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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
УДК 343.9.01

ЗАПОБІЖНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРАТЕГІЇ ЗМЕНШЕННЯ 
МОЖЛИВОСТЕЙ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ

В. В. Голіна, доктор юридич-
них наук,  профе сор,  член-
кореспондент НАПрН України, 
головний науковий співробітник 
відділу кримінологічних дослі-
джень Науково-дослідного інсти-
туту вивчення проблем злочиннос-
ті імені академіка В. В. Сташиса 
НАПрН України;
С. С. Шрамко, науковий співро-
бітник відділу кримінологічних 
досліджень Науково-дослідно-
го інституту вивчення проблем 
злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса НАПрН України

Постановка проблеми. Сутність стратегії зменшення можли-
востей вчинення злочинів (далі – Стратегія) полягає у створенні 
«захисного простору і фізичних бар’єрів для злочинності», а саме 
у максимально досяжному на певній території й за часом обмежен-
ні/усуненні злочинних проявів і захисту від них. Окремі елементи 
зазначеної Стратегії використовуються правоохоронними органами 
у повсякденній практиці запобігання та протидії злочинності в Укра-
їні. Однак у вітчизняній кримінології майже відсутні теоретико-
прикладні розробки основ цієї Стратегії, дослідження її співвідно-
шення з існуючою в країні системою запобігання злочинності, 
з’ясування умов комплексного впровадження її заходів, оцінки 
рівня ресурсного забезпечення у різноманітній діяльності правоохо-
ронних органів із реалізації Стратегії тощо.
© Голіна В. В., Шрамко С. С., 2017
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стратегія зменшен-
ня можливостей вчинення злочинів активно досліджується і впро-
ваджується у практику запобігання злочинності в країнах Євро-
союзу, США, Японії. Окремі напрями зазначеної Стратегії роз-
глядалися у працях вітчизняних кримінологів, таких як: 
О. М. Бандурка, В. С. Батиргареєва, В. В. Голіна, В. М. Дрьомін, 
М. Г. Колодяжний, О. М. Костенко, О. М. Литвинов, В. О. Туляков, 
В. І. Шакун, О. Ю. Шостко, С. С. Шрамко та ін. Усебічно на тео-
ретичному і емпіричному рівнях проблема Стратегії досліджуєть-
ся фахівцями НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України.

Мета статті полягає у дослідженні умов та шляхів підвищення 
ефективності реалізації Стратегії у вітчизняній практиці запобіган-
ня злочинності.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній, осо-
бливо зарубіжній кримінології, провідною є думка, згідно з якою 
традиційна прикладна кримінологія опинилася у глухому куті, 
і тому виникає потреба пошуку шляхів виходу з нього. Так, дирек-
тор Монреальського університету (Канада) М. Cusson (М. Кас-
сон) вважає, що причини такого стану полягають, по-перше, у дру-
горядності, навіть непріоритетності кримінологічної та інших по-
літик у сфері боротьби зі злочинністю для державних діячів; 
по-друге, у малоефективності реабілітації злочинців і розслідуван-
ні злочинів; по-третє, запобіжна (превентивна) політика, що базу-
ється на дослідженнях «глибоких» причин деліквентності, заздале-
гідь приречена на провал. Усвідомлення цих фактів підштовхує 
вчених і практиків до пошуку інших рішень. Замість того, щоб 
шукати віддалені «глибокі» причини злочинів, зусилля треба скон-
центрувати на: політиці, орієнтованій на виявлення найближчих 
безпосередніх причин й вирішенні поточних проблем, найбільш 
«уразливих» щодо злочинності сфер суспільства, що дозволить 
максимально сконцентрувати сили для отримання максимальних 
результатів і уникнути «розпилення» зусиль. Далі автор пропонує 
нові підходи прикладної кримінології, серед яких обговорюється 
і стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів, що спрямо-
вана впливати саме на ті ланки причинно-наслідкового зв’язку, 
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котрі легше порушити. Впливати на віддалені причини, на думку 
М. Cusson, украй складно і дорого [1, с. 21–27].

Дійсно, традиційні підходи до запобігання злочинності та її 
проявів, що полягають у розробці громіздких комплексних програм 
і відповідних їм планів заходів, а також намагання виконати часто 
складні, несвоєчасні, непрофесійно сформульовані, ресурсно неза-
безпечені і взагалі нереальні, а тому й нездійснені завдання, не 
виправдали себе і в Україні. Показовим щодо цього є проведений 
у 2006 р. Рахунковою палатою Верховної Ради України аудит ефек-
тивності використання бюджетних коштів на виконання Комплек-
сної програми профілактики злочинності на 2001–2005 роки. У цій 
Програмі було заплановано 110 основних заходів запобігання і про-
тидії різним проявам злочинності. Аудит засвідчив, окрім інших 
недоліків, що у результаті занадто загального характеру передбаче-
них цією Програмою завдань, відсутності фахівців та безвідпові-
дальності виконавців кошти були витрачені на потреби МВС Укра-
їни, тобто за нецільовим призначенням, а 110 заходів Програми 
залишилися невиконаними [2]. За нецільове використання коштів 
ніхто не був притягнутий до відповідальності; причини такого став-
лення до виконання важливого державного завдання відповідних 
суб’єктів не розглядалися; ніяких висновків зроблено не було. Вод-
ночас робляться постійні висновки, що кримінологічні заходи за-
побігання злочинності взагалі неефективні. Чи треба це розуміти 
так, що кримінологія суспільству не потрібна? Чи є виправданим 
такій підхід?

У сучасній кримінологічній теорії незмінним залишається по-
ложення про багаторівневу систему запобігання злочинності, що 
складається із нерівних за масштабом, цілями, силою і специфікою 
запобіжного впливу суб’єктів, часу впровадження, об’єктів, змісту 
та обсягу очікуваних результатів, заходів загальносоціальної, спе-
ціально-кримінологічної і індивідуальної спрямованості. Основни-
ми цілями загальносоціального напряму запобігання злочинності 
є подолання або суттєве обмеження криміногенно небезпечних 
протиріч у суспільстві, поступове викорінення відомих ще за бі-
блейських часів негативних явищ і процесів, створених політични-
ми, економічними, психологічними, ідеологічними, міжнаціональ-
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ними, конфесійними та іншими чинниками. Як приклад наведемо 
такі: економічні і політичні кризи; неготовність і навіть неспромож-
ність держав протистояти умовам, що формують злочинний намір 
та виникають унаслідок глобалізаційних процесів; небезпечне 
майнове розшарування населення; необґрунтоване, а подекуди зло-
чинне збагачення певних кіл громадян, публічних осіб; безробіття; 
затримка виплати заробітної плати; існування на межі виживання 
значної частини населення; занепад моралі; проституція; наркома-
нія; алкоголізм; безпритульність; сумнівне реформування різних 
сфер життя людей; поспішне законотворення тощо. На нашу думку, 
ефективність загальносоціального запобігання злочинності може 
бути досягнута ціною розумної, цілеспрямованої, соціально-еконо-
мічної, реформаторської політики держави, завдяки якій підтриму-
ється і посилюється законослухняність у соціумі, а, отже, побічно 
і запобігання злочинності. Мова йде про зменшення побічним 
шляхом соціальних умов деструктивної, у тому числі суспільно 
небезпечної поведінки людей, що передбачає урахування на дер-
жавному рівні причин і, особливо, умов злочинності та вчинення 
певних видів і груп злочинів. Без постійної уваги питанню удоско-
налення соціальної політики у країні, спрямованої на зростання 
матеріального та духовного життя людей, стверджувати про серйоз-
ні наміри щодо протидії злочинності означає не розуміти якнай-
менше сутності і змісту її запобігання.

Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності мислиться 
як синтезована кримінологічна теорія і практика власної організації 
і управління протидією злочинності шляхом розробки і викорис-
тання спеціальних знань. Таким чином, спеціально-кримінологічне 
запобігання злочинності – це комплекс науково обґрунтованих, 
практично необхідних і реально здійснюваних заходів, спрямованих 
саме на випередження появи криміногенних, що формують зло-
чинну поведінку, явищ або їх обмеження і навіть усунення та захист 
особистості, її прав і свобод, матеріальних благ й соціальних цін-
ностей, а також недопущення вчинення злочинів на різних стадіях 
їх формування. Виходить, що безпосереднім завданням спеціально-
кримінологічного запобігання злочинності є як запобігання виник-
ненню негативних явищ і процесів, що детермінують злочинні 
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явища, їх обмеження і усунення, так і оперативне реагування на 
формування і розвиток злочинної поведінки. Теорія спеціально-
кримінологічного запобігання злочинності базується на принципі 
раціоналізму у поведінці людини, у тому числі злочинної, тобто 
вільного вибору варіанта поведінки з максимальною вигодою для 
себе. Вважається, що утруднення, перешкоджання, бар’єри на шля-
ху реалізації злочинної поведінки, негативна для мотивованого 
злочинця інформація, підвищення ризику вчинення злочину, захи-
щеність об’єктів посягання та інші обставини звужують свободу 
вибору особи, знижують впевненість у досягненні злочинної мети, 
змушують відмовитися від продовження злочинної діяльності.

Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності, здійсню-
ване стосовно конкретної особи (осіб) – потенційного злочинця, 
є індивідуальним запобіганням. Усунення загрози потенційного 
злочину – головне завдання індивідуального запобігання. Отже, 
його об’єктом є: поведінка та спосіб життя осіб із високою імовір-
ністю схильних до вчинення злочинів; соціальні елементи особис-
тості, які відображають її антисуспільну спрямованість; соціально 
значущі при формуванні особистості деякі психофізичні особли-
вості; несприятливі для законослухняності криміногенні умови 
оточуючого таку особу середовища та життєвого укладу тощо. Крім 
того об’єктом запобігання злочину на індивідуальному рівні може 
бути і особа з віктимною поведінкою.

Саме на теоретичні положення і емпіричні дослідження загально-
соціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального запо-
бігання злочинності спираються, на наш погляд, окремі прикладні 
напрями запобігання злочинності. Одним із таких напрямів є страте-
гія зменшення можливостей вчинення злочинів, сформульована на 
Сьомому Конгресі ООН із запобігання злочинності і кримінального 
правосуддя (Мілан, 26 серпня – 6 вересня 1985 р.) і запропонована 
з урахуванням особливостей злочинних проявів, криміногенної об-
становки в державі, ресурсного забезпечення її упровадження на 
національному рівні. Як відмічається в літературі, розвиток неокла-
сичного напряму, котрий визначив теоретичні основи для розробки 
різних моделей превенції, безумовно, став одним із найбільш зна-
чущих подій для практики запобігання злочинності наприкінці ХХ 
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ст. Це «нові кримінології повсякдення» (Д. Гарланд), що суттєво 
змінили підхід до кримінологічної політики у низці країн. На думку 
прибічників «нової кримінології повсякдення», їй, заснованій на ідеї 
нормальності злочинності у сучасному суспільстві, для контролю над 
злочинністю не потрібно вивчати формулювання злочинної поведін-
ки, злочинної мотивації, особистість злочинця, а достатньо прорахо-
вувати, яким чином ліквідувати будь-яку потенційну можливість 
вчинення злочину [3, с. 212]. Не викликає заперечення також заува-
ження критичних кримінологів, що у вік глобалізації вишукувати 
доісторичні коріння злочинності і будувати на цих «знахідках» сис-
тему запобігання злочинності безглуздо. Соціальна дезорганізація 
соціуму (аномія) була, є і, мабуть, ще довго буде. Капіталізм букваль-
но перенасичений гострими соціальними протиріччями, пороками, 
на яких паразитує і злочинність. І саме їх оголює традиційна кримі-
нологія, але усунути ці «глибинні» причини без зміни суспільного 
ладу неможливо. Побічні стратегії, або загальносоціальне запобіган-
ня злочинності, і за ринкових відносин реалізує антикриміногенні 
ресурси суспільства у цілому та всіх його інститутів. Його здійснен-
ня відбувається заради пом’якшення суспільних суперечностей, со-
ціально небезпечного протистояння різних верств населення, посла-
блення соціальної дезорганізації, аномії і людської деструктивності, 
що позитивно впливає, як показує досвід деяких країн світу, на 
кількісно-якісні показники злочинності. Отже, проблема боротьби зі 
злочинністю шляхом далекоглядних загальносоціальних заходів за-
лишається актуальною і сьогодні, хоча і не має легкого її вирішення.

Разом із тим стає очевидним, що для оперативної протидії си-
туативній, вуличній, сімейно-побутовій та іншим різновидам зло-
чинності потрібна система заходів «швидкого реагування», побудо-
вана на вже відомих у кримінології теоріях запобігання злочиннос-
ті. Деякими зарубіжними кримінологами була запропонована теорія 
«екологічної злочинності». Вона обґрунтовує роль місця або оточу-
ючого середовища (від дисфункцій сім’ї до соціальної дезорганіза-
ції), стану захищеності простору, систем комунікації, навчальних 
закладів, підприємств, вуличного дизайну тощо у формуванні та 
реалізації злочинної вмотивованості, а також запобігання цим яви-
щам (злочинам) способом зміни обстановки і тих умов у ній, що 
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сприяють або полегшують вчинення злочинів (C. Shaw, H. McKay, 
R. Sampson, B. Groves, J. Jacobs, M. Charles та ін.). У 1979 р. М. Фе-
лон і Л. Коен у теорії злочину запропонували поняття «звичних дій». 
Вони стверджували, що злочин відбувається тоді, коли збігаються 
у просторі і часі: 1) вмотивований злочинець; 2) слушна ціль; від-
сутність належної охорони об’єкта посягання. Теорія «звичних дій» 
призначена для запобігання різним злочинам. Щоб відвернути 
вчинення злочину необхідно змінити щонайменш один із цих ком-
понентів [4; 5, с. ]. Як було вже сказано, на цій теоретичній основі 
виникла низка ситуативних стратегій запобігання злочинності, одна 
з яких – стратегія зменшення можливостей (іморівності) вчинення 
злочинів. Спочатку ця стратегія мислилася її розробниками як со-
ціальний метод містобудування, архітектурного убезпечення про-
мислових підприємств, житлових приміщень, освітлення вулиць, 
банків, маркування товарів, цінних речей, використання систем 
спостереження, патрулювання поліції разом із громадськістю та ін. 
Згодом потенціал цієї стратегії був використаний узагалі для ство-
рення «захисного простору і фізичних бар’єрів для злочинності», 
спрямованих на: підвищення пильності громадян із метою усунен-
ня віктимізації; обмеження технічних і організаційно-управлінських 
умов, що сприяють діяльності злочинців; посилення патрулювання 
в тих населених пунктах і районах міст, сільській місцевості, вза-
галі «гарячих точках», які найбільш уразливі для злочинності; 
створення поліцейських моторизованих частин із метою мобільно-
го реагування на випадки правопорушень; організацію за складних 
криміногенних ситуацій загонів колективної самооборони громадян 
за місцем проживання, розташування дачних ділянок, садиб, місць 
стоянок автотранспорту; активізацію запобіжної системи за типом 
«Під наглядом сусідів», «Зупини злочинця»; введення спеціальної 
підготовки співробітників поліції для професійного реагування на 
найбільш поширені і небезпечні злочини; запровадження у суспіль-
стві заходів віктимологічної безпеки; ускладнення різними захис-
ними заходами вчинення злочинів проти власності; інструктаж 
громадян щодо індивідуальних і колективних методів запобігання 
злочинів; впровадження кримінологічної картографії; удосконален-
ня пристроїв спостереження за обстановкою; поширення в районах 
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інформаційних бюлетенів про криміногенну ситуацію і роботу по-
ліції; запровадження регіональних, міських, районних стратегій 
ускладнення вчиненню злочинів; використання нормативно-право-
вих актів різних галузей права в обмеженні дій злочинців або, на-
віть, руйнуванні злочинних угруповань (наприклад, реєстрація 
і публікація даних про сексуальних злочинців для постійного спо-
стереження за їх поведінкою). Наведемо кілька прикладів із зару-
біжної і вітчизняної практики запобігання злочинності шляхом 
зменшення можливостей вчинення злочинів. 

У редакційній статті журналу «Police Professional» під назвою 
«Застосування судових заборон у боротьбі з організованою зло-
чинністю» (Велика Британія) наводяться інноваційні знахідки для 
скорочення насильства місцевих організованих злочинних груп. На 
основі відповідного законодавства використовуються такі запобіж-
ні заходи, як: переселення членів банд із районів мешкання; забо-
рона носіння зброї; заборона знаходження у певних місцях; при-
пинення виплат допомоги у зв’язку з непрацездатністю та ін. По-
рушення цих заборон автоматично призводить до застосування 
тюремного ув’язнення. Використання таких судових заборон є но-
вим і нетрадиційним методом руйнування організованих злочинних 
груп [6, с. 39–44]. Японські правоохоронці протидіють організова-
ній злочинності за допомогою нових законодавчих актів, згідно 
з якими злочином вважаються грошова виплата якудзі (мафії) і спів-
робітництво з нею у прибуткових справах. Якщо хтось виплачує чи 
виплачував гроші на «кришування», то він більше не визнається 
потерпілим, а вважається співучасником злочину [7, с. 5]. В Австра-
лії та деяких штатах США реєструють і публікують дані про сексу-
альних злочинців для посилення офіційного і громадського контр-
олю [8; с. 27–36]. 

Проведене нами дослідження дозволило встановити приклади 
успішного використання Стратегії у запобіжній практиці України. 
Так, низкою ГУ НП систематично вживаються заходи щодо обме-
ження умов, які сприяють або полегшують вчинення кримінальних 
правопорушень, зокрема: встановлюються у громадських місцях на 
вулицях населених пунктів, у закладах торгівлі, аптеках, автозаправ-
ках, ломбардах, розважальних закладах, об’єктах комунальної 
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власності, маршрутних таксі, тощо системи відеоспостереження; 
обстежуються об’єкти на предмет наявності діючої охоронної сиг-
налізації; використовується Інтернет для обміну інформацією між 
населенням та керівництвом поліції; щотижня розміщується інфор-
мація про роботу поліції у друкованих виданнях; розробляються 
листівки-застереження та соціальні відеороліки; практикуються 
виступи поліції у ЗМІ; приймаються разом із місцевою владою об-
ласні і регіональні програми сприяння поліції у підвищенні рівня 
безпеки громадян, що фінансуються з обласного бюджету, та ін. 
(наприклад, Донецька, Вінницька, Тернопільська та ін. області). 
У результаті упровадження зазначених заходів спостерігається 
зниження рівня правопорушень і злочинів.

Висновки. Стратегія зменшення можливостей вчинення зло-
чинів є складовим компонентом національної системи запобігання 
злочинності, про яку говорилося раніше. Провідна ідея Стратегії, 
на яку звертають увагу вчені і практики, полягає не лише у ство-
ренні різних за природою організаційно-управлінських заборон, 
дозволів, відмов від використання у побуті певних матеріалів, при-
стосувань, технічних засобів, бар’єрів, перепон, пропагандиських 
компаній тощо, що веде до фізичного обмеження і усунення умов 
вчинення злочинів, а й в інформаційному впливі на свідомість і ін-
телект потенційних злочинців, що звужує варіативність їх поведін-
ки. Актуальним напрямом для подальших досліджень залишається 
питання втілення розглянутої Стратегії у сучасну теорію та прак-
тику протидії злочинності в Україні.

Перелік літератури

1. Стратегический вираж в прикладной криминологии. Борьба с пре-
ступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати) [Ежемес. 
информ. бюл.]. 1995. № 9. С. 21–27.

2. Про результати аудиту виконання Комплексної програми профілак-
тики злочинності на 2001–2005 роки: постанова Колегії Рахункової пала-
ти України від 24 травня 2006 р. № 13–1. Київ: Рахункова палата України. 
2006. Вип. 13.

3. Гуринская А. Л. Развитие теории рационального выбора в зарубеж-
ной криминологии и ее влияние на уголовную политику // Извест. Рос. 

Наукові дослідження                                                                      Випуск 34 ’ 2017



12

гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2010. № 120. С. 203–216.
4. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию: сб. материалов: в 3 кн. / Нац. акад. правовых наук Украины; 
НИИ изуч. пробл. преступности им. акад. В. В. Сташиса; кол сост. : 
В. В. Голина, М. Г. Колодяжний; под общ. ред. В. В. Голины. Кн. 2 Киев: 
Право Украины; Харьков: Право, 2013. 184 с.

5. Петренко А. В. Стратегии предупреждения преступлений в США. 
URL: http://www.justicemaker.ru/view-article.php?art=2109&id=21 (дата 
звернення: 1.06.2017).

6. Применение судебных запретов в борьбе с организованной пре-
ступностью // Борьба с преступностью за рубежом (по материалам за-
рубежной печати) [Ежемесячный информ. бюлл.]. 2015. № 6. 44 с.

7. Японские законы в борьбе с организованной преступностью // Борь-
ба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печа-
ти) [Ежемесячный информ. бюлл.]. 2014. № 1. 54 с.

8. Международные законы о регистрации сексуальных преступлений 
// Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной пе-
чати) [Ежемесячный информ. бюлл.]. 2014. № 9. 44 с.

Транслітерація переліку літератури

1. Strategicheskij virazh v prikladnoj kriminologii. (1995). [Strategic turn 
in applied criminology]. Bor’ba s prestupnost’yu za rubezhom (po materialam 
zarubezhnoj pechati) № 9. 21–27 [in Russian].

2. Pro rezultaty audytu vykonannia Kompleksnoi prohramy profilaktyky 
zlochynnosti na 2001–2005 roky. (2006). [On the results of the audit of the 
implementation of the Comprehensive Crime Prevention Program for 2001–
2005]: postanova Kolehii Rakhunkovoi palaty Ukrainy vid 24 travnia 2006 r. 
№ 13–1. Kyiv : Rakhunkova palata Ukrainy. 2006. Vyp. 13. [in Ukrainian].

3. Gurinskaya A. L. Razvitie teorii racional’nogo vybora v zarubezhnoj 
kriminologii i ee vliyanie na ugolovnuyu politiku [Development of the rational 
choice theory in foreign criminology and its impact on crime control policy] // 
Izvest. Ros. gos. ped. un-ta im. A. I. Gercena. 2010. № 120. 

4. Golina V. V., Kolodyazhnij M. G. (2013) Kongressy OON po 
preduprezhdeniyu prestupnosti i ugolovnomu pravosudiyu: sb. materialov: v 3 
kn. [United Nations congresses on crime prevention and criminal justice: 
a collection of materials: in 3 books] / Nac. akad. pravovyh nauk Ukrainy; NII 
izuch. probl. prestupnosti im. akad. V. V. Stashisa. Kn. 2. Kiev: Pravo Ukrainy; 
Har’kov: Pravo [in Russian].

Випуск 34 ’ 2017                                                         Питання боротьби зі злочинністю



13

5. Petrenko A. V. Strategii preduprezhdeniya prestuplenij v SSHA [Strategies 
for crime prevention in the USА]. Retrieved from: http://www.justicemaker.ru/
view-article.php?art=2109&id=21 [in Russian].

6. Primenenie sudebnyh zapretov v borbe s organizovannoj prestupnostyu 
(2015) [The application of injunctions in the fight against organized crime]. 
Bor’ba s prestupnost’yu za rubezhom (po materialam zarubezhnoj pechati). 
№ 6 [in Russian].

7. Yaponskie zakony v borbe s organizovannoj prestupnostyu 
(2014) [Japanese laws in the fight against organized crime]. Bor’ba 
s prestupnost’yu za rubezhom (po materialam zarubezhnoj pechati). № 1 [in 
Russian].

8. Mezhdunarodnye zakony o registracii seksualnyh prestuplenij 
(2014) [International laws on the registration of sexual crimes]. Bor’ba 
s prestupnost’yu za rubezhom (po materialam zarubezhnoj pechati). № 9 [in 
Russian].

Голіна В. В., Шрамко С. С. Запобіжний потенціал стратегії зменшення 
можливостей вчинення злочинів

Стаття присвячена дослідженню профілактичного потенціалу стратегії 
зменшення можливостей вчинення злочинів. Акцентовано увагу на питанні щодо 
перегляду традиційних підходів до запобігання злочинності та її проявів в Україні 
у зв’язку з їх низькою ефективністю. Авторами зазначено, що стратегія є скла-
довою частиною загальносоціального, спеціально-кримінологічного та 
індивідуального запобігання злочинності, завданням якої є виявлення і структуру-
вання специфічних, часто типових ситуації вчинення окремих видів, груп злочинів, 
тобто запобігання злочинів на мікрогеографічному рівні. 

Провідна ідея розглядуваної стратегії полягає у мінімізації злочинних по-
сягань засобами підвищення безпеки оточуючого середовища, людей і матеріальних 
цінностей, що потребує постійного моніторингу та аналізу злочинності на містах 
і винахідливості у запровадженні традиційних і нетрадиційних заходів. Наведені 
приклади із зарубіжної і вітчизняної практики запобігання злочинності шляхом 
зменшення можливостей вчинення злочинів. У статті робиться висновок, що 
актуальним напрямом для подальших досліджень є питання втілення стратегії 
у сучасну теорію та практику протидії злочинності в Україні.

Ключові слова: стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів, си-
стема запобігання злочинності, усунення умов злочинних проявів, захищений 
простір.

Голина В. В., Шрамко С. С. Предупредительный потенциал стратегии 
уменьшения возможностей совершения преступлений

Статья посвящена исследованию профилактического потенциала страте-
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гии уменьшения возможностей совершения преступлений. Акцентировано внима-
ние на вопросе пересмотра традиционных подходов к предупреждению преступ-
ности и ее проявлений в Украине в связи с их низкой эффективностью. Авторами 
отмечено, что Стратегия является составной частью общесоциального, специ-
ально-криминологического и индивидуального предупреждения преступности, 
задачей которой является выявление и структурирование специфических, часто 
повторяющихся ситуаций совершения отдельных видов или групп преступлений, 
т.е. предотвращение преступлений на микрогеографичному уровне.

Основная идея рассматриваемой стратегии состоит в минимизации пре-
ступных посягательств мерами повышения безопасности окружающей среды, 
людей и материальных ценностей, что требует постоянного мониторинга и ана-
лиза преступности на местах и изобретательности во внедрении традиционных 
и нетрадиционных мероприятий. Приведены примеры из зарубежной и националь-
ной практики предупреждения преступности путем уменьшения возможностей 
совершения преступлений. В статье делается вывод, что актуальным направле-
нием для дальнейших исследований является вопрос внедрения Стратегии в совре-
менную теорию и практику противодействия преступности в Украине.

Ключевые слова: стратегия уменьшения возможностей совершения пре-
ступлений, система предупреждения преступности, устранение условий пре-
ступных проявлений, защищенное пространство.

Holina V. V., Shramko S. S. Preventive potential of reduction strategy of crimes 
committing opportunities

The article is devoted to the studying of the preventive potential of reduction 
strategy of crimes committing opportunities. Attention is focused on the issue of the 
revision of traditional approaches to crime prevention by reason of its low efficiency. 
The authors noted that the Strategy is an integral part of the general social, special-
criminological and individual crime prevention, the task of which is to identify and 
structure specific, often repetitive situations of committing particular types or groups of 
crimes, i.e. crime prevention at the microgeographic level.

The main idea of the considered strategy is to minimize criminal encroachments 
by measures for improving the security of the environment, people and property, which 
requires constant monitoring and analysis of crime at the local level and ingenuity in 
the implementation of traditional and non-traditional activities. There are examples of 
foreign and national practice of crime prevention by reducing the possibility of committing 
crimes. The article concludes that the actual direction for further research is the issue 
of introducing the Strategy into the modern theory and practice of counteraction to crime 
in Ukraine.

Key words: reduction strategy of crimes committing opportunities, crime 
prevention system, elimination of conditions of criminal exertions, protected space.

Рекомендовано до опублікування на засіданні відділу 
кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ імені академі-
ка В. В,Сташиса НАПрН України (протокол № 14 
від 27.09.2017 р.).
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УДК: 343.974

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КООРДИНАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ 

БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

С. А. Шепетько, кандидат юри-
дичних наук, перший заступник 
Керівника МНДЦ з проблем бо-
ротьби з організованою злочин-
ністю при Раді національної без-
пеки і оборони України,
О. А. Клименко, кандидат юри-
дичних наук, начальник відділу 
МНДЦ з проблем боротьби з ор-
ганізованою злочинністю при Раді 
національної безпеки і оборони 
України.

Постановка проблеми. Згідно із положеннями Концепції роз-
витку сектору безпеки і оборони України, затвердженої Указом 
Президента України від 14 березня 2016 р. № 92/2016, нерозв’язаними 
проблемами у секторі безпеки і оборони залишаються, зокрема: 
недосконалість процесу формування, координації та взаємодії скла-
дових сектору безпеки і оборони під час вирішення спільних завдань 
із забезпечення національної безпеки; недосконала і неефективна 
взаємодія між центральними та місцевими органами державної 
влади, насамперед з питань запобігання і боротьби з тероризмом. 
Для ефективного розвитку сектору безпеки і оборони в сучасних 
умовах передбачається підвищення рівня міжвідомчої координації 
і взаємодії [1].

З огляду на це підвищенню ефективності забезпечення націо-
нальної безпеки передує необхідність посилення заходів координа-
ції та взаємодії між суб’єктами, що беруть участь у боротьбі з ор-
ганізованою злочинністю. Саме завдяки координації діяльності та 
взаємодії цих правоохоронних органів у сфері боротьби з організо-
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ваною злочинністю систематизуються та об’єднуються їх зусилля 
з інституціями держави та структурами громадянського суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою теоре-
тичних питань координації та взаємодії суб’єктів по боротьбі зі 
злочинністю займалися такі вчені, як В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрій-
ко, О. М. Бандурка, Г. Ю. Бондар, М. Й. Вільгушинський, О. М. Клю-
єв, В. І. Крігер, С. В. Прилуцький, М. І. Сірий, О. П. Снігерьов, 
А. В. Форостяний, В. В. Чумак та ін.

Метою статті є визначення напрямів удосконалення законодав-
ства щодо підвищення рівня координації та взаємодії у сфері бо-
ротьби з організованою злочинністю.

Виклад основного матеріалу. В юридичній термінології слід 
розрізняти значення та співвідношення понять «координація» і «вза-
ємодія». Термін «взаємодія» означає співдію, тобто взаємний зв’язок 
між предметами в дії, а також погоджену дію між ними [2, с. 623–
624]. Поняття «взаємодія» використовується в тому випадку, коли 
мова йде про взаємоузгоджену і спільну діяльність різноманітних 
органів, організацій, установ або їх структурних підрозділів.

Взагалі первинне значення слова «взаємодія» – це взаємний 
зв’язок явищ, взаємна підтримка. Значення взаємодії як форми 
взаємозв’язку та взаємної підтримки полягає в тому, що правоохо-
ронні органи в цілому, конкретні їх служби або структурні підроз-
діли у взаємодії один з одним та з іншими організаціями досягають 
значно більших результатів у менші строки із меншими витратами 
сил. У спеціальній юридичній літературі поруч із цим поняттям 
використовується термін «координація» (від лат. погодження, узго-
дження), що означає узгодження, приведення у відповідність, уста-
новлення взаємозв’язку між діями, поняттями, рухами тощо [3, 
с. 362]. 

Як видно із наведених дефініцій, ці поняття мають багато спіль-
ного та принципово не відрізняються. У них однаково акцент ро-
биться на спільній діяльності, її узгодженому характері, наявності 
спільних цілей або завдань тощо. Такий невизначений характер цих 
категорій призвів до ситуації, коли одні й ті самі відносини та ін-
ститути кваліфікувались авторами, які дотримувалися протилежних 
концептуальних поглядів, з одного боку як відносини координації, 
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а з другого – як відносини взаємодії. Така ситуація призвела до того, 
що протягом тривалого часу терміни «координація» та «взаємодія» 
в юридичній літературі не розрізняли. Деякі автори й дотепер ви-
користовують ці терміни як тотожні [4, с. 35].

Однак серед більшості науковців сформувався інший погляд, 
згідно з яким взаємодія – це більш широке поняття, ніж координація, 
воно охоплює всі форми зв’язків між суб’єктами будь-якої діяль-
ності. Прихильники цієї позиції зазначають, що взаємодія – це 
будь-яка спільна узгоджена діяльність різних суб’єктів із виконання 
покладених завдань. Суть взаємодії полягає у спільних узгоджених 
діях, спрямованих на спільні цілі, у взаємодопомозі у процесі 
розв’язання завдань [5, с. 273–280]. 

Незважаючи на те, що сутність термінів «координація» і «вза-
ємодія» схожа, вони різняться тим, що при координації одна зі 
сторін організовує ці відносини, а друга – лише виконує умови від-
носин. При взаємодії обидві сторони зобов’язані організовувати 
відносини, оскільки небажання одного з учасників припиняє існу-
вання відносин. У кожному конкретному випадку одна чи друга 
сторона відносин бере на себе функцію організації відносин. При 
координації перша сторона – організатор – виступає як керуючий 
компонент системи, тобто є суб’єктом управління, а друга сторона 
є керованим компонентом, тобто об’єктом управління, якому немає 
потреби нести організаторський тягар [6, с. 54].

Ми погоджуємося з таким поглядом на розмежування понять 
«координація» та «взаємодія», однак слід додати, що відносини 
координації і взаємодії дуже близькі за своїм характером, хоча і не 
збігаються. Крім того, термін «взаємодія» може мати вузьке та ши-
роке значення. У широкому значенні під взаємодією розуміють 
співпрацю, яка розкривається у спільних узгоджених діях, спрямо-
ваних на спільну мету, у взаємній допомозі під час вирішення за-
вдань. Так, Т. Л. Маркелов підкреслює, що «взаємодія – це глибоке 
поняття, до якого входять спілкування, зв’язок і взаємодопомога 
у вирішенні спільних завдань» [7, с. 110]. У вузькому ж значенні 
термін «взаємодія» використовується у спеціальній літературі, де 
під нею розуміється планомірне спільне здійснення комплексу за-
ходів боротьби зі злочинністю [8, с. 94].
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Таким чином, під взаємодією правоохоронних органів, які здій-
снюють боротьбу з організованою злочинністю, слід розуміти спіль-
ні дії працівників зазначених підрозділів за наявності єдиної мети, 
коли дії одного суб’єкта пристосовані до потреб іншого з урахуванням 
його інтересів шляхом поєднання повноважень, методів і засобів для 
досягнення ефективності боротьби з організованою злочинністю.

Взаємодія – обов’язковий елемент змісту організації зовнішньо 
функціональних видів діяльності органів по боротьбі з організова-
ною злочинністю. Метою взаємодії є:

– зосередження ресурсів і посилення координації діяльності 
правоохоронних і контррозвідувальних органів України в боротьбі 
з організованою злочинністю;

– раціональне поєднання сил, засобів та повноважень суб’єктів 
взаємодії для боротьби з організованою злочинністю;

– усунення передумов до дублювання повноважень елементами 
системи державних органів, які здійснюють боротьбу з організова-
ною злочинністю, запобігання випадкам порушення законодавства, 
неправомірного обмеження прав та свобод громадян унаслідок 
здійснення спеціальних заходів неналежними суб’єктами;

– посилення спроможності щодо своєчасного виявлення та 
усунення або нейтралізації негативних соціальних процесів і явищ, 
що породжують організовану злочинність та сприяють шляхом 
створення динамічної міжвідомчої системи здійсненню правозас-
тосовної діяльності;

– запобігання вчиненню нескоординованих дій, пов’язаних із 
застосуванням засобів примусу, в тому числі спеціальних засобів 
та зброї, а також спеціальних технічних засобів.

Практика організації взаємодії свідчить про те, що правоохо-
ронні органи об’єднують свої зусилля тільки в межах реалізації 
деяких рішень спільних колегій, під час здійснення спільних опе-
ративних операцій щодо попередження та викриття певних видів 
правопорушень або під час роботи спільних оперативно-розшукових 
чи слідчо-оперативних груп. Можна констатувати, що у сфері вза-
ємодії існують нерозв’язані проблеми теоретичного, організаційно-
го та юридичного характеру, стан взаємодії у багатьох напрямах 
потребує змін на краще. 
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Інструкція про взаємодію правоохоронних органів у сфері бо-
ротьби з організованою злочинністю, затверджена ще спільним 
наказом МВС та ЦУ СБ України від 10 червня 2011 р. № 317/235 
(далі – Інструкція), є застарілою, оскільки регламентує порядок 
здійснення спецпідрозділами СБУ спільних заходів із підрозділами 
МВС України, які на сьогодні ліквідовані (п. 3.2. Інструкції – із 
Головним управлінням по боротьбі з організованою злочинністю 
Міністерства внутрішніх справ України, з управліннями по бороть-
бі з організованою злочинністю головних управлінь, управлінь МВС 
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 
Севастополі) [9]. 

Крім того, Законом України «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю» встановлено імперативні 
вимоги щодо здійснення взаємодії. Зокрема, ст. 16 згаданого Закону 
України, що регламентує саме питання взаємин між органами На-
ціональної поліції та Служби безпеки України в питаннях боротьби 
з організованою злочинністю, визначає (п. 4 зазначеної статті) необ-
хідність видання спільних нормативних актів Міністерства внутріш-
ніх справ України і Служби безпеки України про умови і порядок 
обміну інформацією між спеціальними підрозділами Служби без-
пеки України та підрозділами органів Національної поліції [10]. 

У свою чергу, п. 1 Положення про координацію діяльності пра-
воохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції від 
13 лютого 2013 р. № 5/132/21/4/84/82/ОД-13/10 (далі – Положен-
ня) визначено, що «відповідно до статей 10, 29 Закону України «Про 
прокуратуру», абзацу третього частини п’ятої статті 5 Закону Укра-
їни «Про засади запобігання і протидії корупції» Генеральний про-
курор України та підпорядковані йому прокурори з метою підви-
щення ефективності протидії злочинності та корупції координують 
діяльність правоохоронних органів із цих питань». Згідно з пунктом 
4 Положення основною формою координації визначено проведення 
під головуванням відповідного прокурора координаційної наради 
керівників правоохоронних органів. 

Указані вимоги вбачаються застарілими, оскільки базуються на 
нормах Законів України, що втратили чинність. Зокрема, Положен-
ня ґрунтується на вимогах ст. 10 Закону України «Про прокуратуру» 
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(від 05 листопада 1991 р. № 1789-XII у редакції Закону від 18 верес-
ня 2012 р. № 5288-VI):

«Генеральний прокурор України та підпорядковані йому про-
курори з метою підвищення ефективності протидії злочинності 
та корупції координують діяльність правоохоронних органів 
з питань протидії злочинності та корупції. Координаційні повно-
важення прокуратури реалізуються шляхом проведення спільних 
нарад, створення міжвідомчих робочих груп, проведення узгодже-
них заходів, аналітичної діяльності. Основною формою коорди-
нації діяльності правоохоронних органів є проведення координа-
ційної наради її керівників під головуванням відповідного прокуро-
ра. Організація роботи з координації діяльності правоохоронних 
органів по боротьбі із злочинністю та корупцією визначається 
Положенням, яке розробляється і затверджується Генеральним 
прокурором України за погодженням з керівниками правоохорон-
них органів» [11].

Згідно із цими вимогами вже нечинного Закону функція коорди-
нації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочин-
ності та корупції здійснювалася як окрема (від функції нагля-
ду) функція. Натомість чинним Законом України «Про прокуратуру» 
від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII передбачено, що координаційна 
діяльність прокуратури може здійснюватися лише в межах виконан-
ня функції нагляду за додержанням законів органами, що провадять 
оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство [12].

Слід зазначити, що координацію діяльності правоохоронних 
органів у сфері протидії злочинності, у тому числі її організованим 
формам, визначено на законодавчому рівні як повноваження лише 
органів прокуратури. Так, ч. 2 ст. 25 Закону України «Про прокура-
туру» («Нагляд за додержанням законів органами, що провадять 
оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство») ви-
значає, що «Генеральний прокурор, керівники регіональних та 
місцевих прокуратур, їх перші заступники та заступники відповід-
но до розподілу обов’язків, здійснюючи нагляд за додержанням 
законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання, досудове слідство, координують діяльність правоохорон-
них органів відповідного рівня у сфері протидії злочинності [12]. 
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В основу Положення покладені також вимоги абз. 3 ч. 5 ст. 5 
нечинного Закону України «Про засади запобігання і протидії ко-
рупції» від 7 квітня 2011 р. № 3206-VI про те, що координацію ді-
яльності правоохоронних органів з питань протидії корупції здій-
снюють у межах наданих повноважень, визначених законами, Ге-
неральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори» 
[13]. Чинним Законом України «Про запобігання корупції» від 
14 жовтня 2014 р. № 1700-VII зазначені повноваження на прокуро-
рів не покладаються [14]. Разом із тим Положення не містить по-
силань на Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони 
України», яким визначено, що «відповідно до функцій, визначених 
Конституцією України та цим Законом, Рада національної безпеки 
і оборони України …. координує і контролює діяльність органів 
виконавчої влади з протидії корупції, забезпечення громадської без-
пеки та боротьби із злочинністю з питань національної безпеки 
і оборони» [15].

Отже, замість наявності застарілих нормативно-правових актів 
(які, однак, можуть бути застосовані в разі необхідності шляхом 
звернення до прийомів аналогії у праві), може мати місце ситуація 
повної відсутності нормативної визначеності на підзаконному (при-
кладному) рівні у сфері протидії організованій злочинності. Тому 
визнання підзаконних нормативно-правових актів такими, що втра-
тили чинність, слід здійснювати одночасно з виданням нових спіль-
них актів про координацію діяльності правоохоронних органів 
у сфері протидії злочинності та про взаємодію між Службою без-
пеки України і Міністерством внутрішніх справ України у сфері 
боротьби з організованою злочинністю.

Висновки. З метою підвищення ефективності координації зу-
силь у боротьбі з організованою злочинністю та організації дієвої 
взаємодії спеціальних підрозділів з державними органами, що бе-
руть участь у боротьбі з організованою злочинністю, та контролю-
ючими органами доцільно вжити таких організаційно-правових 
заходів:

1. Визначити координаційний орган, який відповідатиме за 
ефективне функціонування механізмів координації та взаємодії 
у сфері протидії організованій злочинності, здійснюватиме органі-
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заційне забезпечення та оцінку реалізації державної політики у цій 
сфері.

2. Розробити та впровадити в практичну діяльність єдиний уні-
фікований Порядок комплексної взаємодії органів, що ведуть бо-
ротьбу з організованою злочинністю, насамперед Національної 
поліції України та Служби безпеки України, який би зосередив 
методи, заходи, форми та алгоритми спільної діяльності. Такий під-
хід дасть можливість виключити повторення та дублювання різних 
напрямів і форм взаємодії органів, що ведуть боротьбу з організо-
ваною злочинністю.

3. Із метою приведення Положення у відповідність до чинних 
законодавчих норм розробити проект Положення про організацію 
роботи з координацію діяльності правоохоронних органів у сфері 
протидії злочинності. 

4. Нормативно забезпечити створення Єдиного інтеграційного 
банку даних, який має використовуватися в режимі он-лайн усіма 
суб’єктами, що здійснюють заходи з протидії організованій зло-
чинності.

Координація зусиль боротьби з організованою злочинністю та 
організація дієвої взаємодії спеціальних підрозділів з державними 
органами, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинніс-
тю, дає можливість забезпечувати цілеспрямованість у вирішенні 
найбільш актуальних завдань, більш раціонально розподіляти між 
ними сили і використовувати різноманітні адміністративно-правові 
засоби та методи. Саме тому без розробки дієвих механізмів орга-
нізації координації діяльності та взаємодії між органами, що здій-
снюють боротьбу з організованою злочинністю, є неможливим 
ефективне забезпечення національної безпеки. 
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Шепетько С. А., Клименко О. А. Напрями удосконалення нормативно-
правового забезпечення координації та взаємодії у сфері боротьби з організованою 
злочинністю

У статті висвітлено актуальні питання координації та взаємодії у сфері 
боротьби з організованою злочинністю. Проаналізовано співвідношення понять 
«координація» та «взаємодія». Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо 
визначення організаційно-правових заходів з метою підвищення ефективності 
координації зусиль у боротьбі з організованою злочинністю та організації взаємодії 
спеціальних підрозділів із державними органами, що беруть участь у боротьбі 
з організованою злочинністю.

Запропоновано розробити та впровадити в практичну діяльність єдиний 
уніфікований Порядок комплексної взаємодії органів, що ведуть боротьбу 
з організованою злочинністю. Такий підхід дозволить виключити повторення та 
дублювання різних напрямів і форм взаємодії органів, що ведуть боротьбу 
з організованою злочинністю. Наголошено на необхідності розробки проекту По-
ложення про організацію роботи з координацію діяльності правоохоронних органів 
у сфері протидії злочинності. Визначено, що варто нормативно забезпечити 
створення Єдиного інтеграційного банку даних, що має використовуватися 
у режимі он-лайн усіма суб’єктами, що здійснюють заходи з протидії організованій 
злочинності.

Ключові слова: взаємодія, координація, організована злочинність, 
правоохоронні органи. 

Шепетько С. А., Клименко О. А. Направления усовершенствования нор-
мативно-правового обеспечения координации и взаимодействия в сфере борь-
бы с организованной преступностью

В статье отражены актуальные вопросы координации и взаимодействия 
в сфере борьбы с организованной преступностью. Проанализированы соотноше-
ние понятий «координация» и «взаимодействие». Сформулированы предложения 
и рекомендации по определению организационно-правовых мероприятий с целью 
повышения эффективности координации усилий в борьбе с организованной пре-
ступностью и организации взаимодействия специальных подразделений с госу-
дарственными органами, участвующими в борьбе с организованной преступно-
стью.

Предложено разработать и внедрить в практическую деятельность единый 
унифицированный Порядок комплексного взаимодействия органов, ведущих борьбу 
с организованной преступностью. Такой подход позволит исключить повторение 
и дублирование различных направлений и форм взаимодействия органов, ведущих 
борьбу с организованной преступностью. Отмечена необходимость разработки 
проекта Положения об организации работы по координации деятельности право-
охранительных органов в сфере противодействия преступности. Определена по-
требность для создания Единого интеграционного банка данных, который должен 
функционировать в режиме он-лайн и использоваться всеми субъектами которые 
берут участие в противодействии организованной преступности.
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Shepetko S. A., Klimenko O. A. The directions of improvement of normative-
legal providing of coordination and interaction related to combating organized crime

The article deals with the topical issues of coordination and cooperation related 
to combating organized crime. The correlation between the concepts of «coordination» 
and «interaction» is analyzed. 

Proposals and recommendations on the definition of organizational and legal 
measures are formulated in order to increase the effectiveness of coordination of the 
efforts for combating organized crime and the organization of interaction of special units 
with state authorities involved for combating organized crime.

It was proposed to develop and implement a unified procedure for the integrated 
interaction of bodies combating organized crime. This mechanism will exclude 
a repetition and duplication of various directions and forms of interaction between bodies 
fighting organized crime. In order to apply the Regulations in compliance with the current 
legislative norms, the necessity to develop a draft Regulation on the organization of work 
to coordinate the activities of law enforcement agencies for combating crime was noted. 
It is determined that it is necessary to ensure the creation of the Unified Integration Data 
Bank, which should be used on-line by all individuals that carry out activities to resist 
organized crime.

Key words: an interaction, a coordination, organized crime, law enforcement 
agencies.
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УДК 342.951; 343.9 (477)  

ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ  
З УРАХУВАННЯМ ПРАКТИКИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В 

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

В. В. Половніков, кандидат юри-
дичних наук, доцент, начальник 
кафедри управління оперативно-
розшуковою діяльністю Націо-
нальна академія Державної при-
кордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького

Постановка проблеми. До питання про роль і місце криміналь-
ного аналізу в оперативно-розшуковій діяльності (далі – ОРД) опе-
ративних підрозділів Державної прикордонної служби (далі – ДПС), 
Національної поліції та інших правоохоронних органів України 
щодо протидії злочинності останнім часом прикуто велику увагу 
як науковців, так і практиків. ДПС України ще у 2005 р. розпочала 
процес запровадження кримінального аналізу в діяльність опера-
тивних підрозділів [1] і вже має певний позитивний досвід його 
використання в ОРД. 

Разом із тим і на сьогодні ще залишається чимало проблемних 
питань, що стосуються визначення та єдиного розуміння поняття 
й видів кримінального аналізу, нормативно-правового регулювання 
його використання в ОРД і, відповідно, в практичній діяльності 
оперативних підрозділів ДПС України, використання результатів 
(продуктів) кримінального аналізу тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні теоретичні 
положення, що стосуються використання аналізу як методу вияв-
лення і розслідування злочинів, можна виокремити у процесі до-
слідження теоретико-правових і організаційних засад кримінології, 
криміналістики, інформаційно-аналітичного забезпечення ОРД, 
інформаційного й аналітичного пошуку, кримінальної і аналітичної 
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розвідки, використання кібернетичних методів у діяльності поліції 
та інших правоохоронних органів України, яким присвячено багато 
наукових праць. Однак їх зміст свідчить про те, що поза достатньою 
увагою авторів залишилися питання саме щодо суті кримінального 
аналізу в його сучасному розумінні використання в ОРД ДПС Укра-
їни. Тим більше, що висвітлення особливостей здійснення інфор-
маційно-аналітичної роботи в ОРД, її засобів та ін., як правило, 
відбувалося в межах джерел інформації з обмеженим доступом.

Перші спроби висвітлення О. В. Власюком, Т. М. Дерев’янко 
питань щодо використання ДПС України кримінального аналізу 
в основному ґрунтувалися на історичних аспектах його зародження, 
становлення і використання в США, Великій Британії, інших кра-
їнах ЄС [2; 3]. Концептуальні засади запровадження системи управ-
ління ризиками і кримінальним аналізом у сфері інтегрованого 
управління кордонами України з урахуванням її євроінтеграційних 
спрямувань досліджував А. В. Махнюк [4]. Теоретичні засади у по-
єднанні з практичними результатами застосування кримінального 
аналізу в ОРД висвітлювали К. Ю. Бобков, Д. В. Коваленко, О. Б. Фа-
ріон [5; 6] та ін.

До наукових праць, що певною мірою розкривають окремі ас-
пекти використання аналізу, можна віднести і ті, які стосувались 
аналітичної розвідки в діяльності міліції. Це праці О. В. Бурьяка, 
О. Ю. Бусол, А. В. Мовчана, І. Ю. Нежданова та ін.

Постановка завдання. Незважаючи на ці напрацювання, до-
слідження питань, що стосуються характеристики кримінального 
аналізу в ОРД ДПС України, на достатньому рівні не проводилося. 
Мета статті – охарактеризувати поняття і види кримінального ана-
лізу з урахуванням практики їх використання в ОРД ДПС України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «кримі-
нальний аналіз» уже давно використовується правоохоронцями 
інших країн, зокрема, США, Канади, Великої Британії, Федератив-
ної Республіки Німеччина, Республіки Польща та ін., і лише відне-
давна увійшло у лексику оперативних працівників ДПС та інших 
правоохоронних органів України.

А. В. Махнюк зазначає, що в країнах Європейського Союзу, 
США та інших країнах світу провадження кримінального аналізу 
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є обов’язковим для всіх правоохоронних органів. Його зміст, пра-
вила та процедури чітко визначено та врегульовано у правовому 
відношенні. Це, зокрема, стосується ведення ОРД, слідства та роз-
гляду кримінальних справ у суді. Кримінальним аналізом займа-
ються і такі міжнародні структури, як Інтерпол та Європол. Є пев-
ні відмінності, але вони мають непринциповий характер [4, с.3].

Відповідно поняття «кримінальний аналіз» запозичене за кор-
доном. У ДПС України воно прийшло з Прикордонної варти Респу-
бліки Польща і за своїм змістом об’єднує два окремі поняття: «кри-
мінальний» і «аналіз».

Кримінальний (лат. criminalis) – той, що стосується вивчення 
злочинів і злочинності, боротьби і запобігання злочинам [7, с. 370]. 
Аналіз (від грец. άνάλυοις – розклад, розчленування) означає: 1) ме-
тод дослідження, що полягає в мисленому або практичному роз-
членуванні цілого на складові частини. Протилежне – синтез; 
2) уточнення логічної форми (будови, структури) міркування засо-
бами формальної логіки. Аналітичний – одержаний в результаті 
розчленування об’єкта й аналізу одержаних унаслідок цього час-
тин [7, с. 47].

На думку М. Яніцкі, кримінальний аналіз є оперативно-слідчою 
дією, яка полягає в ідентифікації і якомога точному визначенні 
внутрішніх зв’язків між інформаціями (відомостями), що стосують-
ся злочину, та будь-якими іншими даними, що були отримані з різ-
них джерел, та використанні останніх для цілей оперативно-роз-
шукової, дізнавальної і слідчої діяльності. Інше визначення, на 
яке він посилається, було висвітлене в Інтернет-енциклопедії, 
згідно з яким кримінальний аналіз – це пошук взаємозв’язків між 
інформаціями (відомостями), які стосуються подій злочинного ха-
рактеру, осіб, пов’язаних з ними, та даними, що походять з інших 
джерел, та використання цих даних правоохоронними органами 
і судами [8, с. 9].

На думку А. В. Махнюка, попри те, що в Україні правоохоронні 
органи de facto займаються кримінальним аналізом, який є складо-
вою кримінальної розвідки, de jure це питання не врегульовано. На 
його думку, кримінальний аналіз є специфічним видом інформацій-
но-аналітичної діяльності, що полягає в ідентифікації та якомога 
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точному визначенні внутрішніх зв’язків між інформаціями (відо-
мостями, даними), що стосуються злочину, і будь-якими іншими 
даними, отриманими з різних джерел, використанні останніх в ін-
тересах ведення оперативно-розшукової та дізнавальної діяльності, 
їх аналітичної підтримки [4, с. 3]. 

Ґрунтуючись на вищезазначеному, на нашу думку, кримінальний 
аналіз – це один із сучасних засобів оперативних підрозділів ДПС 
України із протидії злочинності, що передбачає застосування сис-
теми методів логіки (міркування й пізнання), інформаційного по-
шуку й використання наявних інформаційних баз даних з метою 
виявлення та встановлення внутрішніх закономірностей у зв’язках 
між об’єктами і подіями у сфері протиправної діяльності для їх ві-
зуалізації з використанням програмного аналітичного забезпечення 
або інших загальнодоступних комп’ютерних програм. 

Деякою мірою визначення поняття кримінального аналізу схоже 
з визначенням поняття оперативно-розшукового прогнозування 
організованої злочинності в аналітичній розвідці, під яким О. Ю. Бу-
сол розуміє науковий метод пізнання суб’єктів оперативно-розшу-
кової діяльності (аналітиків оперативних підрозділів), що полягає 
в збиранні, аналізі, оцінюванні й опрацюванні оперативно-розшу-
кової інформації, з метою визначення напрямів і форм діяльності 
та наслідків певних дій стосовно організованих злочинних груп та 
окремих їх членів, що забезпечує прийняття оптимальних опера-
тивно-тактичних і стратегічних рішень керівниками оперативних 
підрозділів [9].

І хоча, у процесі кримінального аналізу теж здійснюється зби-
рання, аналіз, оцінювання й опрацювання оперативно-розшукової 
інформації, його метою є виявлення та установлення внутрішніх 
закономірностей у зв’язках між об’єктами і подіями у сферах, які 
стосуються вчинення конкретного злочину (злочинів), злочинців, 
причетних до нього, методів ведення оперативно-розшукової спра-
ви (далі – ОРС) тощо, насамперед за допомогою комп’ютерного 
програмного забезпечення. 

Швидкий розвиток електронно-обчислювальної техніки і про-
грамного аналітичного забезпечення, інформаційних технологій та 
ін. дали новий поштовх для розви тку інноваційних підходів до 
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роботи з інформаційними масивами. Чим більш сучасніше про-
грамне забезпечення, тим більші можливості відкриваються у здій-
сненні кримінального аналізу. Наявність програмного аналітичного 
забезпечення, а також вміння його використовувати є основою 
кримінального аналізу. Особливу роль при цьому відіграє особа 
того, хто здійснює кримінальний аналіз, його креативність, кмітли-
вість, логічне мислення тощо. 

На думку Т. М. Дерев’янко, з урахуванням історії і практики 
використання кримінального аналізу за кордоном можна стверджу-
вати, що завдяки йому був створений новий вид інформації. Це так 
звана додаткова інформація, що містила в собі повний опис життя 
людини. Тобто до кримінальної справи додавали інформацію про 
банківські рахунки підсудного, відомості про фінансовий стан, до-
відки про сплату податків, а також документи про отримання і спла-
ту кредитів, інформацію про матеріальні статки особи, приналеж-
ність до різного роду організацій, родинні зв’язки та інші дані про 
особу [3].

Упровадження системи кримінального аналізу в ДПС України 
дало можливість підвищити ефективність аналітичного супроводу 
ОРС і в цілому ОРД у сфері боротьби з організованою злочинністю, 
створило передумови для розвитку національного та міжнародного 
співробітництва в сфері проведення аналізу ризиків та криміналь-
ного аналізу. 

З огляду на те, що система кримінального аналізу характеризу-
ється однаковими аналітичними процедурами, принципами та 
умовними символами візуального представлення, вона є своєрідною 
міжнародною мовою інтерпретування кримінальних подій аналіти-
ками в усьому світі. Цей беззаперечний аргумент створює також 
нові можливості для розвитку результативної взаємодії і співпраці 
національних і міжнародних органів правопорядку. Відтак, знання 
у галузі кримінального аналізу – його видів, форм, сфер, умов 
і можливостей застосування – мають бути широко пропаговані, 
а особливо серед осіб, які безпосередньо та опосередковано залу-
чені до процесу боротьби зі злочинністю. Знаннями, компетентніс-
тю і кваліфікаціями у сфері кримінального аналізу повинні, у різній 
мірі, володіти як кримінальні аналітики та їх керівництво на всіх 
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рівнях управління, так і особи, які здійснюють розшукові, опера-
тивні дії, проводять дізнання і слідство [8, с. 4]. У теперішній ситу-
ації належне використання кримінального аналізу є необхідним 
обов’язком усіх інститутів з боротьби з незаконною діяльніс-
тю [8, с. 10].

Під час здійснення кримінального аналізу забезпечується ціле-
спрямоване збирання/добування, упорядкування, фіксація, аналіз 
та оцінка кримінальної інформації, її представлення (візуалізація), 
передача та реалізація. При цьому розрізняють два основних види 
кримінального аналізу – оперативний і стратегічний [10].

Оперативний кримінальний аналіз спрямований безпосередньо 
на аналітичне забезпечення ОРД, зокрема, у межах роботи за ОРС. 
Метою збирання та аналізу інформації є створення та перевірка 
гіпотез і висновків щодо минулих, теперішніх і майбутніх проти-
правних дій, включаючи опис структури та сфери діяльності зло-
чинних груп і передачу керівникові чіткої інформації, що стосуєть-
ся оперативно-розшукових заходів. Оперативним кримінальним 
аналізом можна охопити такі сфери: злочин, злочинці та методи 
ведення справ [11].

Стратегічний кримінальний аналіз – аналіз загроз безпеці дер-
жавного кордону та суверенних прав України в її виключній (мор-
ській) економічній зоні з метою підготовки пропозицій для при-
йняття управлінських рішень та опрацювання концепцій у сфері 
боротьби зі злочинністю [4; 11].

Усі форми кримінального аналізу тісно пов’язані між собою. 
Якщо аналіз супроводжує ОРС, то одночасно її підтримує і дає під-
стави для розгляду нових версій, планування конкретних оператив-
но-розшукових заходів або відкриття нових ОРС. У процесі аналізу 
злочину застосовуються різного роду аналітичні технології, у тому 
числі графіки взаємозв’язків, руху, графіки перебігу подій або гра-
фіки діяльності, наявності прихованих доходів тощо. Під час ана-
літичного процесу оцінюється інформація щодо злочинця, ходу 
подій, знарядь вчинення злочину, часу та місця його вчинення тощо.

Практичне застосування оперативними підрозділами ДПС Укра-
їни кримінального аналізу підтвердило його високу ефективність 
у багатоепізодних справах, що охоплювали велику територію, вклю-
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чали значну кількість подій і суб’єктів злочинних угруповань зі склад-
ною структурною побудовою. У цих випадках традиційні методи 
відстеження та асоціювання фактів були недостатньо ефективними. 
Прикладом тому є застосування оперативного кримінального аналізу 
у межах роботи за ОРС щодо протидії торгівлі людьми кримінальним 
аналітиком Сімферопольського прикордонного загону, який наводить-
ся в літературі. За результатами аналітичного дослідження матеріалів 
ОРС і відомостей, які містилися у базі даних «Ризик» щодо фактів 
перетинання особами державного кордону України, було відпрацьо-
вано два аналітичні звіти, унаслідок чого встановлено організатора 
протиправної діяльності, якого було введено до ОРС окремою поста-
новою, встановлено коло осіб, які постраждали внаслідок діяльності 
об’єктів ОРС. Крім того, відпрацьовано схеми зв’язків між об’єктами 
з визначенням їх ролі у здійсненні протиправної діяльності. У кожно-
му з аналітичних звітів опрацьовані висновки та надані рекомендації 
щодо подальшого провадження ОРС і заходів, спрямованих на збір 
доказової бази стосовно фігурантів ОРС [5].

Аналітичні дослідження дозволяють якісно опрацювати нові 
оперативні версії, спланувати додаткові оперативно-розшукові за-
ходи зі справи, спланувати шляхи реалізації ОРС. В аналітичному 
звіті кримінальний аналітик дає рекомендації, а також показує при-
ховані зв’язки, формує напрями дій оперативного працівника, ві-
зуалізує факти, що опосередковано підтверджують або спростову-
ють ознаки злочину. Крім того, це дає можливість уникати пере-
вантаження ОРС інформацією, що не має до справи ніякого 
відношення, систематизувати дані, що отримуються під час опера-
тивно-розшукових заходів, визначити можливі джерела та напрями 
отримання доказової інформації 

Серед інноваційних підходів, що вже запроваджені та активно 
використовується в ДПС України, слід відмітити перехід до оцінки 
інформації за методом 4x4, яка проводиться на основі чітко визна-
чених критеріїв [12]. Такий метод запроваджено згідно зі стандар-
тами, прийнятими в країнах-членах Європолу. Він передбачає окре-
ме оцінювання джерел і змісту інформації. 

Інноваційним кроком є також застосування спеціального про-
грамного забезпечення ІBM i2. У сфері кримінального аналізу «i2», 

Випуск 34 ’ 2017                                                         Питання боротьби зі злочинністю



35

як правило, застосовується з програмними продуктами ІBM i2: іBase 
і Analyst’s Notebook.

Analyst’s Notebook (ANB) – основний компонент технологій «i2», 
що забезпечує переклад і демонстрацію аналітиками складної інфор-
мації у вигляді легко зрозумілих схем. ІBM i2 може автоматизовано 
проаналізувати всі знайдені дані, розплутати складні зв’язки у великих 
мережах, що відображають взаємодії об’єктів різної природи, і швид-
ко представити все це в інтелектуальній графічній формі, полегшивши 
роботу аналітика і наблизити його до вирішення поставлених завдань, 
наприклад, під час роз криття та розслідування злочинів.

Практика застосування «і2» є поширеною в діяльності аналі-
тичних служб правоохоронних структур у процесі боротьби зі зло-
чинністю, а саме: під час розслідування складних багатоепізодних 
злочинів, розкриття серійних злочинів, боротьби з організованою 
злочинністю, незаконним обігом наркотиків і зброї, шахрайством, 
виробництвом і розповсюдженням контрафактної продукції, «від-
миванням» грошей, злочинами у сфері високих технологій, авто-
мобільного бізнесу, боротьби з тероризмом, організації безпеки 
масових заходів, пошуку безвісти зниклих тощо [8, с. 21–32].

Незважаючи на важливість і ефективність кримінального ана-
лізу у протидії злочинності, у теперішній час у чинному Законі 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» про аналіз або 
інформаційно-аналітичну діяльність оперативних підрозділів вза-
галі не згадується. Відповідно до ст. 8 цього Закону оперативним 
підрозділам для виконання завдань ОРД за наявності передбачених 
статтею 6 цього Закону підстав надається право створювати і за-
стосовувати автоматизовані інформаційні системи (п. 18). Разом із 
тим відповідно до ст. 2 Закону України «Про Державну прикордон-
ну службу України» ведення розвідувальної, інформаційно-аналі-
тичної та ОРД в інтересах забезпечення захисту державного кордо-
ну України згідно із законами України «Про розвідувальні органи 
України» та «Про оперативно-розшукову діяльність» є однією 
з основних функцій ДПС України. Основними принципами діяль-
ності ДПС України відповідно до ст. 3 цього Закону є безперерв-
ність, поєднання гласних, негласних та конспіративних форм і ме-
тодів діяльності.
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Висновки. Кримінальний аналіз в умовах сьогодення набуває 
все більшого значення. Подальший розвиток кримінального аналі-
зу та його адаптація до особливостей національного законодавства 
і системи боротьби зі злочинністю забезпечить раціональний роз-
поділ правоохоронних ресурсів і суттєво вплине на зниження рівня 
злочинності в Україні. Із цією метою доцільним є узаконення такої 
діяльності за рахунок внесення змін до чинного Закону України 
«Про оперативно-розшукову діяльність» щодо надання права опе-
ративним підрозділам проводити такий аналіз та використовувати 
його результати.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Викла-
дене вище не охоплює всіх проблемних аспектів, однак дає підста-
ви для здійснення подальших наукових розробок питань удоскона-
лення правового регулювання застосування кримінального аналізу, 
способів і методів його провадження, розвитку співпраці між право-
охоронними органами України і іноземних країн у сфері криміналь-
ного аналізу, створення системи підготовки кримінальних аналіти-
ків тощо.
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Половніков В. В. Характеристика кримінального аналізу з урахуванням 
практики його використання в оперативно-розшуковій діяльності Державної 
прикордонної служби України 

У статті охарактеризовано поняття і види кримінального аналізу, сутність 
оперативного і стратегічного кримінального аналізу з урахуванням практики їх 
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використання в оперативно-розшуковій діяльності Державної прикордонної 
служби України. Наголошується на тому, що кримінальний аналіз передбачає 
застосування системи методів логіки, інформаційного пошуку й використання 
наявних інформаційних баз даних із метою виявлення та встановлення внутрішніх 
закономірностей у зв’язках між об’єктами і подіями у сфері протиправної 
діяльності для їх візуалізації з використанням різних видів програмного 
аналітичного забезпечення ІBM i2: Analyst’s Notebook, іBase та інших загальнодо-
ступних комп’ютерних програм. 

Система кримінального аналізу характеризується однаковими аналітичними 
процедурами, продуктами кримінального аналізу, умовними символами візуального 
представлення результатів. Це є своєрідною міжнародною мовою інтерпретування 
кримінальних подій аналітиками у всьому світі, створює умови для удосконалення 
взаємодії і співпраці національних й міжнародних органів правопорядку, додаткові 
можливості у сфері протидії злочинності в Україні. У зв’язку з тим, що чинним 
Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» здійснення оператив-
ними підрозділами аналізу й інформаційно-аналітичної діяльності не передбачене, 
пропонується внесення змін до цього Закону щодо надання їм права «проводити 
кримінальний аналіз та використовувати його результати». 

Ключові слова: кримінальний аналіз, оперативний кримінальний аналіз, 
стратегічний кримінальний аналіз, продукти кримінального аналізу, програмне 
забезпечення, оперативно-розшукова діяльність, Державна прикордонна служба 
України.

Половников В. В. Характеристика криминального анализа с учетом 
практики его использования в оперативно-розыскной деятельности Государ-
ственной пограничной службы Украины. 

В статье дана характеристика понятию криминального анализа, сущности 
оперативного и стратегического криминального анализа с учетом практики их 
использования в оперативно-розыскной деятельности Государственной погра-
ничной службы Украины. Акцентируется на том, что криминальный анализ 
предусматривает применение системы методов логики, информационного поис-
ка и использование имеющихся информационных баз данных с целью выявления 
и установления внутренних закономерностей в связях между объектами и со-
бытиями в сфере противоправной деятельности для их визуализации с использо-
ванием различных видов программного аналитического обеспечения ІBM i2: 
Analyst’s Notebook, іBase и других общедоступных компьютерных программ. 

Система криминального анализа характеризуется одинаковыми аналити-
ческими процедурами, продуктами криминального анализа, условными символами 
внешнего представления результатов. Это является своеобразным междуна-
родным языком интерпретирования криминальных событий аналитиками во всем 
мире, создает возможности для усовершенствования взаимодействия и сотруд-
ничества национальных и международных органов правопорядка, дополнительные 
возможности в сфере противодействия преступности в Украине. В связи с тем, 
что действующим Законом Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» 
осуществление оперативными подразделениями анализа и информационно-ана-
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литической деятельности не предусмотрено, предлагается внести изменения 
в этот Закон относительно предоставления им права «проводить криминальный 
анализ и использовать его результаты». 

Ключевые слова: криминальный анализ, оперативный криминальный анализ, 
стратегический криминальный анализ, продукты криминального анализа, про-
граммное обеспечение, оперативно-розыскная деятельность, Государственная 
пограничная служба Украины.

Polovnikov V. V. Cracteristics of the criminal analysis with taking into 
consideration the practice of its implementation in operative and search activities of 
the State border guard service of Ukraine

In the article the notion and types of criminal analysis; the essence of operative 
and strategic criminal analysis with taking into consideration the practice of their 
implementation in operative and search activities of the State border guard service of 
Ukraine were characterized. It’s emphasized that criminal analysis includes the 
implementation of the system of logics methods, information search and usage of present 
information data basis with the aim of detecting and establishment of internal regularities 
in connections of objects and events in the sphere of unlawful activities for their 
visualization using different kinds of analytical software ІBM i2: Analyst’s Notebook, 
іBase and other accessible to everyone computer programs.

System of criminal analysis is characterized by the same analytical procedures, 
results of criminal analysis; conventional symbols of visual results presentation. It is 
a peculiar international language of criminal events interpreting by analytics in the 
whole world; it creates the conditions for improving the cooperation of national and 
international public order bodies, additional possibilities in the sphere of combating 
criminality in Ukraine. Thereby the active Law of Ukraine «About operative and search 
activity» performing of analysis and information and analytical activity by operative 
units isn’t created it is suggested to introduce amendments to this Law as for giving them 
the right «to perform criminal analysis and use its results».

Key words: criminal analysis, operative criminal analysis, strategic criminal 
analysis, results of criminal analysis, software, operative and search activity, State border 
guard service of Ukraine.

Рекомендовано до опублікування на засіданні кафе-
дри управління оперативно-розшукової діяльності 
Національної академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького (про-
токол № 5 від 25.09.2017 р.).
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УДК 343.97 

ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ 
ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

І. В. Однолько, кандидат юридич-
них наук, доцент, головний науко-
вий співробітник відділу органі-
зації науково-методичної роботи 
Науково-дослідного інституту На-
ціональної академії прокуратури 
України

Постановка проблеми. В Україні на сучасному етапі реформу-
вання правоохоронної системи та судової гілки влади гостро постає 
питання виявлення, реєстрації та обліку злочинів, аналізу криміно-
генної ситуації та необхідності розробки та вжиття заходів запобі-
гання кримінальним правопорушенням.

Так, у Законі України «Про основи національної безпеки Укра-
їни» вказано, що реформування правоохоронної системи з метою 
підвищення ефективності її діяльності на основі оптимізації струк-
тури, підвищення рівня координації діяльності правоохоронних 
органів, покращення їх фінансового, матеріально-технічного, орга-
нізаційно-правового і кадрового забезпечення є одними з основних 
напрямів державної політики з питань національної безпеки Укра-
їни [1, С. 38].

Так, станом на 1 жовтня 2017 р. кількість кримінальних право-
порушень, в яких на початок звітного періоду рішення не прийнято 
(про закінчення або зупинення), становило 896 047 правопорушень, 
тоді як загальна кількість зареєстрованих правопорушень станови-
ла 4 158 943 правопорушення. Найбільша кількість правопору-
шень – злочини проти власності (284 852), злочини проти життя 
і здоров’я (36 463), злочини у сфері обігу наркотичних засобів 
і психотропних речовин (24 886) [2].

Кримінальні правопорушення, досудове розслідування в яких 
здійснюється органами Національної поліції України, становлять 
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114 628 злочинів, кримінальні правопорушення, досудове розсліду-
вання у яких здійснюється органами, що здійснюють контроль за 
додержанням податкового законодавства, – 8 663 злочини, кримі-
нальні правопорушення, досудове розслідування в яких здійсню-
ється органами безпеки, – 9 904 злочини, кримінальні правопору-
шення, досудове розслідування в яких здійснюється Національним 
антикорупційним бюро України, – 1 807 злочинів. 

При дослідженні причинного комплексу, що впливає на такий 
стан криміногенності в державі, визначено і проблеми у взаємодії 
правоохоронних органів при здійсненні заходів запобігання кримі-
нальним правопорушенням. 

У зв’язку із цим наукові дослідження з означенням проблем вза-
ємодії правоохоронних і контролюючих органів у запобіганні кримі-
нальним правопорушенням набувають особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основоположні за-
сади безпосередньо взаємодії правоохоронних органів у запобіган-
ні кримінальним правопорушенням висвітлені у роботах науковців: 
О. М. Бандурки, П. Д. Біленчука, В. Т. Білоус, М. М. Биргеу, 
М. І. Бортуна, І. О. Віденєєва, В. В. Голіни, Л. М. Давиденка, 
І. М. Даньшина, О. М. Джужи, А. П. Закалюка, В. К. Звірбуля, 
В. С. Зеленецького, О. Г. Кальмана, І. М. Козьякова, Т. В. Корняко-
вої, О. М. Литвака, О. М. Литвинова, М. І. Мельника, О. М. Толоч-
ка, М. К. Якимчука та інших вчених і практиків. Проте у роботах 
цих авторів не повною мірою здійснено комплексний аналіз взаємо-
дії правоохоронних органів у запобіганні кримінальним правопо-
рушенням на сучасному етапі. Тому питання взаємодії правоохо-
ронних органів, недержавних структур у запобіганні кримінальним 
правопорушенням залишається вельми актуальним з урахуванням 
загострення криміногенної ситуації в Україні.

Мета статті. З урахуванням цього метою статті можна визна-
чити аналіз взаємодії правоохоронних органів щодо запобігання 
кримінальним правопорушенням, порівняння з іншими суміжними 
поняттями, визначення форм, напрямів та суб’єктів взаємодії.

Виклад основного матеріалу. У тлумачних словниках україн-
ської мови зазначено, що взаємодія – це співдія, співдіяння, вза-
ємний зв’язок між предметами у дії, а також погоджена дія між 
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ким-, чим-небудь [3, с. 259]. Взаємодіяти – перебуваючи у зв’язку, 
взаємно проявляти дію або погоджено взаємно діяти, бути у взаємо-
дії, тоді як координація вказана як погодження, зведення до відпо-
відності, установлення взаємозв’язку, контакту в діяльності людей, 
між діями, поняттями тощо, а координаційний визначається у розу-
мінні координаційної наради, координаційного механізму [4, с. 85, 
452–453].

У сучасній юридичній літературі взаємодія суб’єктів запобіган-
ня визначена за цілями, часом та місцем як спільна керована діяль-
ність рівноправних, адміністративно незалежних суб’єктів, що 
функціонально забезпечують попередження злочинів та інших 
правопорушень на території обслуговування [5, с. 170.].

Із цією метою наказом Міністерства внутрішніх справ України 
від 7 липня 2017 р. № 575 затверджено Інструкцію з організації вза-
ємодії органів досудового розслідування з іншими органами та 
підрозділами Національної поліції України в запобіганні криміналь-
ним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, однак не 
визначені форми взаємодії, а тільки вказані особливості організації 
взаємодії при розслідуванні різних видів кримінальних правопору-
шень (наприклад, кримінальних правопорушень, учинених проти 
життя, здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканості особи, 
пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних 
речовин, правопорушень у сфері господарської та службової ді-
яльності, у сфері використання комп’ютерів, систем та комп’ютерних 
мереж і мереж електрозв’язку (кіберзлочинів), правопорушень, 
учинених членами організованих груп та злочинних організацій, 
тощо.

Відповідно до наказу «Про затвердження Інструкції про взаємо-
дію правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою 
злочинністю» від 10 червня 2011 р. № 317/235 визначено напрями 
взаємодії: стратегічний напрям – організація реалізації державної 
політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, усунення 
причин і умов її існування, удосконалення правової бази боротьби 
з організованою злочинністю; тактичний напрям – виявлення, до-
кументування й припинення діяльності організованих злочинних 
груп, злочинних організацій, попередження, розкриття й розсліду-
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вання вчинених ними злочинів, розшук, затримання учасників ор-
ганізованих злочинних формувань, відшкодування збитків державі, 
фізичним та юридичним особам [6, с. 3–4]. 

Окрім означених напрямів взаємодії, варто зосередити увагу на 
різних організаційних рівнях. За кількістю держав-учасниць розріз-
няють внутрішньодержавний (національний), міждержавний і між-
народний рівні взаємодії. Національну взаємодію за рівнем центра-
лізації можна класифікувати на загальнодержавну та регіональну 
(місцеву), а за суб’єктним складом – на відомчу та міжвідомчу. Відо-
мча взаємодія має місце у випадках погодженої дії як окремих струк-
турних підрозділів одного органу (горизонтальна взаємодія), так 
і органів різної ланки, підпорядкованих одному відомству (вертикаль-
на). Зважаючи на мету статті, необхідно зосередити увагу на сутнос-
ті взаємодії, а дослідження форм та напрямів взаємодії правоохорон-
них органів більш детально може бути розглянуто в інших публіка-
ціях. Однак задля досягнення поставленої мети мають бути 
розглянуті форми такої взаємодії та їх правове врегулювання. На 
сьогодні перелік форм взаємодії нормативно не закріплено. Проте на 
розгляд Верховної Ради України внесено проект Закону України «Про 
державний фінансовий контроль», що регламентує взаємовідносини 
суб’єктів державного фінансового контролю [7, с. 4].

На думку авторів законопроекту, їх взаємовідносини мають 
здійснюватись у формі направлення інформації та пропозицій за 
результатами контрольної діяльності для відповідного реагування, 
погодження основних напрямів та планів контрольно-ревізійних 
заходів, надання інформації за запитами, а також у формі відповід-
них координаційних заходів.

У свою чергу, важливе значення має визначення змісту й харак-
теру взаємодії правоохоронних і контролюючих органів. Так, 
Л. І. Аркуша пропонує визначати взаємодію як спільну налагодже-
ну діяльність двох і більше органів, служб, відомств, що припускає 
раціональне поєднання процесуальних і оперативно-розшукових 
дій, здійснюваних кожним із них у межах наданих їм законом повно-
важень [8, с. 110]. 

О. М. Литвинов та Я. В. Ступник при здійсненні кримінологіч-
ного аналізу механізму протидії наркозлочинності вказують на 
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важливість здійснення координаційної діяльності правоохоронних 
органів, взаємодії та міжнародного співробітництва у сфері проти-
дії злочинам та визначають координацію і взаємодію як діяльність, 
спрямовану на спільне погодження зусиль різних суб’єктів (напри-
клад, органів державної влади, недержавних структур, громадськос-
ті тощо) [9, с. 89].

У публікації А. В. Мировської та Д. В. Процюк указано, що 
переважно взаємодія під час розслідування злочинів досліджувала-
ся науковцями «…у межах методик розслідування конкретних видів 
злочинів або під час дослідження проблем розкриття злочинів і роз-
шуку злочинців, що переховуються, а також створення й функціо-
нування слідчо-оперативних груп…, визначаючи взаємодію як 
важливий чинник підвищення ефективності боротьби зі злочинніс-
тю…» [10, с. 130].

О. В. Линник та В. А. Чекалюк розглядають взаємодію між про-
курором та слідчим суддею під час кримінального провадження, 
вказуючи, що таку взаємодію слід розглядати як напрям діяльності 
органів прокуратури та досудового розслідування і слідчого судді, 
незалежних один від одного, що ґрунтується на законі, спрямову-
ється прокурором і здійснюється шляхом максимальної комуніка-
тивності та ефективного використання повноважень, методів і форм, 
характерних для кожного із цих державних органів та їх службових 
осіб, для розслідування злочинів, припинення злочинного діяння 
і встановлення обставин, що входять до предмета доказування 
у кримінальному провадженні [11, с. 52–57.].

У Меморандумі про співробітництво та взаємодію в розсліду-
ванні воєнних злочинів між Генеральною прокуратурою України 
і Державною службою прокуратури Англії та Уельсу визначено 
положення про необхідність здійснення взаємодії задля «…додер-
жання обопільних інтересів та для сприяння провадженню розслі-
дування і порушення кримінальних справ проти осіб, які нині 
є громадянами або мешкають на території Англії та Уельсу і підо-
зрюються в учиненні воєнних злочинів у період з 1 вересня 
1939 року по 5 червня 1945 року…» [12, с. 3].

Для прикладу, Угода про правоохоронні органи в Об’єднаних 
Збройних Силах та Збройних Силах держав-учасниць Співдруж-
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ності Незалежних Держав підписана з метою забезпечення в цих 
формуваннях правового захисту військовослужбовців, правопоряд-
ку та нагляду за дотриманням законодавства, розслідування та су-
дового розгляду справ про правопорушення. Йдеться про діяльність 
військово-судових та військово-прокурорських органів [13, с. 6].

Означені вище визначення взаємодії на підставі нормотворчого 
закріплення та точок зору вчених і практиків не є остаточними для 
законодавчого закріплення, проте дають можливість зробити певні 
висновки для формулювання взаємодії правоохоронних органів 
у запобіганні кримінальним правопорушенням.

Висновки. На підставі означеного можливим видається розпо-
діл взаємодії на дві головні складові: суб’єкти, уповноважені здій-
снювати заходи запобігання, та форми такої взаємодії. Водночас 
таке визначення позбавлене формулювання мети взаємодії, хоча, на 
наш погляд, саме цей компонент є визначальним, адже мета ставить 
вимоги щодо форм і засобів взаємодії. Більше того, якщо відсутня 
мета, то відсутній і зміст такої взаємодії. Враховуючи наведене, 
у контексті дослідження запропоновано «взаємодію» визначати як 
погоджену дію (співпрацю) між двома та більше державними орга-
нами у запобіганні кримінальним правопорушенням, яка передбачає 
їх тісний взаємозв’язок і взаємодоповнюваність та полягає у роз-
робці й впровадженні системи заходів із метою припинення зло-
чинних проявів, виявлення, скорочення, усунення причин і умов 
злочинів та кримінально-правового впливу на осіб, які їх вчинили.

Відсутність правового закріплення деяких із зазначених форм 
взаємодії негативно позначається на сучасному стані запобігання 
кримінальним правопорушенням. У зв’язку із цим доцільним уба-
чається прийняття уніфікованого міжвідомчого наказу з питань 
порядку та форм взаємодії правоохоронних та контролюючих орга-
нів у запобіганні кримінальним правопорушенням із визначенням 
напрямів та форм взаємодії, особливостей взаємодії залежно від 
категорії злочинів за сферою та об’єктом посягання, а також етапів 
(стадій) їх виявлення та розслідування. 

Підводячи підсумок слід указати, що взаємодія державних орга-
нів у сфері запобігання кримінальним правопорушенням може здій-
снюватись й в інших формах, до яких можна віднести: проведення 
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спільних засідань і нарад, планування роботи, взаємний обмін інфор-
мацією, виконання доручень, проведення спільних перевірок і ревізій, 
передачу складених за ними матеріалів, що містять ознаки злочину, 
до правоохоронних органів, обмін досвідом та координацію роботи 
при проведенні координаційних нарад, а також під час здійснення 
моніторингу. Наприклад, Генеральна прокуратура України, будучи 
основним утримувачем загальнодержавної статистики по криміналь-
ним правопорушенням із 2012 року, зобов’язана узагальнювати та 
аналізувати злочинність за сферами вчинення, за особами, які вчини-
ли злочини, за кількістю проваджень, що підслідні різним правоохо-
ронним органам згідно зі ст. 216 КПК України, та інше.

Із цією метою можливо запропонувати орієнтовне поняття, що 
взаємодію правоохоронних органів у запобігання кримінальним 
правопорушенням слід зводити до погодженої дії нормативно ви-
значених рівноправних, адміністративно незалежних суб’єктів за-
побігання за цілями, часом та місцем на основі спільної керованої 
діяльності, які функціонально забезпечують виявлення, розсліду-
вання та запобігання кримінальним правопорушенням на відповід-
ній території обслуговування з визначенням форм та напрямів 
взаємодії.

Для цього необхідна злагоджена діяльність такого механізму, 
що можлива лише на підставі ефективної взаємодії між правоохо-
ронними та контролюючими органами. У зв’язку із цим необхідно 
вжити низку організаційно-правових заходів, виробити єдиний 
підхід при формуванні та реалізації взаємодії правоохоронних ор-
ганів у запобіганні кримінальним правопорушенням незалежно від 
сфери посягання. 
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Однолько І. В. Взаємодія правоохоронних органів у сфері запобігання 
кримінальним правопорушенням

Стаття присвячена дослідженню питання взаємодії правоохоронних органів 
у сфері запобігання кримінальним правопорушенням. Розглянуто напрями взаємодії 
та її організаційні рівні. Здійснено спробу визначити поняття «взаємодія», а також 
порівняти його з поняттям «співробітництво» правоохоронних органів у запобіганні 
кримінальним правопорушенням із урахуванням реформування правоохоронної си-
стеми, законодавчих змін та сучасного стану злочинності в Україні. Автор звертає 
увагу, що доцільним є прийняття уніфікованого міжвідомчого наказу з питань 
порядку та форм взаємодії правоохоронних та контролюючих органів у запобіганні 
кримінальним правопорушенням із визначенням напрямів та форм взаємодії, осо-
бливостей взаємодії залежно від категорії злочинів, за сферою та об’єктом пося-
гання, а також етапів (стадій) їх виявлення та розслідування. Зроблено висновок, 
що злагоджена діяльність можлива лише на підставі ефективної взаємодії між 
правоохоронними та контролюючими органами. У зв’язку з цим необхідно вжити 
низку організаційно-правових заходів, виробити єдиний підхід при формуванні та 
реалізації взаємодії правоохоронних органів у запобіганні кримінальним правопо-
рушенням незалежно від сфери посягання. 

Ключові слова: взаємодія правоохоронних органів, запобігання кримінальним 
правопорушенням, співробітництво.

Однолько И. В. Взаимодействие правоохранительных органов в сфере 
предотвращения уголовных правонарушений

Статья посвящена исследованию вопроса взаимодействия правоохрани-
тельных органов в сфере предотвращения уголовных правонарушений. Рассмо-
трены направления взаимодействия и его организационные уровни.  Пред-
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принята попытка определить понятие «взаимодействие», а также сравнить его 
с понятием «сотрудничество» правоохранительных органов в предупреждении 
уголовным правонарушениям с учетом реформирования правоохранительной си-
стемы, законодательных изменений и современного состояния преступности 
в Украине. Автор обращает внимание, что целесообразно принятие унифициро-
ванного межведомственного приказа по вопросам порядка и форм взаимодействия 
правоохранительных и контролирующих органов в предупреждении уголовным 
правонарушением с определением направлений и форм взаимодействия, особен-
ностей взаимодействия в зависимости от категории преступлений, по сфере 
и объектам посягательства, а также этапов (стадий) их выявления и расследо-
вания. Сделан вывод, что слаженная деятельность возможна лишь на основании 
эффективного взаимодействия между правоохранительными и контролирующи-
ми органами. В связи с этим необходимо принять ряд организационно-правовых 
мер, выработать единый подход при формировании и реализации взаимодействия 
правоохранительных органов в предупреждении уголовным правонарушением не-
зависимо от сферы посягательства.

Ключевые слова: взаимодействие правоохранительных органов, предот-
вращения уголовных правонарушений, сотрудничество.

ODNOLKO I. V. Interaction of law enforcement bodies in the field of prevention 
of criminal offenses.

The article is devoted to the study of interaction of law enforcement bodies in the 
field of prevention of criminal offenses. The directions of interaction and its organizational 
levels are considered. An attempt was made to determine the concept of «interaction», 
as well as to compare it with the concept of «cooperation» of law enforcement bodies 
in preventing criminal offenses, taking into account the reform of the law-enforcement 
system, legislative changes and the current state of crime in Ukraine. The author draws 
attention to the fact, that it is expedient to adopt a unified interagency order on the order 
and forms of interaction between law enforcement and controlling bodies in preventing 
criminal offenses, defining directions and forms of interaction, features of interaction, 
depending on the category of crimes, the field and the object of attack, as well as the 
stages (phases) of their detection and investigation. It is concluded that the coordinated 
activity is possible only on the basis of effective interaction between law enforcement 
and controlling bodies. In this regard, it is necessary to take a number of organizational 
and legal measures, to develop a unified approach in the formation and implementation 
of the interaction of law enforcement bodies in preventing criminal offenses, regardless 
of the sphere of attack.

Keywords: cooperation of law enforcement bodies, prevention of criminal offenses, 
cooperation.
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ТРАНСКОРДОННІСТЬ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

С. О. Філіппов, кандидат психо-
логічних наук, доцент, підполков-
ник юстиції, доцент кафедри кри-
мінального права та процесу 
Національної академії Державної 
прикордонної служби України 

Постановка проблеми, її зв’язок із практичними завдання-
ми. Визначальним чинником для безпеки будь-якої держави, який 
вже є реальністю сьогодення, є формування глобального мульти-
національного суспільства [1]. Характерною ознакою функціону-
вання цього суспільства є численні мережі транскордонних зв’язків. 
Йдеться і про новітні інформаційні технології, що трансформують 
соціальну комунікацію і тим самим змінюють спосіб життя суспіль-
ства, і про трудову мобільність людей, і про зменшення часу на 
фізичне перетинання людьми великих відстаней. Водночас збіль-
шується масштаб впливу на транскордонну активність різноманіт-
них чинників, що детермінують злочинність. Сприятливими для 
транскордонній злочинності умовами є надвелика рентабельність 
транскордонної незаконної діяльності, можливості легалізації у су-
міжних країнах активів, отриманих незаконним шляхом, обмежені 
можливості національних правоохоронних органів за кордоном. Це 
стимулює транскордонну діяльність організованих злочинних угру-
повань, що набула безпрецедентного масштабу, приміром, у Латин-
ській Америці, де застосовується приватна авіація, підводні плав-
засоби або навіть кібремережі для профілювання ризиків та проти-
дії поліції. В окремих країнах на Африканському континенті такі 
організовані злочинні угруповання навіть заповнюють вакуум 
державної влади на величезних територіях. Транскордонний харак-
тер окремих видів злочинів зумовлює необхідність побудови з ура-
хуванням цих чинників адекватної системи протидії транскордонній 
злочинності. Водночас вітчизняна кримінологія майже не досліджує 
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зміст транскордонності. Але, як зазначає Ю. Антонян, кримінологія 
не повинна бути індиферентною до явищ, що не належать до її 
предмета, але мають криміногенне значення, впливаючи на зло-
чинність [2]. Ми не можемо визначити межі кримінологічного 
пізнання транскордонної злочинності до того, як не визначимо голо-
вні кримінологічні конотації транскордонності.

Аналіз останніх досліджень. Окремі аспекти транскордонноcті 
представлено у різноманітних наукових дослідженнях, зокрема 
у працях L. I. Shelley, I. Shamu, Б. Головкіна, Д. Купрієнка, А. Пав-
ленка. Цінними для нашого дослідження є напрацювання криміно-
логів: M. Killias, P. C. van Duyne, M. Levi, J. van Dijk, N. Passas, 
М. Вербенського, Г. Жаровської, Ю. Курилюка, В. Номоконова, 
Т. Мельничук, Н. Орловської, О. Шостко. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Визнаючи досягнення цих та інших учених та практичних спвіро-
бітників, зауважимо, що сьогодні недостатньо дослідженими за-
лишаються особливості транскордонності, що детермінують її 
кримінологічне значення. 

Формулювання цілей статті. Виходячи з традиційних і між-
дисциплінарних підходів до дослідження злочинності на кордоні, 
розвиваючи світоглядну функцію науки та понятійний апарат кри-
мінології, метою статті є дослідження сутності транскордонності 
у кримінологічному вимірі, зокрема, розгляд базових характеристик 
цього явища, таких як: форми реалізації, специфіка розвитку, вплив 
на злочинність. 

Виклад основного матеріалу. Кримінологія досліджує зло-
чинність у конкретних умовах місця та часу. Таким місцем для 
транскордонної злочинності є не лише державний кордон та при-
кордонний простір. Посягання або його етап може здійснюватися 
поза межами прикордонного простору та державного кордону. Але 
для кожного із цих посягань притаманним є таке явище, як тран-
скордонність. 

Україна має кордон із сімома державами, 19 із 27 адміністратив-
но-територіальних одиниць є прикордонними. Кордон для суміжних 
країн є водночас бар’єром і зоною контакту. Застосовуючи візові, 
митні, інші бар’єри, держави захищають безпекові інтереси. У тако-
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му випадку на першому плані – бар’єрна функція кордону. Але не 
менш важливою є контактна функція кордонів, що реалізується через 
їх проникність для людей, товарів, інформації. Зростання її ролі 
в умовах глобалізації актуалізує пізнання суті явища транскордон-
ності та тісно пов’язаних із ним понять: «транскордонна територія» 
(cross-border area, transboundary area, transborder area); «транскордон-
ний регіон» (cross-border region, transboundary region, transborder 
region); «транскордонна злочинність» (cross-border crime). 

Слід зазначити, що наявність державного кордону є для людей, 
які проживають у прикордонні, об’єктивним чинником впливу на 
економічні відносини і соціальні структури, внаслідок якого фор-
муються транскордонні території та регіони. Транскордонна тери-
торія – це прикордоння суміжних держав, центральною віссю якого 
є державний кордон [3, с. 89]. Для кримінологічного дослідження 
важливими є такі особливості транскордонних територій (у суміж-
них країнах): соціально-демографічні чинники, рівень трудової 
зайнятості населення, наявність «традиційних» для цього регіону 
кримінальних промислів, особливості організації служби правоохо-
ронців на даній території, система міжнародного співробітництва 
у правоохоронній сфері тощо. Під транскордонним регіоном слід 
розуміти певну територію, яка характеризується наявністю схожих 
природно-географічних умов і охоплює прикордонні регіони двох 
або кількох держав, що мають спільний кордон [3. с. 89]. 

У найбільш узагальненому вигляді, на наш погляд, транскор-
донність можна розглядати як сукупність ознак певного явища 
(що виходить за межі однієї держави), яка характеризує зв’язок 
між різними частинами цього явища, розділеного державними 
кордонами суміжних держав.

Форми реалізації транскордонності багато у чому залежать від 
моделі міждержавних відносин у прикордонній сфері, особливостей 
реалізації функцій кордону (бар’єрної, контактної та фільтраційної). 
Похідним від цих чинників є рівень бар’єрності кордону, що також 
впливає на форми реалізації транскордонності. Очевидно, що кон-
тактність кордону створює ту сукупність умов і чинників, що спри-
яють розвитку транскордонних відносин. А оптимальний рівень 
бар’єрності кордону зі збереженням сприятливого режиму для 
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транскордонних відносин є однією з головних проблем прикордон-
ної політики держав щодо їх рубежів. Наприклад, повністю контак-
тний кордон характеризується такими ознаками, як 1) переміщення 
через державний кордон може відбуватися у будь-якому місці в будь-
який час та 2) відсутність будь-яких видів контролю на державному 
кордоні. Очевидно, що при перетинанні такого кордону транскор-
донний злочин нічим не відрізняється від вчиненого «у середині 
держави». Інший приклад. У зв’язку із цілеспрямованою діяльністю 
США, що спрямована на побудову кордону високого рівня 
бар’єрності з Мексикою, ми пам’ятаємо заходи, які вживалися 
з аналогічною метою у кінці минулого – на початку цього сторіччя. 
Ці заходи призвели до накопичення мігрантів, які вже не мали мож-
ливості «непомітно» повернутися в Мексику, і збільшення їх кіль-
кості майже в три рази за десять років. Це, у свою чергу, стимулю-
вало розвиток нелегальних способів заробітку, пов’язаного з пере-
міщенням, «легалізацією» мігрантів тощо, та відповідно, зростанням 
рівня транскордонної злочинності. 

Специфіка розвитку транскордонності, на наш погляд, залежить 
від особливостей соціодинаміки держави. Соціодинамікою є зміна 
характеристик соціуму у часі та просто рі [3, с. 81]. Для підтвер-
дження цієї тези порівняємо дані трьох досліджень, які, за нашою 
гіпотезою, у сукупності можуть свідчити про взаємозв’язок соціо-
динаміки держави та рівня транскордонної злочинності. Для цього 
ми використали дані трьох індексів: The Social Progress Index – 2017, 
2014, The Fragile States Index (до 2014 р. –Failed States Index) – 2017, 
2014, The WJP Rule of Law Index – 2016, 2014 [4]. Зміни у соціо-
динаміці, таким чином, ми порівнювали, виходячи з показників 
даних індексів 2014 р. та 2017 (2016) рр. окремо для Афганістану, 
Пакістану, Нігерії та Нігеру. Ці країни були обрані, виходячи з на-
явних у нас даних про рівень транскордонної злочинності, що зу-
мовлено, серед іншого, активністю транскордонних злочинно-те-
рористичних організацій – Талібан (активний в Афганістані та 
Пакістані) та Боко Харам (максимальна активність до грудня 2016 р. 
у Нігерії та Нігері).

Ми не наводимо методику та повний опис результатів порів-
няльного дослідження, але наш загальний висновок полягає у тако-
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му: зміни у соціодинаміці аналізованих країн взаємопов’язані з мож-
ливістю держави у цих країнах контролювати державний кордон та 
криміногенну ситуацію, що тією чи іншою мірою знайшло свої 
прояви у:

збільшенні масштабів транскордонної торгівлі людьми (Нігерія, 
Нігер) та контрабанди наркотиків (Афганістан та Пакістан),

формуванні кримінальної інфраструктури для транскордонної 
злочинної діяльності,

порушенні прав людини,
тероризмі, 
ксенофобії, релігійній нетерпимості, 
виникненні неконтрольованих державою кримінальних анклавів.
Також зробимо ще один, важливий, на наш погляд висновок: 

принциповою особливістю транскордонної злочинності є те, що 
вона може надзвичайно ефективно функціонувати в умовах неста-
більності та збройних конфліктів. Поза сумнівом, активізація тран-
скордонного криміногенного потенціалу відбувається в умовах 
асиметрії між сусідніми державами і неефективністю або відсут-
ністю антикримінальної політики в одній чи обох з них. Мова йде 
про нерівність в економіці, невідповідність в праві, системі забез-
печення безпеки, дисонуючих міжкультурних відносинах. Особли-
вий акцент, ми вважаємо, слід зробити на правових відмінностях 
між країнами, коли в законодавстві лише однієї із сусідніх країн 
закріплена відповідальність за певне діяння. 

Слід зауважити, що аналіз наукових праць, а також нормативно-
правових актів та офіційних документів правоохоронних органів 
дозволяє зробити висновок про те, що транскордонність майже не 
розглядається як ознака, що підвищує ступінь суспільної небезпеч-
ності злочинності. Офіційні обліки та статистика щодо транскор-
донних злочинів не ведуться. Водночас, за влучним виразом гол-
ландського дослідника J. van Dijk, «судова та поліцейська статис-
тика злочину є соціальною конструкцією, що не обов’язково 
відображає об’єктивну реальність злочинності» [5, с.1]. Дійсно, 
у чинному законодавстві транскордонність не має нормативного 
закріплення як ознака злочину, а тому і не знаходить відображення 
у більшості статистичних обліків. Але ми живемо в епоху глобалі-
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зації, ознакою якої є транскордонні перетворення суспільства, коли 
майже необмеженими є можливості транскордонної комунікації або 
транскордонної мобільності. Злочинність не є ізольованою від таких 
перетворень. За влучним виразом В. Номоконова, злочинність у її 
якісних проявах є негативною стороною, своєрідним реверсом гло-
балізації [6, с.228]. 

Отже, констатуючи динамічний зв’язок між транскордонністю 
та глобалізацією, ми визнаємо одну з головних проблем глобаліза-
ції, яка полягає в інтенсивній кримінализації тих сфер життєдіяль-
ності суспільства, що передбачають міждержавні і міжнаціональні 
контакти у випадку зниження рівня соціодинаміки держави. Вод-
ночас криміналізація транскордонних відносин розглядається нами 
як зворотна сторона і складова частина процесів глобалізації у різ-
них сферах – економіці, політиці, навіть екології. У суспільній 
свідомості вже відбулося імпліцитне сприйняття транскордонності 
різних сфер людського буття, серед іншого – і злочинності, на чому 
ми зупинимося докладніше.

Як зазначає Н. Орловська, включеність у кримінальну активність 
громадян суміжних держав, множинність юрисдикції щодо досить 
широкого кола злочинів актуалізує необхідність формування близь-
ких за спрямованістю та інтенсивністю систем заходів кримінально-
правового впливу. Це є не менш важливим фактором у запобіганні 
транскордонній злочинності, аніж належна криміналізація відпо-
відних діянь [7, с. 162–163].

При цьому очевидним є те, що якщо ми маємо на увазі тран-
скордонну злочинність, то говоримо про мобільність правопоруш-
ників, ефективні міжнародні зв’язки між ними, швидку адаптацію 
до діяльності національних правоохоронних органів. Усі ці чинни-
ки свідчать про особливе кримінологічне значення явища транскор-
донності. В контексті еволюції злочинності також очевидно, що 
транскордонність є ознакою одного з найвищих рівнів злочинності. 

Характеризуючи транскордонну злочинність, N. Passas 
(США) писав, що «Транскордонна злочинність – це діяльність, яка 
загрожує охоронюваним законом інтересам у більш ніж одній із 
державних юрисдикцій, і яка криміналізована принаймні в одній із 
цих держав» [8]. Якщо виділити сухий залишок визначення, запро-
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понованого M. Porter (Велика Британія), то можна зробити висно-
вок, що транскордонна злочинність характеризується перетинанням 
злочинцем кордону або вчиненням такого злочину, розслідування 
якого потребує зусиль правоохоронців суміжних держав [9]. Наголо-
симо на останньому словосполученні: «потребує зусиль правоохо-
ронців суміжних держав». У цьому контексті з метою протидії 
транскордонній злочинності в Україні надзвичайно важливим є по-
ступове усунення асиметрій із суміжними державами. Ми розуміє-
мо, що подолання асиметрії у сфері економіки з державами ЄС на 
короткочасну перспективу є нереальним завданням. Але усунення 
інституційних відмінностей, зменшення правових «розривів», під-
вищення ефективності механізмів взаємодії між суб’єктами проти-
дії транскордонній злочинності в різних країнах може значно під-
вищити ефективність транскордонної правоохоронної співпраці. 
Помітним прогрес у змінах криміногенної ситуації у транскордон-
ній сфері стає тоді, коли система заходів протидії відповідає гло-
бальному характеру загрози [10, с. 180]. 

Висновки і перспективи досліджень. Розвиток злочинності 
у транскордонних суспільних відносинах свідчить про наявність 
важливої кримінологічної проблеми. Корені її вирішення, очевидно, 
знаходяться в усуненні причин та умов (особливо економічного 
характеру) злочинності. Водночас важливим чинником досягнення 
успіху у цій сфері є підвищення ефективності міжнародних меха-
нізмів правоохоронної діяльності. Поширення та постійне удоско-
налення методик кримінального аналізу, профілювання ризиків на 
основі досягнень кримінології, збір даних кримінологічної обста-
новки за допомогою новітніх глобальних систем та методів (за 
зразком EUROSUR) – запорука успішної діяльності у сфері проти-
дії транскордонній злочинності. 
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Філіппов С. А. Транскордонність: кримінологічний вимір

Кримінологія вивчає злочинність у конкретних умовах місця і часу. Таким 
місцем для транскордонної злочинності є не лише державний кордон і прикордон-
ний простір. Посягання або його етап може здійснюватися і за їх межами. Але 
кожному із цих посягань притаманне таке явище, як транскордонність. 

Автор представляє осмислення транскордонності як кримінологічно значу-
щого явища. Зокрема, визначено особливості транскордонності, що детермінують 
її кримінологічне значення. Розглянуто базові характеристики цього явища: 
форми реалізації, специфіку розвитку, вплив на злочинність. 

Показано зв’язок між транскордонністю і глобалізацією, соціодинамікою 
держав, а також особливостями реалізації функцій кордонів (бар’єрної, 
контактної та фільтраційною).

Робиться висновок про те, що активізація транскордонних злочинних 
проявів запускається за наявності системи причин і умов транскордонної 
злочинності, одним з найважливіших з яких є прояв асиметрії між державами. 

У статті робиться особливий акцент на правових відмінностях між 
країнами. Гармонізація механізму протидії транскордонній злочинності України 
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з країнами-сусідами є особливо важливою в контексті Угоди про асоціацію між 
Україною та Євросоюзом.

Ключові слова: транскордонність, транскордонна злочинність, бар’єрність 
державного кордону, прикордонний простір, кримінологія.

Филиппов С. А. Трансграничность: криминологическое измерение

Криминология изучает преступность в конкретных условиях места и вре-
мени. Таким местом для трансграничной преступности является не только госу-
дарственная граница и пограничное пространство. Посягательство или его этап 
может осуществляться за их пределами. Но каждому из данных посягательств 
присуще такое явление, как трансграничность.

Автор представляет осмысление трансграничности как криминологически 
значимого явления. В частности, определены особенности трансграничности, 
детерминирующие её криминологическое значение. Рассмотрены базовые харак-
теристики данного явления: формы реализации, специфика развития, влияние на 
преступность. 

Показана связь между трансграничностью и глобализацией, социодинами-
кой государств, а также особеннностей реализации функций границ (барьерной, 
контактной та фильтрационной).

Делается вывод о том, что активизация трансграничных преступных про-
явлений запускается при наличии системы причин и условий трансграничной 
преступности, одним из важнейших из которых является проявленик ассиметрий 
между государствами. В статье делается особый акцент на правовых раз-
личиях между странами. Гармонизация механизма противодействия трансгра-
ничной преступности Украины со странами соседями является особенно важной 
в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. 

Ключевые слова: трансграничность, трансграничная преступность, ба-
рьерность государственной границы, пограничное пространство, криминология. 

Filippov S. A. Cross-borderness: criminological dimension

Criminology studies crime in specific conditions of place and time. Such a place 
for cross-border crime, as confirmed by criminological research, is not only the state 
border and the border area. The encroachment or its stage can be implemented outside 
the border area and the state border. But each of these encroachments is inherent in such 
a phenomenon as the cross-borderness.

On the basis of various sources, the author presents a conceptual interpretation 
of a cross-borderness as a criminologically significant phenomenon. In particular, the 
specifics of the cross-borderness have been defined, which determines its criminological 
significance. The basic characteristics of this phenomenon have been considered: the 
forms of implementation, the specifics of development, the influence on crime.

A dynamic link between the cross-borderness and globalization is shown. One of 
the main problems of globalization is demonstrated – the intensive criminalization of 
those spheres of society’s life that involve interstate and international contacts.
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It is concluded that the activation of cross-border criminal manifestations is 
triggered when there is a system of causes and conditions for the cross-border crime. 
The most important condition emerges when the cross-borderness demonstrates the 
manifestations of asymmetry between states.

The article emphasizes the legal differences between the countries. It means the 
situation when the legislation of one of the neighboring countries establishes the 
responsibility for an act for which it is absent in the legislation of the neighboring 
country.

The entry into force of the Association Agreement between Ukraine and the 
European Union prompts a thorough harmonization of the Ukraine and EU mechanism 
for combating cross-border crime.

Key words: сross-borderness, cross-border criminality, barrier property of the 
state border, border zone, criminology.

Рекомендовано до опублікування на засіданні кафе-
дри кримінального права та процесу Національної 
академії Державної пенітенціарної служби України 
імені Богдана Хмельницького (протокол № 2 від 
02.10.2017 р.).
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КОМПЛАЄНС ПІДХІД ДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ  
У ПРИВАТНІЙ СФЕРІ

О. В. Новіков, кандидат юри-
дичних наук, асистент кафедри 
кримінології та кримінально-
виконавчого права Національ-
ного юридичного університету 
ім. Ярослава Мудрого, молодший 
науковий співробітник відділу 
кримінологічних досліджень Нау-
ково-дослідного інституту вивчен-
ня проблем злочинності ім. акад. 
В. В. Сташиса НАПрН України
А. Є. Симкіна, молодший науко-
вий співробітник відділу криміно-
логічних досліджень Науково-до-
слідного інституту вивчення 
проблем злочинності ім. акад. 
В. В. Сташиса НАПрН України

Постановка проблеми. Тривалий період часу в Україні вважа-
лося, що корупція є феноменом виключно сфери державного управ-
ління та публічної влади. Так, Закон України «Про боротьбу з ко-
рупцією» від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР визначав корупцію як 
діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 
спрямовану на протиправне використання наданих їм повноважень 
для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. 
У зв’язку із цим заходи запобігання та протидії корупції поширю-
валися переважно на публічну сферу суспільного життя, а корупція 
у приватній сфері не розглядалася як окреме явище аж до приєд-
нання Україною до Кримінальної конвенції Ради Європи про бо-
ротьбу з корупцією та Конвенції ООН проти корупції (дата ратифі-
кації – 18.10.2006). Вищезазначене сприяло поширенню корупцій-
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них відносин у діяльності юридичних осіб приватного права, 
а також подальшому враженню всього бізнес-середовища корупцій-
ною практикою.

Міжнародні дослідження свідчать про негативний стан коруп-
ції у приватній сфері в Україні та тенденції її розвитку. Так, за 
результатами дослідження компанії «Ernst & Young Global Limited», 
станом на 2017 р. Україна посідає перше місце за рівнем корупції 
серед 41 країни Європи, Близького Сходу, Індії та Африки (88 % 
респондентів вважають, що корупція широко розповсюджена в ді-
ловій практиці, а 37 % респондентів готові запропонувати грошо-
ву винагороду, щоб допомогти бізнесу вижити) [1]. За Індексом 
економічної свободи Україна належить до країн із «невільною» 
економікою (166 місце із 180 країн світу станом на 2017 р.). Одна 
з причин низького рейтингу – високий рівень корупції (29,2 бали 
із 100) та неефективність судового захисту (22,6 бали із 100) [2]. 
У результатах дослідження, проведеного Американською торговою 
палатою у період з березня 2014 по жовтень 2015 р., зазначається, 
що переважна більшість (88 %) опитаних українських компаній 
зіштовхуються з корупцією під час ведення бізнесу [3]. Як бачимо, 
в Україні існує потужне явище корупції у приватній сфері. 
У зв’язку із цим актуальними на сьогодні залишаються питання 
розробки та запровадження сучасних заходів запобігання цьому 
різновиду корупції.

На наш погляд, одним із таких перспективних заходів протидії 
корупції у приватній сфері є система антикорупційного комплаєнсу 
(від англ. compliance – згода, відповідність, погодження) як складо-
ва частина системи внутрішнього контролю в юридичній особі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика анти-
корупційного комплаєнсу є відносно новою для вітчизняної науки 
і правозастосовної практики. Разом із тим на сьогодні наявна низка 
публікацій, які тим чи інших чином стосуються цього питання. 
Окремим аспектам функціонування комплаєнсу у банківській сфе-
рі присвячені праці таких вчених-економістів як І. О. Астраханцева, 
В. С. Білошапка, А. В. Гаврікова, О. Б. Деревська, Л. Л. Калініченко, 
Л. А Клюско, П. Г. Перерва, М. Є. Хуторна, А. Л. Цюцяк, І. Л. Цю-
цяк та ін. Що стосується конкретно антикорупційного комплаєнсу, 
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то це питання у своїх роботах розглядали Н. Д. Бабяк, А. В. Воло-
шенко, Б. М. Головкін, Ю. І. Мізік, Т. В. Момот та ін.

Метою статті є визначення поняття та структури антикорупцій-
ного комплаєнсу, особливостей та проблем його впровадження та 
функціонування у діяльності юридичних осіб приватного права 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. Термін «комплаєнс» утворився 
від англійського дієслова «to comply», що в перекладі означає «до-
тримуватися». Оксфордський словник англійської мови визначає 
комплаєнс як «дія або факт відповідності до бажання чи команди» 
[4]. У Кембріджському словнику англійської мови міститься таке 
визначення цього терміна: комплаєнс – «дія у відповідності до за-
питу, правила чи вказівки» [5].

У науковій літературі не існує єдиного визначення поняття 
комплаєнсу. Так, Міжнародна комплаєнс – асоціація (ICO) визначає 
комплаєнс як незалежну функцію органів управління компанії, що 
виявляє, оцінює, дає відповідні поради, стежить і готує звіти щодо 
комплаєнс-ризиків [6, c. 154]. Ю. К. Беляєв розглядає комплаєнс як 
безперервну і специфічну діяльність з виявлення випадків та фактів 
невідповідності законам та вимогам, нормативно-правовим актам, 
ринковим стандартам й внутрішнім документам організації [7, 45]. 
М. М. Шарамко під комплаєнсом пропонує розуміти стан або по-
ведінку, що відповідає встановленому керівництву, порядку, набору 
правил, вимогам, специфікаціям або законодавству [8, c. 10]. 
Л. Л. Калініченко визначає комплаєнс як систему захисту бізнесу 
і його акціонерів від зовнішньої корупції, зловживань та неефектив-
ного управління організацією з боку її топ-менеджерів, а також 
здатність діяти у відповідності з інструкціями, правилами і спеці-
альними вимогами [9, с. 242].

В українському законодавстві термін «комплаєнс» використо-
вується у Методичних рекомендаціях щодо вдосконалення корпо-
ративного управління в банках України, що затверджені постановою 
Національного банку України від 28 березня 2007 р. № 98. Відпо-
відно до зазначеного акта комплаєнс розглядається як одна з чоти-
рьох основних форм контролю, що мають бути включені до органі-
заційної структури банку. Під комплаєнсом розуміється діяльність, 
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пов’язана з дотриманням вимог законодавства та внутрішніх про-
цедур. Комплаєнс передбачає необхідність знати, розуміти та до-
тримуватися всіх вимог законодавства України, нормативів, поло-
жень і правил, внутрішніх політик, стандартів та кодексів із питань 
діяльності банку.

Аналізуючи вищезазначені визначення, можна побачити, що їх 
автори керувалися різними аспектами функціонування системи 
комплаєнсу. Але всі вони погоджуються з тим, що комплаєнс-контр-
оль спрямований на забезпечення відповідності діяльності юридич-
ної особи конкретним вимогам законодавства та корпоративних 
норм.

У свою чергу, законодавчі вимоги можуть бути як специфічни-
ми, тобто такими, що поширюються на організації певної індустрії 
та специфіки (наприклад, банківське законодавство), так і загаль-
ними (наприклад, податкове законодавство) [10]. Таким чином, 
залежно від галузі законодавства, щодо якої відбувається комлаєнс-
контроль, вирізняють антимонопольний комплаєнс, антикорупцій-
ний комплаєнс, податковий комплаєнс, митний комлаєнс, комплаєнс 
у сфері банківського законодавства тощо.

У контексті протидії корупції у приватній сфері важливого зна-
чення набуває дослідження антикорупційного комплаєнсу Під анти-
корупційним комплаєнсом розуміють систему заходів, що застосо-
вується на підприємстві, в установі чи організації з метою запобі-
гання вчинення їх працівниками чи керівництвом корупційних та 
пов’язаних з ними правопорушень, а також з метою забезпечення 
відповідності діяльності підприємства, установи, організації ви-
могам антикорупційного законодавства [11, с. 4].

Структура антикорупційного комплаєнсу має певні особливос-
ті та включає в себе як обов’язкові, так і додаткові елементи. До 
обов’язкових елементів належить наявність: антикорупційної 
програми юридичної особи, особи, відповідальної за її реалізацію 
(Уповноваженого), системи оцінки корупційних ризиків; а також 
антикорупційних політик, стандартів та процедур. Додаткові еле-
менти та форми їх впровадження залежать від сфери діяльності 
юридичної особи та особливостей корупційних ризиків у цій га-
лузі.
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Антикорупційний комплаєнс може включати в себе такі антико-
рупційні політики (стандарти): 1) кодекс корпоративної етики (Code 
of Ethics); 2) кодекс поведінки (Code of Conduct); 3) політику протидії 
легалізації («відмиванню») доходів, здобутих злочинним шляхом, та 
фінансуванню тероризму (Fight against Money Laundering and Terrorist 
Financing); 4) політику приймання та дарування подарунків (Gift 
policy); 5) політику повідомлення про порушення (Whistleblowing 
policy); 6) політику регулювання конфлікту інтересів (Conflict of 
interest management policy); 7) політику взаємодії з керуючими та 
правоохоронними органами (Policy of working with Law Enforcement 
bodies); 8) політику «належної добросовісності» (Due Diligence); 
9) політику ідентифікації контрагентів («Know your costumer» policy); 
10) політику конфіденційності (Privacy policy) та ін.

До функцій антикорупційного комплаєнсу належать: виявлення 
й оцінка корупційних ризиків; надання рекомендацій керівництву 
щодо дотримання антикорупційного законодавства, правил і стан-
дартів; розробка письмових інструкцій для персоналу компанії 
стосовно належного дотримання законів, правил і стандартів; оцін-
ка відповідності внутрішніх процедур і операцій чинному законо-
давству; навчання персоналу компанії щодо дотримання антикоруп-
ційного законодавства, правил і стандартів; підтримання контактів 
із правоохоронними та контролюючими органами, моніторинг змін 
антикорупційного законодавства та контроль за їх впровадженням 
у внутрішню нормативну базу юридичної особи, забезпечення по-
літики інформаційної безпеки та деякі інші функції.

За своїм змістом антикорупційний комплаєнс передбачає систе-
му контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, 
міжнародних антикорупційних політик (стандартів) та процедур 
(рекомендацій) у професійній діяльності суб’єктів господарювання 
та їх відносинах із регуляторними, контролюючими органами та 
органами кримінальної юстиції. Комплаєнс-контроль забезпечує 
управління фінансовими ризиками, що виникають унаслідок недо-
тримання суб’єктами господарювання національного законодавства, 
корпоративних політик та антикорупційних процедур [12, с. 63].

Таким чином, головною метою впровадження системи компла-
єнсу є уникнення «комплаєнс-ризиків», тобто ризиків настання 
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юридичних санкцій (кримінальної, адміністративної та фінансової 
відповідальності), матеріальних збитків або втрати ділової репута-
ції (фігурування в антикорупційних розслідуваннях і скандалах та 
ін.), унаслідок невиконання вимог антикорупційного та іншого за-
конодавства України, внутрішніх положень, політик і правил, а та-
кож стандартів та етичних норм введення бізнесу.

Так, наприклад, однієї із підстав застосування до юридичної 
особи заходів кримінально-правового характеру (ст. 96–3 Криміналь-
ного кодексу України (далі – КК України) є вчинення її уповнова-
женою особою від імені та в інтересах юридичної особи окремих 
корупційних злочинів (статті 209 і 306, ч. 1 і ч. 2 ст. 3683, ч. 1 і ч. 2 
ст. 3684, статті 369 і 3692 КК України), а також незабезпечення ви-
конання покладених на її уповноважену особу законом або установ-
чими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття за-
ходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення окремих 
корупційних злочинів. У цьому випадку до юридичної особи може 
бути застосовано штраф у двократному розмірі від незаконно одер-
жаної неправомірної вигоди. Також відповідно до ч. 1 ст. 1172 Ци-
вільного кодексу України юридична особа відшкодовує шкоду, за-
вдану їх працівником під час виконання ним своїх трудових (служ-
бових) обов’язків. Згідно з ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні 
закупівлі» заявник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію, 
якщо відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до 
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 
пов’язані з корупцією правопорушення. Як бачимо, порушення 
антикорупційного законодавства можуть спричинити суттєві мате-
ріальні збитки для підприємств, установ, організацій, а також сут-
тєві обмеження в їх господарській діяльності.

Актуальність проведення політики антикорупційного компла-
єнсу для українських юридичних осіб ще зумовлена й тим, що ці 
положення забезпечують систему вимог іноземних компаній та 
державних службовців іноземних країн до своїх контрагентів. Згід-
но із цими вимогами здійснюється ретельна перевірка всіх органі-
зацій та осіб, які відповідно до договорів провадять діяльність на 
користь іноземної компанії (суб’єкта зазначених законів) [13, с. 3]. 
Ці перевірки та моніторинг передбачають, поміж іншого, оцінку 
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ступеня ризиків, пов’язаних із корупцією, а також наявність у контр-
агента системи заходів, спрямованих на протидію корупції. 

Окрім цього, законодавство деяких країн містить конкретні ви-
моги проведення антикорупційного комплаєнсу для юридичних 
осіб. Наприклад, відповідно до Закону Великої Британії «Про ко-
рупцію» (UK Bribery Act) від 2010 р. кожна компанія зобов’язана: 
1) упроваджувати «антикорупційні процедури»; 2) сформувати 
«етичний стандарт непримиренного ставлення співробітників ком-
панії до хабарів» із боку керівництва компанії, періодично оціню-
вати «толерантність своїх контрагентів до хабарництва»; 3) про-
водити регулярний моніторинг для виявлення корупційних дій 
своїх співробітників [14, c. 18]. Схожі положення містяться й у 
Законі США «Про корупцію за кордоном» (Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA) від 1977 р. 

Що стосується України, то правовою підставою впровадження 
політики антикорупційного комплаєнсу в юридичних особах є по-
ложення Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 
2014 р. № 1700-VII. Відповідно до ст. 61 цього Закону, юридичні 
особи забезпечують розробку та вжиття заходів, що є необхідними 
та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності 
юридичної особи. Керівник, засновники (учасники) юридичної осо-
би забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяль-
ності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Для виявлен-
ня та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи 
можуть залучатися незалежні експерти.

Закон України «Про запобігання корупції» фактично визначає 
основну нормативну умову проведення політики антикорупційного 
комплаєнсу на підприємстві, в установі та організації – наявність 
антикорупційної програми (комплексу правил, стандартів і процедур 
щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юри-
дичної особи).

У ч. 2 ст. 62 зазначеного Закону закріплено обов’язок затвер-
дження антикорупційної програми керівниками: 1) державних, ко-
мунальних підприємств, господарських товариств (у яких держав-
на або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблі-
кова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 
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п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції 
(робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень; 
2) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, 
учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про 
здійснення державних закупівель», якщо вартість закупівлі товару 
(товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 міль-
йонів гривень.

Законодавством також установлені й вимоги до антикорупційної 
програми цих юридичних осіб (ст. 63 Закону України «Про запо-
бігання корупції»), серед яких є, зокрема, призначення та врегулю-
вання діяльності Уповноваженого як посадової особи, відповідаль-
ної за запобігання корупції, та підпорядкованих йому працівників 
(у разі їх наявності). На сьогодні Національним агентством з питань 
запобігання корупції уже розроблено Типову антикорупційну про-
граму юридичної особи [15].

Незважаючи на переваги комплаєнс підходу до запобігання 
корупції у приватній сфері, майже половина вітчизняних підпри-
ємств не готова упроваджувати корпоративні антикорупційні по-
літики [14, с. 21]. На це є низка причин. По-перше, для значної 
частини юридичних осіб малого та середнього бізнесу корупція 
стала засобом «виживання» на ринку, а для великого бізнесу, в свою 
чергу, можливістю закріплення монопольного становища. Взагалі, 
частина українських компаній постійно втрачає бізнес через коруп-
ційні дії конкурентів [14, c. 6]. По-друге, існування незначних 
юридичних санкцій та практики їх застосування до юридичних осіб, 
працівники яких вчиняють корупційні правопорушення в інтересах 
компанії. По-третє, наявність недооцінки репутаційних ризиків, 
слабкого розвитку процедури перевірки контрагентів в українських 
компаніях. Антикорупційні заходи є пріоритетними лише для тих 
компаній, що мають іноземних бізнес-партнерів або іноземних ін-
весторів [14, c. 6]. Таким чином, система комплаєнсу в багатьох 
випадках перетворилася на формальну процедуру та фактично ре-
алізовується лише у великих компаніях та банках.

Висновок. Антикорупційний комплаєнс є доволі ефективним 
засобом запобігання корупції у приватній сфері. Але його впрова-
дження в українських компаніях із низки причин стало лише фор-
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мальною процедурою, що потребує подальшого удосконалення. 
Розширення практики антикорупційного комплаєнсу – це не єдиний, 
але обов’язковий крок до подолання корупції у приватній сфері.
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Новіков О .В., Симкіна А. Є. Комплаєнс підхід до запобігання корупції 
у приватній сфері

У статті надано визначення поняття антикорупційного комплаєнсу, виз-
начено його структуру та функції, а також особливості його функціонування 
у юридичних особах приватного права. Розглянуто іноземне та вітчизняне зако-
нодавче регулювання комплаєнсу. Актуальність проблеми полягає в тому, що 
тривалий період часу в Україні вважалося, що корупція є феноменом виключно 
сфери державного управління та публічної влади. Так, Закон України «Про бо-
ротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР визначав корупцію як 
діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на 
протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних 
благ, послуг, пільг або інших переваг, але наразі договори міжнародної спільноти 
наводять практику комплексному підходу до феномену корупції, як в публічній, так 
і в приватній сферах. України, керуючись надбанням міжнародної спільноти та 
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іноземних держав увібрала практику запобігання та боротьби з корупцією 
у вигляді підходу «антикорупційний комплаєнс». Тому окрему увагу приділено про-
блемам впровадження системи антикорупційного комплаєнсу в Україні. Зроблено 
висновок про те, що антикорупційний комплаєнс хоча і є доволі ефективним засо-
бом запобігання корупції у приватній сфері, але на сьогодні з низки причин він не 
набув поширення серед українських компаній. Дієву систему антикорупційного 
комплаєнсу мають лише ті юридичні особи, які співпрацюють з іноземними 
компаніями.

Ключові слова: корупція в приватній сфері, запобігання корупції, 
антикорупційні заходи, антикорупційний комплаєнс в приватній сфері.

Новиков О. В., Сымкина А. Е. Комплаенс подход к предотвращению кор-
рупции в частной сфере

В статье дано определение понятия антикоррупционного комплаенса, 
определена его структура и функции, а также особенности его функционирования 
в юридических лицах частного права. Рассмотрены иностранное и отечественное 
законодательное регулирование комплаенс. Актуальность проблемы заключается 
в том, что длительный период времени в Украине считалось, что коррупция яв-
ляется феноменом исключительно сферы государственного управления и публич-
ной власти. Так, Закон Украины «О борьбе с коррупцией» от 5 октября 1995 
№ 356/95-ВР определял коррупцию как деятельность лиц, уполномоченных на 
выполнение функций государства, направленная на противоправное использование 
предоставленных им полномочий для получения материальных благ, услуг, льгот 
или других преимуществ, но пока договоры международного сообщества приводят 
практику комплексному подходу к феномену коррупции, как в публичной, так и в 
частной сферах. Украина, руководствуясь достоянием международного сообще-
ства и иностранных государств вобрала практику предотвращения и борьбы 
с коррупцией в виде подхода «антикоррупционный комплаенс». Поэтому особое 
внимание уделено проблемам внедрения системы антикоррупционного комплаен-
са в Украине. Сделан вывод о том, что антикоррупционный комплаенс является, 
хотя и довольно эффективным средством предотвращения коррупции в частной 
сфере, но на сегодня по ряду причин, он не получил распространения среди укра-
инских компаний. Действенную систему антикоррупционного комплаенса имеют 
только те юридические лица, которые сотрудничают с иностранными компани-
ями.

Ключевые слова: коррупция в частной сфере, предотвращение коррупции, 
антикоррупционные меры, антикоррупционный комплаенс в частной сфере.

Novikov О. V., Symkina А. Ie. Compliance Approach to Prevent Corruption in 
the Private Sphere

The article defines the concept of anticorruption compliance, defines its structure 
and functions, as well as features of its functioning in legal entities of private law. The 
foreign and domestic legislative regulation of compliance is considered. The urgency of 
the problem is that for a long period in Ukraine the corruption was considered as 
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a phenomenon exceptionally of the sphere of state administration and public authority. 
Thus, the law of Ukraine «On fight against corruption» dated October 5, 1995 
№ 356/95-ВР determined corruption as an activity of people, authorized to perform the 
functions of the state, aimed at the unlawful use of the powers, given to them, in order 
to obtain material values, services, advantages or other benefits; but at present the 
treaties of the international community point out the practice of an integrated approach 
to the phenomenon of corruption, both in the public and private spheres. Ukraine, 
following the attainments of the international community and foreign countries, has 
adopted the practice of preventing and combating corruption in the form of an 
«anticorruption compliance» approach. The particular attention is paid to the problems 
of implementing the anti-corruption compliance system in Ukraine. It is concluded that 
anti-corruption compliance, being a rather effective means of preventing corruption in 
the private sphere, for a number of reasons, has not gained popularity among Ukrainian 
companies today. Only those legal entities that cooperate with foreign companies have 
an effective system of anti-corruption compliance.

Key words: corruption in the private sphere, prevention of corruption, anti-
corruption measures, anti-corruption compliance in the private sphere.
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УДК 343.2 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ 
ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

В. В. Севрюков, к.ю.н., заступник 
начальника відділу підготовки 
прокурорів з підтримання держав-
ного обвинувачення в суді Націо-
нальної академії прокуратури 
України
Л. О. Петровська, начальник від-
ділу підготовки прокурорів з під-
тримання державного обвинува-
чення в суді Національної академії 
прокуратури України

Постановка проблеми. Одним із напрямів реформування пені-
тенціарної системи України є створення на базі кримінально-вико-
навчої інспекції служби пробації, що існує в більшості країн Європи. 
Пробація в Україні є новим інститутом. На орган пробації покладені 
функції, які раніше до прийняття Закону України «Про пробацію» 
виконувала кримінально-виконавча інспекція, а саме виконання по-
карань, не пов’язаних із позбавленням волі, зокрема: громадські 
роботи, виправні роботи, позбавлення права обіймати певні посади 
або займатись певною діяльністю. Окрім цього, органи пробації ве-
дуть облік осіб, звільнених із місця позбавлення волі з випробуван-
ням, а також звільнених із місця позбавлення волі вагітних жінок 
і жінок, які мають дітей віком до 3-х років. Заходи, які застосовують-
ся до них, мають на меті спокуту провини і відвернення правопоруш-
ника від злочинної поведінки. Перш ніж говорити про сутність про-
бації та її місце у суспільно-політичних відносинах України, варто 
звернутися до існуючої сьогодні в Україні системи нормативно-пра-
вових актів, що регулюють інститут пробації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням пи-
тань виконання покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, за-
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ймались такі науковці, як Р. М. Абизов, О. В. Бакаєв, І. Г. Богатирьов, 
В. М. Бурдін, Н. О. Гуторова, Т. А. Денисова, В. П. Ємельянов, 
О. Д. Запорожець, В. Д. Іванов, О. Г. Кальман, Ю. А. Кашуба, 
О. О. Книженко, В. Г. Овчаренко, С. Н. Пономарьов, Б. А. Протчен-
ко, В. І. Селіверстов, В. В. Сергєєва, В. М. Трубников, В. І. Тютюгін, 
В. О. Уткін, О. В. Філімонов, Н. С. Юзікова, А. О. Яровий та ін. 
Проте багато питань, що стосуються інституту впровадження про-
бації в Україні та ефективності її роботи, залишені поза увагою або 
викликають дискусії у науковців.

Метою статті є дослідити нормативно-правове регулювання 
пробації в Україні, виявити проблеми та шляхи їх вирішення щодо 
ефективності роботи інституту пробації в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Верховною Радою 
України 5 лютого 2015 року прийнято Закон України «Про проба-
цію» (№ 160-VIII), який введено у дію 27 серпня 2015 року [1]. 
Законом визначається національна модель пробації, яку розроблено 
з урахуванням стандартів пробації, викладених у Рекомендації CM/
Rec(2010)1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про 
Правила Ради Європи про пробацію [2].

Сьогодні світова спільнота, зокрема, й Європейський Союз, 
розглядають пробацію не як альтернативу ізоляції правопорушни-
ків від суспільства, а як заходи кримінально-правового реагуван-
ня, що необхідні для виправлення та запобігання вчиненню по-
вторних кримінальних правопорушень. До позбавлення волі вда-
ються лише в крайніх випадках, коли це відповідає інтересам 
безпеки потерпілого та суспільства або ресоціалізації правопо-
рушника [3, c. 80]. 

Згідно зі статистичними даними в Україні станом на початок 
2015 р. у місцях позбавлення й обмеження волі та слідчих ізолято-
рах утримувалось 73,4 тис. осіб, а кількість засуджених до покарань 
без позбавлення волі складала 87,5 тис. осіб [2]. 

Зауважимо, що питання впровадження інституту пробації 
в Україні дискутується майже13 років. Так, для повного з’ясування 
нормативно-правового регулювання інституту пробації в Україні 
вважаємо за доцільне проаналізувати вказані етапи розвитку та 
становлення цього інституту в нашій державі. 
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1) 28 травня 2002 р. – доручення Кабінету Міністрів України за 
№ 3974/84 Державному департаменту України з питань виконання 
покарань щодо погодження пропозицій зі створення служби про-
бації в Україні; 

2) 8 квітня 2008 р. – Концепція реформування кримінальної 
юстиції України, затверджена Указом Президента України 
№ 311/2008;

3) 25 квітня 2008 р. – Концепція реформування Державної кри-
мінально-виконавчої служби України, схвалена Указом Президента 
України № 401/2008;

4) листопад 2008 р. – у Верховній Раді України зареєстровані 
проекти законів України «Про службу пробації» (реєстраційний 
№ 3412) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни» (реєстраційний № 3413);

5) 9 грудня 2010 р. – Указ Президента України «Про оптимізацію 
системи центральних органів виконавчої влади» № 1085/2010, яким 
реорганізовані органи державної влади, зокрема, створена Держав-
на пенітенціарна служба України;

6) 24 травня 2011 р. – Концепція розвитку кримінальної юстиції 
щодо неповнолітніх в Україні, схвалена Указом Президента України 
№ 597/2011;

7) 8 листопада 2012 р. – Концепція державної політики у сфері 
реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, 
схвалена Указом Президента України № 631/2012;

8) 4 січня 2013 р. – у Верховній Раді України зареєстровані про-
ект Закону України «Про службу пробації» № 1197 та проект Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» 
№ 1198, чим визначили позицію створення нової державної служби, 
яка «забирає» в кримінально-виконавчої служби функцію виконан-
ня покарань, не пов’язаних із позбавленням волі;

9) 18 січня 2013 р. – у Верховній Раді України зареєстрований 
проект Закону України «Про пробацію» № 1197–1, який зумовив 
новий погляд на законодавче врегулювання пробації – позиція 
створення органів пробації на базі кримінально-виконавчої інспек-
ції, яка нині в межах чинного законодавства вже здійснює деякі 
функції пробації у частині виконання покарань, не пов’язаних із 
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позбавленням волі і має певну матеріальну базу та штат праців-
ників;

10) 5 лютого 2015 р. на засіданні пленарної сесії Верховної 
Ради України за підсумками розгляду в другому читанні 230 голо-
сами народних депутатів прийнято Закон України «Про пробацію» 
[3. c. 224].

Правову основу інституту пробації в Україні та діяльності ор-
ганів пробації становлять Кримінальний кодекс України, Кримі-
нальний процесуальний кодекс України, Кримінально-виконавчий 
кодекс України, Закон України «Про пробацію», Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забез-
печення виконання кримінальних покарань та реалізації прав за-
суджених», міжнародні договори, ратифіковані Україною, про що 
власне зазначено в ст. 3 Закону України «Про пробацію», а також 
нормативні акти Міністерства юстиції України.

Пробація – це система наглядових та соціально-виховних заходів, 
що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до за-
суджених осіб, які вчинили злочин та несуть за це кримінальну від-
повідальність, виконання певних видів кримінальних покарань, не 
пов’язаних із позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, 
що характеризує обвинуваченого. Таке визначення пробації викладе-
но у п. 6 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про пробацію» [1].

Метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом 
виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних 
кримінальних правопорушень. Ще одним шляхом забезпечення 
мети пробації закон визначає забезпечення суду інформацією, що 
характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про 
міру їх відповідальності.

Національна система пробації складається з трьох видів про-
бації, які визначаються особливостями правового статусу осіб 
в системі правосуддя: досудова пробація, наглядова пробація, пені-
тенціарна пробація [4]. Проаналізуємо кожну з них. 

Досудова пробація застосовується на етапі судового проваджен-
ня щодо осіб, обвинувачених у вчиненні злочину, та полягає у скла-
данні досудової доповіді – письмової інформації, що характеризує 
особу обвинуваченого. Підставою для застосування досудової про-
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бації є ухвала суду та письмовий запит до органу пробації про на-
дання досудової доповіді. Термін застосування досудової пробації 
щодо конкретної особи визначається періодом від ухвалення судом 
рішення про надання досудової доповіді до ухвалення цим судом 
обвинувального вироку у кримінальному провадженні. Досудова 
доповідь про обвинуваченого повинна містити соціально-психоло-
гічну характеристику обвинуваченого, оцінку ризику вчинення ним 
повторного кримінального правопорушення та висновок про мож-
ливість його виправлення без обмеження волі або позбавлення волі 
на певний строк. 

Досудова доповідь складається за спеціальною методикою, яка 
визначає можливий ризик вчинення правопорушником повторного 
злочину, конкретні умови його життєдіяльності, що мали негативний 
вплив на його поведінку, а також пропозиції щодо можливих шляхів 
усунення такого негативного впливу засобами пробації без ізоляції 
від суспільства (оскільки ізоляція нерідко сприяє подальшій десо-
ціалізації та криміналізації правопорушника). Досудова доповідь 
не є доказом вини обвинуваченої особи, але може бути взята судом 
до уваги при ухваленні вироку.

Наглядова пробація – це здійснення наглядових та соціально-
виховних заходів щодо: засуджених до покарань у виді позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 
громадських робіт, виправних робіт; осіб, яким покарання у виді 
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено 
покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт; осіб, 
звільнених від відбування покарання з випробуванням, звільнених 
від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей 
віком до трьох років; направлення засуджених до обмеження волі 
для відбування покарання до виправних центрів. 

Підставою для застосування наглядової пробації закон визначає 
відповідні судові рішення (вирок суду, ухвала суду) або акт про по-
милування, яким покарання у виді позбавлення або обмеження волі 
замінено на більш м’яке. 

Термін наглядової пробації щодо конкретної особи визначаєть-
ся терміном покарання (іспитовим терміном – у разі звільнення від 
відбування покарання), а у випадку направлення засуджених до 
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обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів – 
від дати вступу вироку у законну силу до дати прибуття засуджено-
го у виправний центр.

У період наглядової пробації щодо засуджених здійснюється: 
Нагляд – заходи, що здійснюються органом пробації за місцем 

проживання, роботи або навчання засудженого з метою дотримання 
обов’язків, визначених законом та покладених вироком суду. 

Соціально-виховна робота – заходи, що проводяться за індиві-
дуальним планом роботи із засудженим з урахуванням оцінки ри-
зиків вчинення повторних кримінальних правопорушень та перед-
бачає диференційований підхід під час надання консультативної, 
психологічної та інших видів допомоги; сприяння працевлаштуван-
ню; залучення до навчання; участь у виховних заходах та соціально 
корисній діяльності; проведення індивідуально-профілактичної 
роботи (кейс-менеджмент або індивідуальне ведення справи).

Реалізація пробаційних програм. Пробаційні програми призна-
чаються за рішенням суду особі, звільненій від відбування покаран-
ня з випробуванням, та передбачає комплекс заходів, спрямованих 
на корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, форму-
вання соціально сприятливих змін особистості (програми психоло-
гічної корекції та програми соціальної адаптації, спрямовані на 
усунення негативних факторів, що впливали та можуть в подаль-
шому впливати на поведінку правопорушника).

Пенітенціарна пробація – це підготовка осіб, які відбувають 
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 
строк, до звільнення з метою трудового і побутового влаштування 
таких осіб. 

Заходи пенітенціарної пробації здійснюються органом пробації 
за місцем, яке обрав засуджений для проживання після звільнення. 
Зазначені заходи здійснюються на підставі звернення адміністрації 
установи протягом місяця від дати надходження звернення шляхом 
залучення органів соціального патронажу звільнених, які визна-
чені спеціальним законом. За зверненням адміністрації установи 
орган пробації за обраним місцем проживання засудженого після 
звільнення спільно з державними органами та органами місцевого 
самоврядування сприяє засудженим, які готуються до звільнення, 
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у: визначенні місця проживання після звільнення; влаштуванні до 
спеціалізованих установ для звільнених; госпіталізації до закладів 
охорони здоров’я осіб, які потребують стаціонарної медичної до-
помоги; працевлаштуванні працездатних осіб.

Законодавством України визначаються особливості пробації 
щодо неповнолітніх: забезпечення їх нормального фізичного і пси-
хічного розвитку; профілактику агресивної поведінки; мотивацію 
позитивних змін особистості; поліпшення соціальних стосунків та 
умов проживання. 

Досудова доповідь про обвинуваченого неповнолітнього до-
датково має містити: інформацію про вплив криміногенних факто-
рів на поведінку; рекомендації щодо заходів, спрямованих на міні-
мізацію ризику вчинення повторних кримінальних правопорушень. 

Соціально-виховна робота з засудженими неповнолітніми може 
проводитися із залученням батьків або їх законних представників. 
Заходи пробації реалізуються у взаємодії з органами і службами 
у справах дітей, спеціальними установами та закладами, що здій-
снюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень. Про-
баційні програми щодо засуджених неповнолітніх реалізуються 
разом із центральним органом виконавчої влади, що формує дер-
жавну політику у сфері соціальної політики.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань 
та реалізації прав засуджених» від 7 вересня 2016 р. № 1492 – VІІ 
(введено в дію з 8 жовтня 2016 р.) [2] внесено низку суттєвих змін 
до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-
виконавчого кодексів України. Їх зміст полягає у такому.

У Кримінальному кодексі України доповнено ст. 76 («Обов’язки, 
які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з ви-
пробуванням»): п. 1 ч. 1 – у разі звільнення від відбування покарання 
з випробуванням суд покладає на засудженого такі обов’язки: періо-
дично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань 
пробації; п. 2 ч. 1 – повідомляти уповноважений орган із питань 
пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; п. 2 ч. 2 – 
не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим 
органом із питань пробації; п. 2 ч. 4 – виконувати заходи, передбаче-
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ні пробаційною програмою; ч. 3 – нагляд за особами, звільненими 
від відбування покарання з випробуванням, здійснюється уповно-
важеним органом із питань пробації за місцем проживання, роботи 
або навчання засудженого, а щодо засуджених військовослужбовців – 
командирами військових частин. Частину 3 ст. 79 доповнено таким 
положенням: нагляд за засудженими здійснюється уповноваженим 
органом із питань пробації. Частину 3 ст. 83 – нагляд за звільненими 
від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають 
дітей віком до трьох років, здійснюється уповноваженим органом 
з питань пробації за місцем проживання [5].

У Кримінально-виконавчий кодекс України внесені такі зміни 
та доповнення ч. 3 ст. 6 після слів «та відбування покарання (ре-
жим)» доповнено словом «пробація»; ст. 6 доповнили ч. 7 такого 
змісту «засуджені, до яких судом застосовано пробацію, користу-
ються правами визначеними цим Кодексом та Законом України «Про 
пробацію»; ч. 1 ст. 9 доповнено словами «уповноваженого органу 
з питань пробації»; ч. 1 ст. 11 викладена у такій редакції: «органами 
виконання покарань є: центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних по-
карань та пробації, його територіальні органи управління, уповно-
важені органи з питань пробації»; ч. 8 ст. 11 викладена у такій ре-
дакції: «територіальні органи управління, уповноважені органи 
з питань пробації, арештні доми, виправні центри, виправні та ви-
ховні колонії, слідчі ізолятори організовуються і ліквідуються цен-
тральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, а військо-
ві частини, гауптвахти і дисциплінарний батальйон – Міністерством 
оборони України»; тощо.

Крім того, внесені зміни та доповнення до таких статей Кримі-
нально-виконавчого кодексу України: ч. 1 ст. 30, ст.ст. 32, 34, 35, 36, 
37, 39, 40. У ч. 5 ст. 41 КВК України передбачається, що на уповно-
важений орган з питань пробації покладені такі обов’язки, а саме:

– проводити облік засуджених до покарання у виді виправних 
робіт;

– роз’яснювати засудженим порядок та умови відбування по-
карання;
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– здійснювати контроль за додержанням засудженими порядку 
та умов відбування покарання;

– здійснювати контроль за додержанням порядку та умов від-
бування покарання власником підприємства, установи, організації 
або уповноваженим ним органом за місцем роботи засудженого [6].

На наш погляд, вищезазначена норма є дуже цікавою, оскільки 
виходить, що разом із засудженою особою під контроль органу про-
бації потрапляє і власник підприємства, де засуджений працює.

Також вищезгаданим Законом були внесені зміни, що стосуєть-
ся пробації, до статей 42, 44, 45, 46, 51, 57, 116, 163, 164 та 166 КВК 
України.

До Кримінального процесуального кодексу України також вне-
сені такі зміни та доповнення: у ч. 1 п. 25 ст. 3 після слова «спеці-
аліст» доповнили словами «представник персоналу органу проба-
ції»; п.п. 7 та 8 ч. 4 ст. 42 доповнено таким: «отримувати роз’яснення 
щодо порядку підготовки та використання досудової доповіді, 
відмовлятися від участі у підготовці досудової доповіді»; «брати 
участь у підготовці досудової доповіді, надавати представнику 
персоналу органу пробації інформацію, необхідну для підготовки 
такої доповіді, ознайомлюватися з текстом досудової доповіді, по-
давати свої зауваження та уточнення»; ч. 4 ст. 42 доповнено п. 4 
такого змісту: «надавати достовірну інформацію представнику 
персоналу органу пробації, необхідну для підготовки досудової до-
повіді».

Окрім цього, Кримінальний процесуальний кодекс України до-
повнено ст.72¹ що має назву: «Представник персоналу органу про-
бації», де в ч. 1 зазначено, що представником персоналу органу 
пробації є посадова особа такого органу, яка за ухвалою суду скла-
дає та подає до суду досудову доповідь. Частина 2 передбачає пра-
ва представника персоналу органу пробації, а саме: 

– отримувати інформацію про обвинуваченого від підприємств, 
установ, організацій або уповноважених ними органів та громадян;

– викликати обвинуваченого до уповноваженого органу з пи-
тань пробації для отримання усних чи письмових пояснень;

– відвідувати обвинуваченого за місцем його проживання або 
перебування, роботи або навчання;
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– відвідувати місця попереднього ув’язнення, якщо до обви-
нуваченого застосовано запобіжний захід у виді тримання під вар-
тою;

– заявляти клопотання суду про ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження щодо обставин, які впливають на 
ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, ха-
рактеризують особу обвинуваченого, обтяжують та пом’якшують 
покарання, виключають кримінальну відповідальність чи є під-
ставами для звільнення від кримінальної відповідальності або 
покарання;

– бути присутнім під час проведення судового засідання;
– заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, 

передбачених законом.
Частиною 3 передбачені обов’язки: 
– складати досудову доповідь і подавати її до суду в строк, ви-

значений ухвалою суду;
– дотримуватися прав і свобод людини і громадянина;
– невідкладно повідомляти суд про наявність або виникнення 

об’єктивних обставин, що унеможливлюють підготовку або своє-
часне подання досудової доповіді;

– надавати пояснення з поставлених судом питань щодо досу-
дової доповіді під час судового розгляду;

– не розголошувати будь-які відомості, що стали йому відомі 
у зв’язку з виконанням обов’язків;

– не допускати розголошення в будь-який спосіб конфіденцій-
ної інформації, яку йому було довірено або яка стала відома у зв’язку 
з виконанням обов’язків;

– заявити самовідвід (але не зазначено кому саме заявляти само-
відвід: суду, прокурору чи своєму керівництву?).

Частина 3 ст. 314 доповнено п. 6 такого змісту: «доручити пред-
ставнику персоналу органу пробації скласти досудову доповідь»; 
у ч. 5 зазначено, що: «у підготовчому судовому засіданні суд у ви-
падках, передбачених цим Кодексом, за власною ініціативою або за 
клопотанням обвинуваченого, його захисника чи законного пред-
ставника, чи за клопотанням прокурора і лише в інтересах націо-
нальної безпеки, економічного добробуту та прав людини вирішує 
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питання щодо складання досудової доповіді, про що постановляє 
ухвалу із зазначенням строку підготовки такої доповіді». 

Також КПК України доповнено ст. 314¹ «Складання досудової 
доповіді». У ч. 1 цієї статті наголошено, що з метою забезпечення 
суду інформацією, що характеризує обвинуваченого, а також при-
йняття судового рішення про міру покарання представник уповно-
важеного органу з питань пробації складає досудову доповідь за 
ухвалою суду. У ч. 2 сказано, що досудова доповідь складається 
щодо особи, обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або се-
редньої тяжкості, або тяжкого злочину, нижня межа санкції якого 
не перевищує п’яти років позбавлення волі. Досудова доповідь щодо 
неповнолітнього обвинуваченого віком від 14 до 18 років склада-
ється незалежно від тяжкості вчиненого злочину, крім випадків, 
передбачених цим Кодексом. У ч. 3 наголошено, що форма, зміст 
та порядок складання досудової доповіді про обвинуваченого ви-
значаються законодавством. Частина 4 зазначає, що досудова допо-
відь не повинна складатись, а саме: 

– щодо особи, стосовно якої прокурором складено клопотання 
про звільнення від кримінальної відповідальності;

– щодо особи, яка вже відбуває покарання у виді обмеження 
волі або позбавлення волі;

– щодо неповнолітнього, стосовно якого прокурором у порядку, 
передбаченому статтею 497 цього Кодексу, складено клопотання про 
застосування до нього примусових заходів виховного характеру;

– щодо неповнолітнього, який не досяг віку кримінальної від-
повідальності, за наявності підстави для застосування примусових 
заходів виховного характеру відповідно до параграфа 2 глави 38 
розділу VI цього Кодексу;

– щодо особи, стосовно якої прокурором складено клопотання 
про застосування примусових заходів медичного характеру;

– щодо особи, до якої застосовано умовно-дострокове звільнен-
ня від відбування покарання, проте вона вчинила новий злочин 
протягом невідбутої частини покарання;

– у разі якщо під час підготовчого судового засідання ухвале-
но судове рішення про затвердження угоди, передбаченої цим 
Кодексом.
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У ч. 5 сказано, що досудова доповідь не може використовувати-
ся у кримінальному провадженні як доказ винуватості обвинуваче-
ного у вчиненні злочину. Відповідно до ч. 6 – досудова доповідь 
долучається до матеріалів кримінального провадження.

Суд має взяти лише до відома досудову доповідь, та відобрази-
ти це в мотивувальній частині вироку, що передбачено п. 17 ч. 1 
ст. 368 КПК України [7].

Отже, згідно з вищевикладеним, вважаємо за необхідне зазна-
чити, що ч. 2 ст. 2 Закону України «Про пробацію» визначає, що 
досудова доповідь – це письмова інформація, що характеризує об-
винуваченого. Водночас ст. 4 цього Закону передбачає, що метою 
пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення 
засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 
правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує 
обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру їхньої 
відповідальності. 

Таким чином, з одного боку, досудова доповідь надається до 
суду лише для того, щоб забезпечити суд характеристикою обви-
нуваченого для відома, а з другого боку, з метою прийняття судом 
рішення про міру відповідальності обвинуваченого. Але це не одне 
і те саме. Крім того, п. 17 ч. 1 ст. 368 КПК України передбачено, що 
суд має взяти лише до відома досудову доповідь, а ч. 5 ст. 314¹ КПК 
України визначено, що досудова доповідь не може використовува-
тись у кримінальному провадженні як доказ винуватості обвинува-
ченого в учинені злочину.

Тому, на нашу думку, між нормами Закону України «Про про-
бацію» та нормами КПК України існують деякі протиріччя, що 
необхідно було б усунути шляхом внесення змін до Закону України 
«Про пробацію» в частині того, що досудова доповідь не повинна 
жодним чином впливати на думку суду щодо прийняття остаточно-
го судового рішення. 

Окрім того, зазначаємо, що Конституція України не містить 
жодної норми, що визначає діяльність інституту пробації.

Висновок. Для виконання завдань пробації створено новий 
державний орган у структурі Міністерства юстиції України – Де-
партамент пробації. Отже, з’являється ще один учасник судового 
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провадження – представник персоналу органу пробації, збільшу-
ється обсяг питань, які необхідно розглянути в ході судового роз-
гляду кримінальних проваджень, що передбачені досудовою про-
бацією. На нашу думку необхідно внести деякі зміни до законодав-
ства України, що регулює сам механізм інституту пробації 
в Україні, щоб у подальшому не створювались колізії між нормами 
Кримінального процесуального кодексу України та Законом Укра-
їни «Про пробацію».

Перелік літератури
1. Закон України «Про пробацію» від 05.02.2015 № 160-VII
2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реаліза-
ції прав засуджених» від 07.09.2016 № 1492

3. Янчук О. «Перспективи впровадження в Україні пробації». Режим 
доступу до документу: http://www.kvs.gov.ua/

4. Трубников В. М. Яким має бути відновне правосуддя у відношен-
ні до неповнолітніх / В. М. Трубников // Формування української моделі 
відновного правосуддя : матер. Міжнар. конф. (м. Київ, 10–11 лютого 
2005 р.). – К. : Український Центр Порозуміння, 2005. – Спецвипуск : Від-
новне правосуддя в Україні. – С. 79–81.

5. Аніщук В. Організація служби пробації в Україні. Підприємство 
господарство та право. 2017 Вип. 3. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/
archive/2017/3/51.pdf

6. Кримінальний кодекс України. Закон України від 05.04.2001 
№ 2341-III. Дата оновлення: 03.09.2017. Режим доступу до документу: 
http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 03.09.2017).

7. Кримінально-виконавчий кодекс України. Закон України від 
11.07.2003 № 1129-IV. Дата оновлення: 07.04.2017. Режим доступу до до-
кументу: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 07.04.2017).

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України від 
13.04.2012 № 4651-VI Дата оновлення: 03.08.2017). Режим доступу до до-
кументу: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 03.08.2017).

Транслітерація переліку літератури

1. Pro probatsiiu: Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 № 160-VII. URL: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/160–19.

Випуск 34 ’ 2017                                                         Питання боротьби зі злочинністю



89

2. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy 
schodo zabezpechennia vykonannia kryminal’nykh pokaran’ ta realizatsii prav 
zasudzhenykh: Zakon Ukrainy vid 07.09.2016 № 1492.  URL: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1492–19.

3. Yanchuk O. Perspektyvy vprovadzhennia v Ukraini probatsii. URL: 
http://www.kvs.gov.ua/. 

4. Trubnykov V. M. (2005). Yakym maie buty vidnovne pravosuddia 
u vidnoshenni do nepovnolitnikh. Formuvannia ukrains’koi modeli vidnovnoho 
pravosuddia : proceedings of the International Conference. Kyiv: Ukrains’kyj 
Tsentr Porozuminnia. Special issue: Restoration of justice in Ukraine, 79–81. 
[in Ukrainian].

5. Anischuk V. Orhanizatsiia sluzhby probatsii  v Ukraini. 
(2017) Pidpryiemstvo hospodarstvo ta pravo – Enterprise economy and law, 3. 
URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/3/51.pdf. [in Ukrainian].

6. Kryminal’nyj kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 
№ 2341-III. Data onovlennia: 03.09.2017. URL: http://zakon.rada.gov.ua

7. Kryminal’no-vykonavchyj kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 
11 .07 .2003 № 1129-IV.  Data  onovlennia :  07 .04 .2017.  URL: 
http://zakon.rada.gov.ua

8. Kryminal’nyj protsesual’nyj kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 
13.04.2012 № 4651-VI .  Data  onovlennia :  03 .08.2017.  URL: 
http://zakon.rada.gov.ua

Севрюков В. В., Петровська Л. О. Нормативно-правове регулювання 
інституту пробації в України

У статті досліджуються нормативно-правові акти, які регулюють 
інститут пробації в України. Проаналізовані етапи розвитку та становлення 
інституту пробації в країні, а також детально розглянуті види та мета пробації 
за національним законодавством. Зокрема авторами звертається увага на 
особливості пробації щодо неповнолітніх. Наведено низку норм Кримінального, 
Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів, до яких було 
внесено зміни. Виявлені проблемні питання та недосконалості нормативно-право-
вого регулювання пробації, а саме протиріччя між Законом України «Про пробацію» 
та нормами Кримінального процесуального кодексу України та запропоновані 
шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: пробація, нормативно-правове регулювання, досудова 
пробація, наглядова пробація, пенітенціарна пробація, досудова доповідь.

Севрюков В. В., Петровская Л. А. Нормативно-пФравовое регулирование 
института пробации в Украине

В статье исследуются нормативно-правовые акты, регулирующие инсти-
тут пробации в Украине. Проанализированы этапы развития и становления ин-
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ститута пробации в стране, а также подробно рассмотрены виды и цель про-
бации согласно національному законодательству. В частности авторами 
обращается внимание на особенности пробации в отношении несовершеннолет-
них. Приведен ряд норм Уголовного, Уголовного процессуального и Уголовно-ис-
полнительного кодексов, в которые были внесены изменения. Выявлены проблемные 
вопросы и несовершенства нормативно-правового регулирования пробации, а имен-
но противоречия между Законом Украины «О пробации» и нормами Уголовного 
процессуального кодекса Украины и предложены пути их решения.

Ключевые слова: пробация, нормативно-правовое регулирование, досудебная 
пробация, наблюдательная пробация, пенитенциарная пробация, досудебный до-
клад.

Sevryukov V. V., Petrovskaya L. O. Normative-legal regulation of the institute 
of probation in Ukraine

The article examines the legal acts regulating the institute of probation in Ukraine, 
analyzes the stages of development and establishment of the probation institute in our 
state, examines the types and purpose of probation according to the legislation of 
Ukraine, as well as reveals the problematic issues and imperfections of legal regulation 
of probation and proposed ways. their solution.

Key words: probation, normative-legal regulation, pre-trial probation, supervisory 
probation, penitentiary probation, pre-trial report.
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УДК 347.963 (477)

РОЛЬ ПРОКУРОРА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

А. В. Лапкін, к.ю.н., доцент кафе-
дри організації судових та право-
охоронних органів Національний 
юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого

Постановка проблеми. Результативність кримінального про-
вадження значною мірою залежить від додержання вимог закону 
щодо прийняття та обліку заяв і повідомлень про кримінальні пра-
вопорушення, внесення відомостей про них до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань (далі – ЄРДР) та своєчасного початку до-
судового розслідування. Ключову роль у реалізації цих вимог віді-
грає прокурор, наділений широкими владно-розпорядчими повно-
важеннями з організації і процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням. Це визначає вибір теми цієї наукової публікації та 
зумовлює її актуальність.

Аналіз наукових дослідження та публікацій. Питання участі 
прокурора у кримінальному провадженні загалом і на його початко-
вому етапі, зокрема, було предметом наукових досліджень таких 
учених, як В. С. Зеленецький, П. М. Каркач, Н. В. Марчук, Г. П. Се-
реда, І. І. Статіва, О. О. Цимбалістенко, В. М. Юрчишин та ін. Разом 
із тим у публікаціях цих та інших учених проаналізовані не всі ас-
пекти діяльності прокурора на початковому етапі кримінального 
провадження. Крім того, у них відсутня єдність щодо розуміння ролі 
і завдань прокурора на початковому етапі досудового розслідування.

З огляду на це, метою наукової статті є подолання вказаних 
теоретичних прогалин і формулювання ролі прокурора на початко-
вому етапі кримінального провадження. Досягнення зазначеної мети 
потребує з’ясування таких питань: 1) поняття і межі початкового 
етапу кримінального провадження як предметної сфери діяльності 
прокурора; 2) завдання, що стоять перед прокурором на цьому ета-
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пі; 3) повноваження, що виконує прокурор у зв’язку з необхідністю 
досягнення цих завдань; 4) суб’єкт і об’єкти відповідної діяльності 
прокурора тощо.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття і межі 
початкового етапу кримінального провадження у законі не зазна-
чені, проте можуть бути окреслені, виходячи із положень ст. 214 
(«Початок досудового розслідування») КПК України. На підставі її 
аналізу можна стверджувати, що законодавець пов’язує початок 
досудового розслідування (а разом із ним і кримінального прова-
дження, першою стадією якого є досудове розслідування) із момен-
том внесення відомостей до ЄРДР. Така модель, на думку фахівців, 
покликана максимально спростити і прискорити початковий етап 
досудового розслідування і відмовитися від існування практики 
ухвалення офіційного рішення про порушення кримінальної справи 
або відмови в її порушенні, що замінена негайним учиненням за-
пису про початок кримінального процесу до ЄРДР [1].

Водночас поняття початкового етапу кримінального проваджен-
ня потрібно розглядати більш широко, включаючи до нього як ту 
діяльність, що передує внесенню відомостей про кримінальне право-
порушення до ЄРДР, так і подальшу кримінальну процесуальну ді-
яльність, що здійснюється вже після початку досудового розсліду-
вання. Отже, початковий етап кримінального провадження як сферу 
досліджуваної діяльності прокурора можна визначити як сукупність 
правовідносин, пов’язаних із надходженням, прийняттям, обліком 
і реєстрацією заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, 
особистим виявленням інформації щодо кримінальних правопору-
шень, внесенням відомостей щодо них до ЄРДР, проведенням першо-
чергових слідчих та інших процесуальних дій з метою встановлення 
ознак кримінального правопорушення, осіб, що їх вчинили, та при-
тягнення їх до кримінальної відповідальності. 

Із цього визначення випливає, що нижня межа початкового 
етапу кримінального провадження визначається надходженням до 
прокурора або органу досудового розслідування інформації про 
кримінальне правопорушення, викладеної у формі заяви, повідо-
млення про кримінальне правопорушення або виявленої ними осо-
бисто з будь-яких інших джерел. Наголосимо, що йдеться саме про 
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надходження цієї інформації, коли уповноваженим суб’єктам стає 
відомо про вчинене кримінальне правопорушення, що зумовлює 
виникнення у них відповідних обов’язків стосовно прийняття та 
реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення 
згідно з ч. 4 ст. 214 КПК України. 

Верхня межа цього етапу може бути визначена по-різному. 
У найбільш вузькому розумінні це момент внесення відомостей про 
кримінальне правопорушення до ЄРДР, з якого починається досу-
дове розслідування. Разом із тим необхідно враховувати, що вне-
сення таких відомостей до ЄРДР не є самоціллю подання заяви чи 
повідомлення про кримінальне правопорушення. Більш важливим 
є встановлення ознак кримінального правопорушення та осіб, які 
його вчинили. Як свідчать статистичні дані, близько половини роз-
початих кримінальних проваджень закриваються з реабілітуючих 
підстав уже у перші дні або тижні розслідування [2]. З огляду на це 
початковий етап досудового розслідування має включати і прове-
дення першочергових слідчих дій: огляду місця події, допитів за-
явника, потерпілого, свідків та ін. У результаті повинно бути вста-
новлено, що: подія, про яку йшлося в інформації про вчинене кри-
мінальне правопорушення, дійсно мала місце; вона містить ознаки 
складу кримінального правопорушення; це кримінальне правопо-
рушення вчинила конкретна особа. Водночас наявність достатніх 
доказів для підозри особи в учиненні кримінального правопору-
шення є підставою повідомлення особі про підозру (п. 3 ч. 1 ст. 276 
КПК України). Таким чином, верхньою граничною межею почат-
кового етапу досудового розслідування є повідомлення особі про 
підозру або закриття кримінального провадження.

Постає запитання, як визначений у ст. 214 КПК України момент 
початку досудового розслідування корелюється із діяльністю про-
курора у кримінальному провадженні? Згідно із ч. 2 ст. 37 КПК 
України прокурор здійснює повноваження прокурора у криміналь-
ному провадженні з його початку до завершення. Розглядаючи ці 
положення у системному зв’язку із ст. 214 КПК України, можна 
зробити висновок, що прокурор як суб’єкт кримінальної процесу-
альної діяльності з’являється у кримінальному провадженні вже 
після його початку. Відповідно і всі процесуальні повноваження 
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прокурора, передбачені КПК України, прокурор здійснює після 
моменту внесення відомостей до ЄРДР. Така законодавча конструк-
ція заперечує можливість використання прокурором передбачених 
КПК України повноважень до моменту внесення відомостей про 
кримінальне правопорушення до ЄРДР. Це зумовлює низку проблем, 
пов’язаних із забезпеченням законності на початковому етапі до-
судового розслідування, передусім в аспекті прийняття та реєстра-
ції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

З одного боку, ч. 4 ст. 214 КПК України покладає на прокурора 
поряд зі слідчим, іншою службовою особою, уповноваженою на 
прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні право-
порушення, обов’язок прийняти та зареєструвати таку заяву чи 
повідомлення. Із цього можна зробити висновок, що прокурор як 
носій відповідних прав і обов’язків з’являється ще до формального 
початку кримінального провадження і має забезпечувати його по-
чаток шляхом прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про кри-
мінальні правопорушення. Із другого боку, у зазначеній нормі йдеть-
ся лише про цей обов’язок прокурора, який він реалізує особисто, 
і не згадується про його завдання чи повноваження забезпечувати 
законність прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про кримі-
нальні правопорушення з боку інших уповноважених на це суб’єктів.

У той самий час, саме прокурори традиційно були суб’єктами, 
які здійснюють нагляд за законністю приймання, реєстрації, роз-
гляду та вирішення в органах досудового розслідування заяв і по-
відомлень про кримінальні правопорушення. У ч. 1 ст. 30 Закону 
України «Про прокуратуру» від 1991 р. було вказано, що прокурор, 
серед іншого, вживає заходів до того, щоб органи, які здійснюють 
досудове розслідування, додержували передбачений законом по-
рядок початку досудового розслідування діянь, що містять ознаки 
кримінального правопорушення. У п. 1 ч. 1 ст. 227 КПК України від 
1960 р. було закріплено повноваження прокурора перевіряти не 
менш як один раз на місяць виконання вимог закону про прийман-
ня, реєстрацію і вирішення заяв та повідомлень про вчинені або ті, 
що готуються, злочини; у ст. 100 цього Кодексу – обов’язок здій-
снювати нагляд за законністю порушення кримінальних справ тощо. 
Таким чином, діяльність прокурора не лише передувала початку 
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досудового розслідування, а й створювала умови для цього. Для 
визначення місця цього напряму прокурорського нагляду у струк-
турі кримінальної процесуальної діяльності В. С. Зеленецький 
пропонував розглядати її в контексті дослідчого кримінального 
процесу [3, c. 197]. 

Чинні КПК України та Закон України «Про прокуратуру» не 
згадують аналогічних повноважень прокурора, як і не регламенту-
ють його діяльності до початку досудового розслідування. Таким 
чином, у законодавчому врегулюванні питань ролі прокурора на 
початковому етапі кримінального провадження існує вакуум. На 
відомчому рівні його намагається подолати Генеральний прокурор 
України, закріпивши у наказі «Про організацію діяльності проку-
рорів у кримінальному провадженні» від 19 грудня 2012 р. № 4 гн 
вимогу забезпечення безумовного реагування на виявлені порушен-
ня закону з часу надходження заяви, повідомлення про кримінальне 
правопорушення (п. 1.2), а також виконання вимог закону при при-
йманні, реєстрації, розгляді та вирішенні в органах досудового 
розслідування заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, 
своєчасне внесення щодо них відомостей до ЄРДР (п. 2). Із цією 
метою не рідше одного разу на місяць слід проводити перевірки 
(п. 2.1) [4]. 

Разом із тим, як відомчий акт, згаданий наказ за юридичною 
силою стоїть нижче законів і повинен відповідати їм [5, c. 34]. Звер-
таючи увагу на цю обставину, О. О. Цимбалістенко вказує, що по-
вноваження проводити перевірки ані КПК України, ані Закон Укра-
їни «Про прокуратуру» не передбачаються. Тому діяльність про-
курора щодо виявлення порушень закону й реагування на них до 
моменту внесення даних до ЄРДР формально перебуває за межами 
правового регулювання [6, c. 184]. Зазначена прогалина є істотною, 
адже на сучасному етапі дослідники підкреслюють важливість ви-
конання прокурорами обов’язків щодо забезпечення законності 
прийняття і реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні право-
порушення. Як указує П. М. Каркач, наглядова діяльність прокуро-
ра при розслідуванні кримінальних правопорушень починається 
з моменту, з якого посадовим особам стає відомо про вчинений 
злочин, коли відомості про нього ще не внесені до ЄРДР [7, c. 150]. 
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Аналогічна точка зору висловлюється у науково-практичному ко-
ментарі КПК України, де зазначається, що прокурор здійснює свої 
повноваження відповідно до вимог КПК, починаючи з моменту 
надходження інформації про кримінальне правопорушення від за-
явника до правоохоронного органу, що фактично і є передумовою 
для початку досудового розслідування [8, c. 527–528].

З урахуванням викладеного діяльність прокурора до моменту 
внесення відомостей до ЄРДР потребує законодавчої регламентації. 
На наш погляд, цього можливо досягти шляхом закріплення у ч. 2 
ст. 36 та/або в окремій частині ст. 214 КПК України положень про 
те, що прокурор зобов’язаний перевіряти не менш як один раз на 
місяць виконання вимог закону про приймання і реєстрацію заяв та 
повідомлень про кримінальні правопорушення.

Також потребує удосконалення ст. 37 КПК України. У ній пови-
нно бути розмежовано процесуальний статус керівника органу 
прокуратури і прокурора-процесуального керівника досудового 
розслідування. Якщо повноваження останнього виникають після 
початку досудового розслідування з моменту призначення конкрет-
ного прокурора процесуальним керівником у конкретному кримі-
нальному провадженні, то керівник органу прокуратури виконує 
передбачені КПК України процесуальні повноваження безвідносно 
до моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення 
до ЄРДР. Таким чином, саме він має забезпечувати додержання за-
кону щодо прийняття, реєстрації, розгляду і вирішення заяв та по-
відомлень про кримінальні правопорушення. Відповідно до розпо-
ділу службових обов’язків у межах відповідного органу прокура-
тури керівник цього органу може покласти на одного або кількох 
прокурорів прокуратури відповідні обов’язки, виконання яких, 
таким чином, не потребує призначення цих прокурорів процесуаль-
ними керівниками у конкретному кримінальному провадженні. 

Завдання прокурора на початковому етапі кримінального про-
вадження, на наш погляд, повинні визначатися з урахуванням по-
ложень ст. 25 КПК України, присвяченої засаді публічності. Вихо-
дячи з її змісту, прокурор виконує на початковому етапі криміналь-
ного провадження такі завдання: 1) забезпечення початку 
досудового розслідування за кожним фактом отримання інформації 
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про кримінальне правопорушення (шляхом особистого виявлення 
або із заяви, повідомлення інших осіб); 2) установлення події кри-
мінального правопорушення; 3) установлення особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення. Оскільки у цій статті йдеться як про 
прокурора, так і про слідчого, то виконання зазначених завдань 
прокурор має здійснити особисто, а також має забезпечити їх реа-
лізацію слідчим засобами процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням.

Алгоритм реалізації указаних завдань можна уявити у такий 
спосіб. Передусім прокурор повинен забезпечити безперешкодне 
надходження інформації про кримінальні правопорушення до ор-
ганів досудового розслідування або прокуратури, повноту прийнят-
тя ними відповідних заяв та повідомлень, задля чого проводить 
відповідні щомісячні перевірки. Отримавши у будь-який спосіб 
інформацію, що містить ознаки кримінального правопорушення, 
прокурор має забезпечити надання їй офіційної оцінки, яка може 
бути здійснена лише в межах кримінального провадження. Задля 
цього він повинен розпочати досудове розслідування або проконтр-
олювати виконання відповідних обов’язків уповноваженими осо-
бами органів досудового розслідування. Оскільки зусилля органів 
досудового розслідування і прокуратури не повинні витрачатися 
марно, після початку досудового розслідування прокурор має вжи-
ти заходів до встановлення події кримінального правопорушення 
та своєчасного закриття безпідставно розпочатих досудових роз-
слідувань. Одночасно прокурор має забезпечити оперативне роз-
криття кримінальних правопорушень, що передбачає проведення 
необхідних процесуальних дій, спрямованих на встановлення осо-
би, винної у вчиненні кримінального правопорушення. Після вста-
новлення такої особи прокурор має подбати про збирання відносно 
неї необхідної доказової бази, достатньої для повідомлення особі 
про підозру. На цьому початковий етап кримінального провадження 
можна вважати завершеним, оскільки він трансформується у на-
ступний – повідомлення особі про підозру, що, в свою чергу, перед-
бачає притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Висновки. Хоча прокуратура не володіє монополією щодо по-
чатку кримінального провадження, проте виконує на цьому етапі, 
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з одного боку, наглядові функції відносно органів досудового роз-
слідування, а з другого – має повноваження щодо самостійного 
початку досудового розслідування. Завданням прокурора на цьому 
етапі є забезпечення оперативного офіційного реагування на будь-
які факти вчинення кримінальних правопорушень у межах процедур 
кримінального провадження, встановлення події кримінального 
правопорушення та особи, яка його вчинила, з метою подальшого 
притягнення її до кримінальної відповідальності. Для забезпечення 
реалізації прокурором визначених завдань існує необхідність у за-
конодавчому врегулюванні процесуального статусу прокурора до 
внесення відомостей до ЄРДР, зокрема, закріплення в переліку його 
повноважень обов’язку проведення щомісячних перевірок додер-
жання законів щодо прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про 
кримінальні правопорушення. 
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Лапкін А. В. Роль прокурора на початковому етапі кримінального про-
вадження

Стаття присвячена визначенню ролі прокурора на початковому етапі 
кримінального провадження. Сформульовано поняття початкового етапу 
кримінального провадження. Обґрунтовано, що нижня межа цього етапу 
визначається надходженням інформації про кримінальне правопорушення, а верх-
ня – повідомленням особі про підозру.

Проаналізовано нормативну регламентацію діяльності прокурора на по-
чатковому етапі кримінального провадження. Зроблено висновок, що законодав-
ство не регламентує статусу та повноважень прокурора до моменту внесення 
відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань. У зв’язку із цим сформульовано пропозиції щодо подолання вказаної 
прогалини у законі.

Визначено завдання прокурора на початковому етапі кримінального про-
вадження, які полягають у початку досудового розслідування за наявності 
інформації про кримінальне правопорушення, встановлення події кримінального 
правопорушення та особи, яка його вчинила, з метою притягнення її до 
кримінальної відповідальності.

Ключові слова: прокурор, кримінальне провадження, досудове розслідування, 
заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення.

Лапкин А. В. Роль прокурора на начальном этапе уголовного производства 

Статья посвящена определению роли прокурора на начальном этапе уго-
ловного производства. Сформулировано понятие начального этапа уголовного 
производства. Обосновано, что нижний предел этого этапа определяется по-
ступлением информации об уголовном правонарушении, а верхний – сообщением 
лицу о подозрении.

Проанализирована нормативная регламентация деятельности прокурора 
на начальном этапе уголовного производства. Сделан вывод, что законодатель-
ство не регламентирует статус и полномочия прокурора до момента внесения 
сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследова-
ний. В связи с этим сформулированы предложения относительно преодоления 
указанного пробела в законе.

Определены задачи прокурора на начальном этапе уголовного производства, 
которые заключаются в начале досудебного расследования при наличии инфор-
мации об уголовном правонарушении, установлении события уголовного правона-
рушения и лица, которое его совершило, с целью привлечения его к уголовной 
ответственности.

Ключевые слова: прокурор, уголовное производство, досудебное расследо-
вание, заявления и сообщения об уголовных правонарушениях.

Lapkin A. V. Тhe role of the prosecutor at the initial stage of criminal proceedings 

The article is devoted to the definition of a role of the public prosecutor at the 
initial stage of criminal proceedings. The concept of the initial stage of criminal 
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proceedings is formulated. It is proved that the bottom limit of this stage is defined by 
receipt of the information on a criminal offence, and the top limit – by the message to 
the person about suspicion.

The legal regulation of activity of the public prosecutor at the initial stage of 
criminal proceedings is analyzed. The conclusion is drawn that the legislation does not 
regulate the status and powers of the public prosecutor till the moment of entering of 
data on a criminal offence in the Uniform register of pre-judicial investigations. In this 
connection offers concerning overcoming of the specified gap in the legislation are 
formulated.

Tasks of the public prosecutor at the criminal proceedings initial stage are defined. 
They consist in the beginning of pre-judicial investigation in the presence of the 
information on a criminal offence, an establishment of event of a criminal offence and 
the person which has committed it, for the purpose to bring it to criminal responsibility.

Key words: the public prosecutor, criminal proceedings, pre-judicial investigation, 
statements and messages on criminal offences.
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ТРИБУНА ДОКТОРАНТА,  
АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

УДК 343.36

ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДДЕЮ 
ЗАВІДОМО НЕПРАВОСУДНОГО ВИРОКУ, РІШЕННЯ,  

УХВАЛИ АБО ПОСТАНОВИ

М. В. Шепітько, кандидат юри-
дичних наук, старший науковий 
співробітник, докторант НДІ ви-
вчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України

Постановка проблеми. Постановлення суддею (суддями) за-
відомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови за 
статтею 375 Кримінального кодексу України є злочином середньої 
тяжкості. Особа, що його вчинила, карається обмеженням волі на 
строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до 
п’яти років. Наявність таких обтяжуючих обставин (ознак), як 
спричинення тяжких наслідків, корисливий мотив або інші осо-
бисті інтереси судді (суддів), може перетворити цей злочин на 
тяжкий. У такому випадку особа, яка його вчинила, карається по-
збавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного 
вироку, рішення, ухвали або постанови є злочином проти право-
суддя (розділ XVIII КК України). У різних країнах світу так само 
передбачається відповідальність за подібні діяння, оскільки вони 
включені до «злочинів проти правосуддя» або «злочинів проти 
відправлення правосуддя». Так, незаконний, неповний та неспра-
ведливий судовий розгляд передбачений у ст. 288 Кримінального 
кодексу Республіки Словенія, викладення незаконного вироку або 
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рішення – у ст. 291 Кримінального кодексу Латвії, завідоме ство-
рення незаконного рішення суддею – у § 311 Карного кодексу 
Естонії, викладення несправедливого вироку, рішення, висновку 
або постанови – у ст. 231 Кримінального кодексу Республіки Узбе-
кистан, нечесне винесення рішення – у ст. 315 Кримінального 
кодексу Республіки Албанія, винесення вироку, рішення, поста-
нови або ухвали проти права – у ст. 307 Кримінального кодексу 
Республіки Молдова, постановлення завідомо неправосудного 
вироку, рішення суду або іншого судового акту – у ст. 352 Кримі-
нального кодексу Республіки Вірменія. Схожий за змістом злочин 
закріплений також й у Карному кодексі Іспанії (ст. 446). У Кримі-
нальному уложенні Німеччини викривлення напрямку здійснення 
правосуддя передбачено в розділі «Правопорушення, вчинені 
в публічній сфері».

У кримінальному законодавстві різних країн указано на різну 
тяжкість цього злочину. Якщо порівняти покарання, що можуть бути 
призначені судом за постановлення суддею завідомо неправосудно-
го вироку, рішення, ухвали або постанови, то в цих кодексах указу-
ються різні строки позбавлення волі, що можуть бути призначені 
винному, – від одного до десяти років позбавлення волі.

В Україні проблема притягнення судді (суддів) за постанов-
лення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 
постанови (ст. 375 КК України) стала актуальною після початку 
Євромайдану (2013–2014 рр.) та Революції Гідності (2014 р.), 
коли особи, які приймали активну участь у цих подіях, були за-
суджені за вчинення різних проступків. На теперішній час від-
повідно до Реєстру проваджень про злочини під час Революції 
Гідності та результатів розслідування, що проводяться Генераль-
ною прокуратурою України, відомо лише про дві кримінальні 
справи за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 375 КК 
України. Вони продовжують слухатися в суді за фактами поста-
новлення завідомо неправосудних ухвал щодо обрання учасникам 
мирних акцій протестів найсуворішого запобіжного заходу у ви-
гляді тримання під вартою. Відповідно до Єдиного державного 
реєстру судових рішень одного суддю [9], який обвинувачувався 
у постановленні завідомо неправдивої постанови, було виправ-
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дано через допущені процесуальні порушення на стадії досудо-
вого розслідування1.

Двадцять другого вересня 2015 р. дисциплінарна секція Вищої 
ради юстиції розпочала розгляд по суті семи дисциплінарних справ 
за висновками Тимчасової спеціальної комісії із перевірки суддів 
судів загальної юрисдикції. Стосовно п’яти суддів секція підтвер-
дила висновки Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України 
про порушення присяги судді. [11]. Це також може свідчити про 
наявність ознак злочинів проти правосуддя в діяльності суддів. Саме 
тому кримінально-правове, кримінально-процесуальне та криміна-
лістичне дослідження постановлення суддею (суддями) завідомо 
неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови залишаєть-
ся актуальним та потребує теоретичного обґрунтування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Певну увагу вирі-
шенню проблеми притягнення судді до кримінальної відповідаль-
ності за постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, 
ухвали або постанови приділяли В. І. Тютюгін, О. В. Капліна, 
І. А. Тітко, П. П. Андрушко, М. А. Погорецький та інші.

Метою статті є виявлення кримінально-правових, кримінально-
процесуальних та криміналістичних проблем розслідування по-
становлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, 
ухвали або постанови, а також шляхів вирішення таких проблем.

Виклад основного матеріалу. За статистичними даними Гене-
ральної прокуратури України, за ст. 375 КК України («Постанов-
лення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 
ухвали або постанови») було розпочато кримінальних проваджень 
у 2013 р. – 4; 2014 р. – 4; 2015 р. – 16; 2016 р. – 8 [7]. За даними 
Єдиного реєстру судових рішень, у період із 2012 по 2017 рр. за 
ст. 375 КК України було винесено 12 вироків (11 – обвинувальних, 
1 – виправдувальний) [8].

Наявність кримінальних проваджень щодо досудового розслі-
дування та судового розгляду постановлення суддею (суддями) за-
відомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови 
вказують на необхідність теоретичного обґрунтування діяльності 

1  Примітка. Див. : Архів Святошинського районного суду м. Києва, справа 
№ 759/15166/15-к.
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слідчих, прокурорів та суддів у цій діяльності. Для цього є необхід-
ним звернення до кримінально-правових та кримінально-процесу-
альних джерел. На таку необхідність почали звертати увагу фахівці 
з кримінального права та кримінального процесу [6].

Слід звернути увагу на об’єктивні ознаки постановлення суддею 
(суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 
постанови. У цьому разі мова йде про таку діяльність судді, яка 
пов’язана із: а) складанням судового акта (вироку, рішення, ухвали 
або постанови); б) його підписанням суддею (суддями); в) проголо-
шенням (доведенням його змісту до відома учасникам проваджен-
ня) [5]. Тому саме з проголошенням судового акта пов’язується 
момент закінчення цього злочину. Це є важливим, оскільки за тако-
го підходу відсутня потреба у скасуванні рішення в апеляційній або 
касаційній інстанції.

Вирок, рішення, ухвала або постанова, що складається, підпи-
сується та проголошується суддею (суддями), є судовими актами. 
Відповідно до статей 8 та 21 Кримінального процесуального кодек-
су України кожному гарантується право на справедливий розгляд 
та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим 
судом, створеним на підставі закону. Кримінальне провадження 
здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відпо-
відно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими 
цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держа-
ви. Законність у КПК України (ст. 9) розкривається через те, що під 
час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, ке-
рівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові 
особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержува-
тися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних до-
говорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, вимог інших актів законодавства. Подібні вказівки щодо 
необхідності додержання принципів верховенства права та закон-
ності наявні й в інших процесуальних кодексах та законах.

Конвенція Ради Європи про захист прав і основоположних сво-
бод також містить статтю 6 (право на справедливий суд) та статтю 
7 (ніякого покарання без закону). Зміст цих норм корелюється з по-
ложеннями процесуальних кодексів та законів України. Крім того, 
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важливими для правозастосувача є практика Європейського суду 
з прав людини, оскільки суди в Україні застосовують при розгляді 
справ Конвенцію та практику Суду як джерело права (Закон Украї-
ни «Про виконання рішень та застосування практики Європейсько-
го суду з прав людини» 2006 р.).

Для притягнення суддів до кримінальної відповідальності за 
постановлення судового рішення необхідно, щоб ці акти мали озна-
ку «неправосудності». Це означає, що судді будуть притягатися до 
кримінальної відповідальності за ст. 375 КК України, якщо судове 
рішення не буде відповідати принципам верховенства права та за-
конності. Таким чином, неправосудним судовим рішенням може 
бути не тільки те, яке є несправедливим, а ще й те, що виноситься 
з порушенням закону, тобто поза процедур, передбачених законом.

Важливою для кримінально-правового аналізу цього злочину 
є обстановка постановлення суддею (суддями) завідомо неправо-
судного вироку, рішення, ухвали або постанови. Відповідно до 
Конституції України правосуддя в Україні здійснюють виключно 
суди (ст. 124), а суд ухвалює рішення іменем України (ст. 1291). 
Таким чином, судові органи, які представляють державу можуть 
ухвалювати рішення від імені України. Аналіз ознак злочину, за-
кріпленого в ст. 375 КК України, вказує на те, що він може бути 
вчинений лише в результаті прийняття судових актів суддями під 
час здійсненнями ними повноважень в усіх формах судочинства – 
кримінальному, цивільному, адміністративному, господарському та 
конституційному. 

У Кримінальному процесуальному кодексі України передбача-
ється 37 розділ, в якому врегульовано питання кримінального про-
вадження щодо окремої категорії осіб. У такому разі мова йде про 
суддів та суддів Конституційного Суду України. У цих ситуаціях 
судді або судді Конституційного Суду України письмове повідо-
млення про підозру здійснюється Генеральним прокурором або його 
заступником (ст. 481 КПК України). Затримання судді чи утриман-
ня його під вартою чи арештом здійснюється за згодою Вищої ради 
правосуддя. Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути 
затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення 
обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час 
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або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого зло-
чину. Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке 
встановлена кримінальна відповідальність, повинен бути негайно 
звільнений після з’ясування його особи, за винятком: 1) якщо Ви-
щою радою правосуддя надано згоду на затримання судді у зв’язку 
з таким діянням; 2) затримання судді під час або відразу ж після 
вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, якщо таке затри-
мання є необхідним для попередження вчинення злочину, відвер-
нення чи попередження наслідків злочину або забезпечення збере-
ження доказів цього злочину. Суддя має бути негайно звільнений, 
якщо мета такого затримання (попередження вчинення злочину, 
відвернення чи попередження наслідків злочину або забезпечення 
збереження доказів цього злочину) досягнута (ст. 482 КПК України).

Наявність спеціальних процедур щодо пред’явлення підозри 
судді та судді Конституційного Суду України, їх затримання або 
обрання запобіжного заходу вказує на порушення принципу рівно-
сті перед законом і судом. Це порушення принципу рівності є на-
слідком специфічного статусу судді, наявності складної процедури 
призначення на цю посаду, а також наявності суддівської недотор-
канності. Поняття суддівської недоторканності розкривається в За-
коні України «Про судоустрій та статус суддів», в якому вказується, 
що суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене 
ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплі-
нарного проступку (ст. 49). Суддя, затриманий за підозрою у вчи-
ненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна 
відповідальність, повинен бути негайно звільнений після з’ясування 
його особи, за винятком: 1) якщо Вищою радою правосуддя надано 
згоду на затримання судді у зв’язку з таким діянням; 2) затримання 
судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо 
тяжкого злочину, якщо таке затримання є необхідним для поперед-
ження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків 
злочину або забезпечення збереження доказів цього злочину. Суддя 
не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до будь-
якого органу чи установи, крім суду, за винятком зазначених вище 
випадків. Судді може бути повідомлено про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення лише Генеральним прокурором або 
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його заступником. Суддя може бути тимчасово відсторонений від 
здійснення правосуддя на строк не більше двох місяців у зв’язку 
з притягненням до кримінальної відповідальності на підставі вмо-
тивованого клопотання Генерального прокурора або його заступ-
ника в порядку, встановленому законом. Рішення про тимчасове 
відсторонення судді від здійснення правосуддя ухвалюється Вищою 
радою правосуддя.

Аналіз положення законодавства щодо притягнення судді (суд-
дів) до кримінальної відповідальності вказує на наявність специ-
фічних процедур при проведенні розслідування злочинів, які ними 
вчиняються. Такі особливі процедури, передбачені Кримінальним 
процесуальним кодексом України, вказують на нерівність суддів, 
які підозрюються у вчиненні злочині, з іншими підозрюваними. При 
цьому необхідно вказати на те, що така необхідність викликана по-
доланням суддівської недоторканності та імунітету, що диктується 
статусом суддів і дозволяє бути незалежними при винесенні рішень.

Для з’ясування особливостей розслідування постановлення 
суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або по-
станови необхідно встановити те, слідчий якого органу повинен 
його проводити. За КПК України слідчі органів Державного бюро 
розслідувань здійснюють досудове розслідування злочинів, учине-
них суддею, крім випадків, коли досудове розслідування цих зло-
чинів віднесено до підслідності Національного антикорупційного 
бюро України (ст. 216). Недивлячись на те, що Закон України «Про 
Державне бюро розслідувань» є чинним, сам орган кримінальної 
юстиції – Державне бюро розслідувань є ще нествореним. Тому 
застосовується загальне положення, яке свідчить про те, що слідчі 
органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування 
кримінальних правопорушень, передбачених законом України про 
кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслід-
ності інших органів досудового розслідування. На нашу думку, 
такий підхід не може бути застосовано щодо процедури розсліду-
вання постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, 
ухвали або постанови. Адже ця категорія справ є досить складною 
через проведення слідчих дій стосовно судді та в ситуації необхід-
ності проведення обшуків та виїмки документів з документообігу 
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суду, проведення допитів осіб, які в більшості своїй володіють 
юридичною освітою. У час, коли проводиться суттєва реформа та 
оновлення органів Національної поліції, можна сказати, що про-
ведення розслідування органами Національної поліції стосовно 
суддів, які підозрюються в постановленні завідомо неправосудного 
вироку, рішення, ухвали або постанови, не є правильним, оскільки 
можливості проведення ефективних слідчих дій слідчими Націо-
нальної поліції у період істотних змін є звуженими. На це впливає 
також й те, що процесуальне керівництво досудового розслідування 
здійснює прокурор (ст. 36 КПК України). У цьому разі слідчий ор-
ганів Національної поліції знаходиться в ситуації, коли він позбав-
лений ініціативності під час досудового розслідування, оскільки 
керівництво здійснює призначений прокурор. Статус слідчого під 
час досудового розслідування також викликає певні сумніви, оскіль-
ки принцип змагальності сторін відніс його до сторони обвинува-
чення, що звужує його можливості щодо винесення рішень не лише 
стосовно обвинувачення, а й стосовно виправдання особи, яка під-
озрюється на стадії досудового розслідування.

Наявність 12 вироків, винесених щодо осіб, які обвинувачува-
лися у вчиненні постановлення суддею (суддями) завідомо неправо-
судного вироку, рішення, ухвали або постанови1, дозволяє вказати 
на певні проблеми, з якими зіштовхуються слідчі, прокурори та 
судді в цих справах. Так, діяння, передбачене в ст. 375 КК України, 
вчинялося вісім разів у цивільному провадженні, чотири рази в ад-
міністративних провадженнях у справах про адміністративні право-
порушення, один раз у кримінальному провадженні. Постановлен-
ня суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 

1  Примітка. Архів Летичівського районного суду Хмельницької області, спра-
ва 1–58/12; Архів Апеляційного суду м. Севастополя, справа № ё/2790/2/12; Архів 
Кременчуцького районного суду Полтавської області, справа № 1614/2538/12; 
Архів Ленінського районного суду м. Миколаєва, справа № 1416/7548/12; Архів 
Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, справа № 815/5626/2012; 
Архів Голосіївського районного суду м. Києва, справа № 752/2780/13-к; Архів 
Ленінського районного суду м. Миколаєва, справа № 489/9376/13-к; Архів Чиги-
ринського районного суду Черкаської області, справа № 708/752/14-к; Архів Боле-
хівського міського суду Івано-Франківської області, справа № 339/417/14-к; Архів 
Святошинського районного суду м. Києва, справа № 759/15166/15-к; Архів Печер-
ського районного суду м. Києва, справа № 757/3752/15-к.
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постанови без обтяжуючих ознак вчинялося сім разів, з корисливим 
мотивом – чотири рази, з настанням тяжких наслідків – два рази. 
Цікаво, що часто цей злочин поєднується з учиненням злочинів 
у сфері службової діяльності: зловживання владою або службовим 
становищем (два випадки), перевищення влади або службових по-
вноважень (один випадок), службове підроблення (дев’ять випад-
ків). Також було зафіксовано поєднання цього злочину із шахрай-
ством (один випадок), несанкціоноване втручання в роботу електро-
нно-обчислюваних машин (комп’ютерів) (один випадок), 
викрадення документів (один випадок).

Єдиний випадок винесення виправдувального вироку стосуєть-
ся подій на Євромайдані, коли працівниками Дорожньої поліції було 
складено протокол про адміністративне правопорушення щодо 
активіста Автомайдану, який його не вчиняв. За цими обставинами 
суддя в результаті судового розгляду виніс завідомо неправосудну 
постанову. Восьмого квітня 2016 р. Святошинським районним судом 
м. Києва в результаті судового розгляду справи щодо обвинувачен-
ня судді за ч. 2 ст. 375 КК України було винесено виправдувальний 
вирок через допущені процесуальні порушення під час повідомлен-
ня судді про підозру в учиненні цього злочину. Суд дійшов висновку, 
що таку підозру за чинним законодавством мав здійснювати заступ-
ник Генерального прокурора України. Суд визнав суддю невинува-
тим через те, що це порушення у процедурі повідомлення про 
підозру призвело до неповного досудового розслідування та пору-
шення процесуального закону. Таким чином, є наявним приклад 
некомпетентного проведення досудового розслідування та порушень 
процесуальних норм, що призвело до неможливості проведення 
повного та всебічного розслідування кримінального провадження 
та доведення вини судді, що обвинувачувався у постановленні за-
відомо неправосудної постанови1.

Розслідування постановлення суддею (суддями) завідомо не-
правосудного вироку, рішення, ухвали або постанови починаєть-
ся з того, що цей злочин досить важко виявити. На постановлен-
ня суддею завідомо неправдивого вироку, рішення, ухвали або 

1  Примітка. Архів Святошинського районного суду м. Києва, справа 
№ 759/15166/15-к.
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постанови може вказати статистичні дані Верховного Суду Укра-
їни. Так, місцевими судами було винесено у 2015 р. 1 560 906 
рішень, а в 2016 р. – 1 398 717 рішень. При цьому в апеляційно-
му порядку було скасовано і змінено судових рішень місцевих 
судів в 2015 р. – 54 510 (3,5 %), а в 2016 р. – 45 419 (3,2 %). У ка-
саційному порядку було скасовано і змінено судових рішень 
місцевих та апеляційних судів у 2015 р. – 17 642 (1,8 %), 
у 2016 р. – 21 094 (1,5 %) [10]. Отже, необхідно констатувати, що 
судді місцевих та апеляційних судів виносять рішення, які потім 
скасовуються або змінюються. Це може вказувати на помилки, 
що допускають судді, або їх умисну діяльність щодо винесення 
завідомо неправосудних рішень.

Виникає питання щодо можливості виявлення вироків, рішень, 
ухвал та постанов, які є неправосудними. На нашу думку, виявлен-
ням таких рішень може займатися спеціально утворений орган, 
наприклад, Національне антикорупційне бюро України, якщо вчи-
нення такого злочину пов’язано із корисливим або корупційним 
мотивом. При цьому слід мати на увазі, що цей орган не може під-
мінювати апеляційні та касаційні суди або перевіряти якість їх пере-
гляду. Такий орган має реагувати на інформацію із джерел мас-медіа 
або звернень громадян про такі факти.

Розслідування постановлення завідомо неправосудного вироку, 
рішення, ухвали або постанови пов’язане із реконструкціє події, що 
мали місце під час судового розгляду. Крім того, слідчі, як правило, 
опираються на позицію суддів апеляційної та касаційної інстанції 
у цій справі. Слідчі мають здійснити обшук та виїмку справ та до-
кументів, що мають безпосереднє відношення до справи (журнал 
судового засідання, аудіо- та відеозапис судового засідання, доку-
мент, що підтверджує сплату судового збору, тощо). Слідчий пови-
нен допитати всіх учасників судового розгляду та зібрати докази 
щодо того, як проходив або не проходив судовий процес, чи це 
відбувалося в робочий час, чи були повідомлені про це сторони та 
інші учасники провадження, яким чином поводився суддя в про-
цесі чи мав він ініціативу під час судового розгляду або здійснював 
лише зважувальну функцію, чи мав він стосунки зі сторонами про-
вадження або іншими зацікавленими особами.
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Аналіз справ, в яких суддя обвинувачувалася в постановленні 
завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, 
дозволяє констатувати, що слідчий знаходиться в ситуації доказу-
вання справжності підпису судді на судових актах та необхідності 
проведення технічного дослідження документа. Цей висновок ба-
зується на тому, що практично в кожній із цих справ залучався екс-
перт для здійснення почеркознавчої експертизи та технічного до-
слідження документа. Крім того, залежно від суті справи призна-
чалися: судово-медична експертиза, судова будівельно-технічна 
експертиза, комп’ютерно-технічна експертиза та судово-фоноско-
пічна експертиза. Таким чином, у кожній із цих справ слідчий на-
магався поєднати надані показання із результатами проведених 
судових експертиз.

Цікавим є те, що у 6 з 11 вироків, в яких суддю було визнано 
винуватим у постановленні завідомо неправосудного вироку, рішен-
ня, ухвали або постанови, виявлено імітацію або взагалі відсутність 
судового розгляду як такого, де були встановлені юридичні факти, 
що взагалі не мали місце. У двох випадках, замість представників 
сторін, викликалися інші особи, які від їх імені укладали мирові 
угоди, що затверджувались судовим рішенням. Важливо й те, що 
в 9 випадках вчинення завідомо неправосудного вироку, рішення, 
ухвали або постанови супроводжувалося службовим підробленням 
супутніх документів, які мають відношення до документообігу 
в суді. Таким чином, проявляється обман як спосіб вчинення цього 
злочину. Для доказування того, що суддя є винуватим у вчиненні 
постановлення завідомо неправосудного судового акта, важливо 
встановити, що він знав про те, що виносить вирок, рішення, ухва-
лу або постанову, які не відповідають дійсності, є такими, що не 
відповідають принципам верховенства права та законності.

Допит учасників судового розгляду пов’язаний із тим, що суддя, 
представники сторін, адвокати, прокурори, інші особи, які брали 
участь у справи, мають юридичну освіту і можуть як допомагати 
слідству, так і протидіяти йому. Така протидія може відбиватися 
у формі вказівки на право відмовитися давати показання або по-
яснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, що закріплено 
в Конституції України (ст. 63).
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Слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування, та 
суддя, який здійснює судовий розгляд, у цій справі знаходяться 
в стані суттєвого психологічного впливу з боку громадськості, колег, 
які пов’язані зі здійсненням правосуддя, учасників провадження, 
в якому постановлено завідомо неправосудний вирок, рішення, 
ухвала або постанова. Суттєвим ускладненням є те, що притягнен-
ня судді, що постановив неправосудний вирок, рішення, ухвалу або 
постанову, має відбуватися у формі досудового розслідування, а по-
тім судового розгляду, тобто у тій самій обстановці, в якій було 
допущено винесення неправосудного судового акта.

Важливим для проведення слідчих дій є те, що вони проводять-
ся у формі досудового розслідування. Зібрані матеріали та обви-
нувальний акт має бути переданий у суд. Такі справи має слухати 
досвідчений суддя, оскільки на нього відбувається психологічний 
вплив з боку підсудного, який також виконував функції судді, а за-
раз обвинувачується у постановленні завідомо неправосудного 
вироку, рішення, ухвали або постанови.

Висновок. Дослідження проблем розслідування постановлення 
суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухва-
ли або постанови дозволило виявити певні кримінально-правові та 
процесуальні проблеми. Порівняльний аналіз кримінального зако-
нодавства окремих країн указав на неоднаковість закріплення цьо-
го злочину, що має різні назви. Звичайно, це також впливає і на 
різний зміст цих злочинів та їх віднесення до злочинів проти право-
суддя, проти відправлення правосуддя або службових злочинів.

Дослідження кримінальних процесуальних проблем розсліду-
вання постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного 
вироку, рішення, ухвали або постанови вказало на те, що до суддів 
внаслідок наявності у них суддівської недоторканності та імунітету 
застосовується спеціальна процедура пред’явлення про підозру, 
затримання чи утримання під вартою. Разом із цим прогалиною є те, 
що у Кримінальному процесуальному кодексі відсутні вказівки 
щодо того, слідчим якого органу має здійснюватися розслідування 
цього злочину. Так само не закріплено, що цей слідчий має бути 
досвідченим та таким, що має значний досвід розслідування, оскіль-
ки під час розслідування цього злочину є високою ймовірність 
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здійснення незаконного впливу з боку колег. Такий висновок 
пов’язаний із тим, що обстановка вчинення постановлення суддею 
завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови 
є спорідненою з процедурами, передбаченими Кримінальним про-
цесуальним кодексом щодо розслідування цієї справи та розгляду 
її в суді. Дослідження конкретних кримінальних справ дозволило 
вказати на складнощі, з якими може зіштовхнутися слідчий, про-
курор при розслідуванні цього злочину, та суддя під час розгляду 
такої справи в суді.
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Шепітько М. В. Проблеми розслідування постановлення суддею завідомо 
неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови

Стаття присвячена аналізу проблем розслідування постановлення суддею 
завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови в Україні. Автор 
порівнює завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови 
з аналогічними злочинами у кримінальному законодавстві інших держав. Автор 
також продемонстрував аналіз ситуації щодо вчинених злочинів за цією 
категорією справ і надав результати прокурорської, слідчої та судової діяльності 
щодо них.

Аналіз практики дозволив виокремити проблеми кримінально-правового, 
кримінально-процесуального та криміналістичного характеру, що можуть пере-
рости або вже переросли в помилки в прокурорській, слідчій та судовій діяльності 
в Україні. Також автором було поставлено завдання щодо виокремлення способів 
постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, постанови чи 
ухвали в Україні. Це дало можливість вказати на складності, з якими може 
зіштовхнутися слідчий, прокурор при розслідування такого злочину, а також 
суддя в ході розгляду такої справи в суді.

Ключові слова: злочин проти правосуддя, розслідування злочину проти 
правосуддя, постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ух-
вали або постанови.

Шепитько М. В. Проблемы расследования постановления судьей заведо-
мо неправосудного приговора, решения, определения или постановления

Статья посвящена анализу проблем расследования постановления судьей 
заведомо неправосудного приговора, решения, постановления или определения 
в Украине. Автор сравнивает заведомо неправосудного приговора, решения, по-
становления или определения с аналогичными преступлениями в уголовном за-
конодательстве других государств. Автор также продемонстрировал анализ 
ситуации по совершенным преступлениям по данной категории дел и предоста-
вил результаты прокурорской, следственной и судебной деятельности в их 
отношении.

Анализ практик позволил вычленить проблемы уголовно-правового, уголовно-
процессуального и криминалистического характера, которые могут перерасти 
или уже переросли в ошибки в прокурорской, следственной и судебной деятель-
ности в Украине. Также автором была поставлена задача вычленения способов 
постановления судьей заведомо неправосудного приговора, решения, постановле-
ния или определения в Украине. Это дало возможность указать на сложности, 
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с которыми может столкнуться следователь, прокурор при расследования дан-
ного преступления , а также судья в ходе рассмотрения такого дела в суде.

Ключевые слова: преступление против правосудия, расследование престу-
пления против правосудия, постановление судьей заведомо неправосудного при-
говора, решения, постановления или определения.

Shepitko M. Investigation problems of deliberately unjust verdict, judgment, 
order or ruling passed by a judge

The article is devoted to analysis of investigation problems of deliberately unjust 
verdict, judgment, order or ruling passed by a judge in Ukraine. Author is compared 
a deliberately unjust verdict, judgment, order or ruling with similar offenses in the 
Criminal and Penal Codes of other states. Author is also demonstrated the analysis of 
the crime situation and results of prosecutorial and investigative activities regarding 
this category of cases, as well as the analysis of legal proceedings.

The case-study approach gave a chance to find criminal law, criminal procedure 
and criminalistic mistakes in the Ukrainian courts activities and elicit a ways of 
commission of unjust verdict, judgment, order or ruling. Investigations of these criminal 
cases are brought to verdicts of acquittal or guilty verdicts. This method enabled us to 
point out typical situations of passing by a judge a deliberately unjust judgment and 
investigating it.

Key words: criminal investigation, crime against justice, illegal sentencing, illegal 
verdict.
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УДК 343.9

ТИПОЛОГІЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ, 
ЯКИЙ ПОРУШИВ ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ 

СЛУЖБИ

О. М. Артеменко, здобувач відді-
лу кримінологічних досліджень 
Науково-дослідного інституту ви-
вчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України

Постановка проблеми. Актуальність дослідження злочинів 
проти порядку проходження військової служби зумовлюється їх 
широкою розповсюдженістю у воєнній сфері, істотним збільшенням 
їх рівня за останні роки. Зокрема, якщо у 2013 р. подібних військо-
вих кримінальних правопорушень було обліковано лише 45, то 
у 2016 р. – 2 745. Крім цього, злочини, передбачені статтями 407–409 
КК України, складають своєрідне ядро сучасної військової злочин-
ності. На частку перших припадає 75–80 % від усіх військових 
кримінальних правопорушень [1]. Злочини проти порядку прохо-
дження військової служби заподіюють значну шкоду національній 
безпеці України. Вони зменшують обороноздатність нашої держави, 
ускладнюють виконання Збройними силами (далі – ЗС) бойових 
задач у зоні проведення АТО, заважають реформуванню української 
армії, не дозволяють раціонально використовувати бюджетні кошти, 
що виділяються на сектор оборони, знижують рівень дисципліни 
серед особового складу ЗС України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти бороть-
би із військовою злочинністю вивчали такі вчені, як: В. О. Бугаєв, 
О. М. Олійник, Є. Б. Пузиревський, О. М. Сарнавський, Є. Л. Стрєль-
цов, С. О. Харитонов та ін. Кримінально-правові й криміналістичні 
питання запобігання злочинам проти порядку проходження військо-
вої служби розглядали В. К. Грищук, В. В. Давиденко, С. І. Дячук, 
М. І. Карпенко, Т. Ю. Касько, М. І. Мельник, М. І. Панов, В. О. Пе-
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лецький, М. М. Сенько, М. І. Хавронюк тощо. Проте на теперішній 
час бракує кримінологічних досліджень злочинів, передбачених 
статтями 407–409 КК України, включаючи класифікацію і типологію 
злочинців-військовослужбовців. 

Метою статті є розробка типології особи злочинця-військовос-
лужбовця, який порушив порядок проходження військової служби. 

Виклад основного матеріалу. Традиційно дослідження особи 
злочинця, який вчинив той або інший злочин, пов’язується з його 
типологією. Це пояснюється теоретико-прикладним характером 
останньої як важливого наукового методу. Типологія полягає у роз-
поділі, зокрема злочинців, на окремі види за істотними критеріями 
та у виявленні відмінностей між ними. Однак головне призначення 
типології – з’ясування причин злочинної поведінки [2, с. 98]. Вона 
дозволяє глибше пізнати особу злочинця-військовослужбовця 
й уточнити причини ухилення від військової служби. 

У науковій літературі зустрічаються різні типології як особи 
злочинця загалом, так й особи злочинця-військовослужбовця, зо-
крема. Так, пропонувалася типологія військовослужбовців строко-
вої служби, які, у тому числі, вчинили злочин проти порядку про-
ходження військової служби: випадкові, стійкі, злісні [3, с. 224, 227]. 
Ця типологія побудована на підставі запропонованої свого часу 
О. Б. Сахаровим класифікації злочинців за критерієм ступеня гли-
бини антисуспільної установки на вчинення злочину. На нашу 
думку, вказана типологія є малопридатною для пояснення причин 
злочинної поведінки досліджуваних злочинців. 

Деякі науковці пропонували здійснювати поділ військовослуж-
бовців, які вчинили злочин, за їх функціональністю. Вона передба-
чає ступінь відповідності злочинців вимогам формальної організації 
службово-професійних і психологічних якостей. За цим критерієм 
виділяються три типи військовослужбовців: а) військовослужбовці, 
які відповідають вимогам формальної військової організації; б) вій-
ськовослужбовці, які частково відповідають вимогам формальної 
військової організації; в) військовослужбовці, які не відповідають 
вимогам формальної військової організації [4]. Видається, що за-
значена типологія має поверховий характер, не відбиває внутрішні 
психологічні особливості злочинців-військовослужбовців. Вона 
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у цілому не представляє практичного значення, оскільки на її під-
ставі важко здійснювати профілактичну й індивідуально-корекційну 
діяльність зі злочинцями. 

Для вивчення злочинців-військовослужбовців розроблялися 
й більш складні типології. Зокрема, була розроблена типологія, по-
будована на характеристиці деформацій ціннісно-смислової сфери 
військовослужбовців строкової служби. Це дозволило виділити 
кілька злочинних типів: нестійкий; конфліктно-збуджений; егоцен-
тричний; астенічний; недовірливий; обмежений [5]. Указана типо-
логія має більшу наукову цінність, адже дозволяє дослідити осо-
бистісні детермінанти (мотиви, інтереси, цінності, риси характеру), 
що впливають на поведінку військовослужбовців у перший період 
несення військової служби. 

Ураховуючи наявні у спеціальній літературі типології військо-
вослужбовців, базуючись на результатах проведеного емпіричного 
дослідження, пропонуємо здійснити типологію особи злочинця-
військовослужбовця, який порушив порядок проходження військо-
вої служби, за мотивом злочинної поведінки. Недарма існує слушна 
думка, що важливим є врахування під час типології суб’єктивного 
критерію, яким є саме мотив учиненого злочину [2, с. 98]. Звідси 
можна виділити кілька найбільш поширених типів таких злочинців: 
боягуз; алкоголік; конформний; ледачий; турботливий; самовідда-
ний. Дослідимо ці типи більш детально.

Боягуз. Цей тип злочинця-військовослужбовця, який вчинив 
злочин проти порядку проходження військової служби, є найбільш 
чисельним, адже на його долю припадає 60 % усіх злочинців. Такі 
особи ухиляються від проходження військової служби за мотивами 
боягузтва і легкодухості. Вчиняючи злочин, вони прагнуть пере-
бувати у безпечному середовищі, де відсутні ворожі обстріли, де 
мінімальні шанси попасти у полон до сепаратистів так званих ДНР 
і ЛНР. Вольові якості таких військовослужбовців є слабко розвине-
ними, як і рівень їх патріотизму й самовідданості. Військовослуж-
бовці-боягузи відзначаються низьким рівнем мужності, сміливості, 
терплячості. В орбіті їх ціннісних орієнтацій немає місця для від-
вертого почуття гордості за свій високий статус військовослужбов-
ця ЗС України. Причому дослідження показало, що установка на 
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вчинення злочину формується у деяких злочинців ще до моменту 
направлення у зону АТО або реальної участі у бойових діях. Деякі 
особи, перебуваючи ще на стадії проходження медичної комісії 
у військових комісаріатах або проходячи первинну військову під-
готовку у військово-навчальних центрах поза межами зони АТО, 
вже мають сформовану мотивацію на ухилення від проходження 
військової служби. Основний масив таких злочинців складають 
військовослужбовці за призовом під час мобілізації в особливий 
період, а також військовослужбовці контрактної служби. Переваж-
на їх більшість має військове звання солдата або старшого солдата, 
однак трапляються поодинокі випадки вчинення подібних злочинів 
офіцерами ЗС. 

Наведемо конкретний приклад злочинної поведінки військовос-
лужбовця-боягуза. Так, Л. у званні сержанта був призваний на 
військову службу під час мобілізації, обіймав посаду номера об-
слуги зенітно-артилерійського взводу військової частини «польова 
пошта В 0131». У бойовій обстановці, перебуваючи у зоні АТО 
в аеропорту м. Маріуполь, через боягузтво і легкодухість відмовив-
ся виконувати наказ командира і виїжджати на бойові позиції на 
лінію фронту. Винний подав відповідний рапорт командиру й ви-
магав повернути його у Полтавську область, де його було призвано 
на військову службу [6]. 

Друге місце за питомою вагою у структурі злочинців посідає 
тип злочинця військовослужбовця-алкоголіка. До цієї групи винних 
можна віднести 20 % військовослужбовців. Вони вчиняють злочин 
за мотивом небажання переносити труднощі військової служби. 
Тому, вживаючи алкоголь, намагаються тимчасово відсторонитися 
від важкої, а іноді й небезпечної для життя і здоров’я реальності, 
отримати своєрідне психологічне розвантаження. Злочинці-алкого-
ліки ухиляються від військової служби, забезпечуючи потребу 
у розвагах. Для цих осіб є властивою стійка установка на вживання 
спиртних напоїв, сформована, як правило, ще задовго до призову 
на військову службу. Попередній образ їх життя був аморальним 
і антисоціальним. Частина з них раніше не мала достатнього до-
ходу, а у більшості випадків навіть бажання, для задоволення по-
треби у вживанні алкоголю. Майже усі вони не є добровольцями, 
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призивалися на службу під час часткової мобілізації. Примусовий 
призов на військову службу став для цих осіб черговим шансом 
поліпшити свій соціальний статус. Однак, як показує практика, цей 
шанс вони використовують на свій розсуд, продовжуючи амораль-
ний спосіб життя. Злочинці мають специфічні інтереси, не сумісні 
з військовою службою, військовими обов’язками і дисципліною. 
Насправді питома вага цього типу злочинців є набагато більшою. Її 
вдалося визначити із тієї сукупності вивчених кримінальних про-
ваджень, де чітко вказувалося на мотиви або було можливим само-
стійно дослідити причини вчинення злочину, ґрунтуючись на по-
казах обвинуваченого і свідків. 

Конформний тип характеризується схильністю злочинців-вій-
ськовослужбовців до зміни поведінки, своїх переконань і установок 
під тиском певної групи. Дослідженням установлено, що до цього 
типу можна віднести 10 % злочинців. 

Особливістю конформних військовослужбовців є те, що вони 
можуть ухилятися від проходження військової служби як за мотивом 
боягузтва, так і небажання переносити труднощі військової служби. 
Для них важливо зберегти наявний уклад життя, соціальний і мате-
ріальний статус, сформоване роками найближче соціальне оточен-
ня. Тому призов на службу, на їх думку, руйнує все перелічене. 
Звідси таких осіб важко назвати патріотами. Конформні злочинці 
приймають рішення про ухилення від подальшого проходження 
служби, у першу чергу під, впливом думки оточуючих. Для них 
характерна схильність до групового інформаційного тиску, зміна 
своєї поведінки і прийнятих раніше рішень. Учинення злочину 
у більшості випадків здійснюється внаслідок бесід із близькими 
родичами (дружиною, батьками, дітьми та ін.), друзями, колегами 
по роботі, які переконують військовослужбовців відмовитися від 
проходження служби, наводячи низку відповідних аргументів. За 
матеріалами судової практики, такі військовослужбовці найчастіше 
ухилялись від проходження служби після відпустки, що проводили 
вдома. У домашній обстановці рідні винних умовляли не поверта-
тись на місце служби, наводячи різноманітні виправдовувальні 
аргументи на користь незаконного рішення (підтримка одиноких 
батьків похилого віку, необхідність утримання родини, допомога 
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у вихованні дітей тощо). Траплялись випадки, коли військовослуж-
бовці вчиняли злочин, перебуваючи у військових комісаріатах і че-
каючи на відправлення до навчальних військових частин. 

Наприклад, подібна ситуація склалася під час вчинення злочину 
солдатом Д., призваного під час мобілізації в особливий період і при-
значеного на посаду старшого механіка ремонтної роти. Після 10 діб 
перебування у військовій частині «польова пошта В 3231», у частину 
приїхали родичі кількох десятків військовослужбовців з вимогою 
відпустити їх додому. Начальник цієї військової частини на загально-
му шикуванні нагадав особовому складу про новий статус військо-
вослужбовців, їх обов’язок та можливі наслідки ухилення від служби. 
Незважаючи на це, Д. разом із 17-ма військовослужбовцями покину-
ли військову частину і поїхали з родичами додому [7]. 

Ледачий. Злочинці-військовослужбовці, які відносяться до цьо-
го типу, ухиляються від проходження військової служби за мотивом 
небажання переносити труднощі військової служби. Однак, на від-
міну від злочинця-алкоголіка, головною причиною є не бажання 
вживати спиртні напої і розважитися, а бажання відпочити. Цих 
військовослужбовців вирізняє наявність глибокої втоми, у першу 
чергу, не фізичної, а психологічної. Ледачі злочинці відчувають 
значний психологічний тягар перебування на військовій службі. Він 
спочатку з’являється, а потім поступово посилюється внаслідок 
своєрідної повсякденності військової служби, особливо коли особи 
перебувають у другому або третьому ешелонах оборони зони АТО. 
Там відсутні постійні обстріли з боку воєнізованих сепаратистських 
формувань, немає великого ризику смерті або поранення. Тому 
через брак адреналіну й гострих відчуттів ледачі злочинці впадають 
у своєрідну депресію, викликану: затяжним характером АТО; вто-
мою від суперечливих рішень командування Генерального штабу 
ЗС України, необдуманих наказів безпосередніх військових коман-
дирів; відсутністю рішень керівництва держави про наступ; без-
перспективністю вирішення збройного конфлікту у Донецькій 
і Луганській областях України найближчим часом. На частку таких 
злочинців припадає 7 %. 

Турботливий тип злочинця-військовослужбовця характеризу-
ється ухиленням від проходження військової служби за мотивом 
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тяжкої хвороби (смерті) близьких родичів або причин сімейного та 
побутового характеру. Траплялися випадки, коли вчинення злочину 
зумовлювалось необхідністю надання фізичної допомоги родичам 
у вирішенні побутових питань (добудова будинку, завершення ре-
монту у квартирі, влаштування дітей до вищого учбового закладу 
та ін.). У таких осіб є загостреним почуття відповідальності, опіки, 
допомоги рідним і близьким особам (дружині, батькам, дітям). 
У цілому образ життя представників турботливого типу можна 
вважати соціально схвальним. У них відсутня стійка установка на 
вчинення злочину, ціннісні орієнтації якісно відрізняються від цін-
ностей злочинців-боягузів і алкоголізованого типу військовослуж-
бовців. Для них не властива аморальна поведінка щодо систематич-
ного вживання алкоголю, вони позитивно характеризуються за 
місцем роботи або проживання до призову на службу, відсутні по-
передні дисциплінарні стягнення за місцем служби. Звичайно, що 
наявність перелічених проблемних життєвих ситуацій не виправ-
довує злочинну поведінку військовослужбовців цієї групи. Однак 
учинення такими військовослужбовцями злочину можна вважати 
загалом непослідовним кроком, що суперечить їх загальному по-
зитивному моральному і соціальному образу. Тому у більшості 
випадків військове керівництво, представники органів військової 
прокуратури і Військової служби правопорядку ЗС із розумінням 
ставляться до незаконного вчинку турботливих злочинців, а суд, як 
правило, обирає покарання, не пов’язане із позбавленням волі. 

Питома вага військовослужбовців цього типу не перевищує 2 % 
від загального масиву злочинців. 

Найрідше у судовій практиці зустрічаються представники так 
званого самовідданого типу злочинця-військовослужбовця. На їх 
частку припадає близько 1 % осіб. Такі злочинці вчиняють злочин 
проти порядку проходження військової служби за мотивом неба-
жання вичікувати і відсиджуватись в обороні. Вони розділяють 
інтереси військової служби і сумлінного служіння Українському 
народові, дотримання вимог наданої військової присяги. Їх цінніс-
ні орієнтації узгоджуються із виконанням конституційного обов’язку 
захисту Вітчизни, канонами військового братерства. Ці військовос-
лужбовці мають стійку установку на виконання військового 

Випуск 34 ’ 2017                                                         Питання боротьби зі злочинністю



125

обов’язку. Тобто, на відміну від інших типів злочинців, самовідда-
ні військовослужбовці є справжніми патріотами України, готовими 
віддати життя за свою державу, боронити її від ворога, сумлінно 
виконувати військові накази. Однак їх налаштованість на несення 
військової служби має гіпертрофований характер, вона відрізняєть-
ся крайньою формою рішучості. І будь-які об’єктивні (хвороба, 
лікування у госпіталі, тривале очікування ротації військових під-
розділів, виконання Україною Мінських угод щодо відмови від суто 
військового вирішення конфлікту) чи суб’єктивні (переведення 
військовослужбовця нести службу до іншої військової частини, 
розташованої у другому ешелоні оборони зони АТО, закріплення 
командиром за іншими бойовими позиціями) перешкоди в активній 
участі у бойових діях вважаються ними неприпустимими, оскільки 
у такий спосіб може бути піддана сумніву їх честь і сміливість. 
Разом із тим, замість того, щоб долати певні обставини, що не до-
зволяють бути на передовій у зоні проведення АТО, самовіддані 
військовослужбовці діють алогічно і вчиняють злочин проти по-
рядку проходження військової служби. Це є їх своєрідним протестом 
проти обставин, що склалися, й дії вищестоящого військового ко-
мандування. 

Представлена типологія особи такого злочинця не виключає 
існування й інших типів військовослужбовців як у межах цієї типо-
логії, так й у межах інших типологій, побудованих за відмінними 
критеріями. 

Висновки. Типологія особи злочинця-військовослужбовця, який 
порушив порядок проходження військової служби, наведена за 
мотивом злочинної поведінки. Отже, типами таких злочинців є: 
боягуз (60 %), алкоголік (20 %), конформний (10 %), ледачий (7 %), 
турботливий (2 %), самовідданий (1 %). 

Перелік літератури

1. Лист Генеральної прокуратури України від 6 лютого 2017 р. № 27/1-
38вих-17.

2. Кримінологія: підручник / В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуй-
ська та ін.; за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2014. 440 с.

Трибуна докторанта, аспіранта і здобувача                                         Випуск 34 ’ 2017



126

3. Антонян Ю. М., Эминов В. Е. Личность преступника. Криминолого-
психологическое исследование. Москва: Норма:Инфра-М, 2010. 368 с.

4. Евенко С. Л. Типология проходящих военную службу по призыву 
военнослужащих, совершивших отклонения в поведении. Вестник акад. 
воен. наук. 2005. № 1. С. 138–143.

5. Сенокосов Ж. Г. Молодые воины: трудности адаптации. А педагогом 
быть обязан: материалы «круглого стола» / сост. Б. Г. Безлепкин. Москва, 
1990. С. 63–68.

6. Кримінальне провадження № 241/1148/14-к Першотравневого ра-
йонного суду Донецької області.

7. Кримінальне провадження № 274/493/15-к Бердичівського міськра-
йонного суду Житомирської області.

Транслітерація переліку літератури

1. Lyst Heneralnoi prokuratury Ukrainy vid 6 liutoho 2017 r. № 27/1-
38vykh-17 [in Ukrainian].

2. Kryminolohiia, V. V. Holina, B. M. Holovkin [Eds.] (2014). Kharkiv: 
Pravo [in Ukrainian].

3. Antonian, Yu. M., Emynov, V. E. (2010) Lychnost prestupnyka. 
Krymynoloho-psykholohycheskoe yssledovanye. Moskva: Norma:Ynfra-M [in 
Russian].

4. Evenko, S. L. (2005) Typolohyia prokhodiashchykh voennuiu sluzhbu 
po pryzyvu voennosluzhashchykh, sovershyvshykh otklonenyia v povedenyy 
[Typology of soldiers passing military service at the call who made deviations 
in behavior]. Vestnyk akad. voen. nauk. – Bulletin of the Academy of Military 
Sciences, issue 1, 138–143 [in Russian].

5. Senokosov, Zh. H. (1990) Molodye voyni: trudnosty adaptatsyy. 
A pedahohom byt obiazan: proceedings of the «Round Table» / sost. 
B. H. Bezlepkyn. Moscow, 63–68 [in Russian].

6. Kryminalne provadzhennia № 241/1148/14-k Pershotravnevoho 
raionnoho sudu Donetskoi oblasti [in Ukrainian].

7. Kryminalne provadzhennia № 274/493/15-k Berdychivskoho 
miskraionnoho sudu Zhytomyrskoi oblasti [in Ukrainian].

Артеменко О. М. Типологія особи злочинця-військовослужбовця, який 
порушив порядок проходження військової служби

У статті на підставі вивчення спеціальної літератури й результатів 
емпіричного дослідження здійснено типологію особи злочинця-військовослужбовця, 
який ухилився від проходження військової служби. Типологія побудована за моти-
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вом вчинення злочину. На цій підставі виділено кілька найбільш поширених на 
практиці злочинних типів таких злочинців й зазначено їх приблизну питому вагу 
у структурі усіх винних. Злочинець-боягуз (60 %) вчиняє злочин за мотивом боя-
гузтва і легкодухості. Злочинець-алкоголік (20 %) порушує порядок проходження 
військової служби за мотивом небажання переносити труднощі військової служ-
би. Конформні військовослужбовці (10 %) ухиляються від проходження військової 
служби за мотивами боягузтва і небажання переносити труднощі військової 
служби. Їх особливістю є те, що рішення про вчинення злочину вони приймають 
під впливом оточуючих. Ледачі злочинці (7 %) вчиняють кримінальне правопору-
шення за мотивом небажання переносити труднощі військової служби. Вони 
бажають відпочити й психологічно розвантажитись у безпечному соціальному 
середовищі. Турботливі злочинці (2 %) порушують порядок проходження військової 
служби за мотивом тяжкої хвороби (смерті) близьких родичів або інших причин 
сімейного та побутового характеру. Самовіддані злочинці (1 %) вчиняють злочин 
за мотивом небажання відсиджуватись в обороні. 

Ключові слова: злочини проти порядку проходження військової служби, 
типологія, особа злочинця. 

Артеменко А. Н. Типология личности преступника-военнослужащего, 
нарушившего порядок прохождения военной службы

В статье на основании изучения специальной литературы и результатов 
эмпирического исследования проведена типология личности преступника-военнос-
лужащего, который уклонился от прохождения военной службы. Типология по-
строена по мотиву совершения преступления. На этом основании выделены не-
сколько наиболее распространенных на практике преступных типов таких 
преступников и указан их приблизительный удельный вес в структуре всех виновных. 
Преступник-трус (60 %) совершает преступление по мотиву трусости и малоду-
шия. Преступник-алкоголик (20 %) нарушает порядок прохождения военной службы 
по мотиву нежелания переносить трудности военной службы. Конформные во-
еннослужащие (10 %) уклоняются от прохождения военной службы по мотиву 
трусости и нежелания переносить трудности военной службы. Их особенностью 
является то, что решение о совершении преступления они принимают под влияни-
ем окружающих. Ленивые преступники (7 %) совершают уголовное правонарушение 
по мотиву нежелания переносить трудности военной службы. Они желают от-
дохнуть и психологически разгрузиться в безопасном социальном окружении. За-
ботливые преступники (2 %) нарушают порядок прохождения военной службы по 
мотиву тяжелой болезни (смерти) близких родственников или иных причин семей-
ного и бытового характера. Самоотверженные преступники (1 %) совершают 
преступление по мотиву нежелания высиживаться в обороне. 

Ключевые слова: преступления против порядка прохождения военной 
службы, типология, личность преступника. 

Artemenko A. M. Typology of the personality of the offender-soldier who violated 
the procedure for military service.

In the article based on the study of the special literature and the results of the 
empirical study the typology of the offender-soldier who avoided military service is given. 

Трибуна докторанта, аспіранта і здобувача                                         Випуск 34 ’ 2017



128

The typology is based on the motive for the crime. On this basis, some of the most 
widespread of the criminal types of such criminals in practice were highlighted and their 
approximate share in the structure of all the perpetrators is indicated. Coward Offender 
(60 %) commits a crime based on cowardice and lack of courage. Alcoholic Offender 
(20 %) violates the procedure for military service on the motive of unwillingness to bear 
the difficulties of military service. Conformal servicemen (10 %) evade military service 
on the grounds of cowardice and unwillingness to endure the difficulties of military 
service. Their feature is that they make decisions about committing a crime under the 
influence of others. Lazy criminals (7 %) commit a criminal offense on grounds of 
unwillingness to bear the difficulties of military service. They want to rest and 
psychologically unload in a safe social environment. Caring offenders (2 %) violate the 
procedure for military service on the grounds of a serious illness (death) of close relatives 
or another reasons of family and domestic nature. Selfless criminals (1 %) commits 
a crime on the motive of unwillingness sit back in the defense. 

Keywords: crimes against the order of military service, typology, a personality of 
the offender.
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УДК 343.137.5

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПОВОДЖЕННЯ 
З НЕПОВНОЛІТНІМИ, ЯКІ ПОТРАПИЛИ У СФЕРУ ДІЇ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

А. О. Бабешко, аспірант кафедри 
кримінального процесу Національ-
ного юридичного університету 
України імені Ярослава Мудрого

Постановка проблеми. Процеси глобалізації та інтеграції між-
народних відносин створюють сприятливі умови для поступового 
реформування національної правової системи та сприйняття Укра-
їною міжнародно-правових стандартів захисту прав людини, що 
є показником демократичності внутрішнього законодавства будь-
якої держави. Згідно зі ст. 9 Конституції України чинні міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, є частиною національного законодавства України, яке, 
в тому числі, регулює кримінальне судочинство. Це положення 
обумовлює необхідність імплементації міжнародних стандартів 
у національне правове поле і їх реалізацію в українську правозас-
тосовну практику. Адаптація національного кримінального про-
цесуального законодавства до європейських стандартів містить одну 
дуже важливу складову – приведення у відповідність до міжнарод-
них зразків, зокрема, особливостей кримінального провадження за 
участі неповнолітніх, адже суб’єктивні особливості їх психологіч-
ного та фізіологічного розвитку знаходять свій вираз у розумінні 
того, що ці особи потребують особливої уваги та турботи з боку 
суспільства в процесі реалізації їх прав та свобод, що є чи не 
найголовнішою умовою забезпечення їх благополуччя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню про-
блем реалізації міжнародно-правових стандартів у кримінальному 
судочинстві присвячені роботи багатьох вітчизняних учених, зо-
крема М. В. Буроменського, В. Д. Бринцева, С. М. Ляхівненко, 
О. М. Руднєвої, М. Г. Моторигіної, І. І. Лукашук та ін. 
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Питання, що стосуються порядку кримінальної процесуальної 
діяльності у провадженнях за участю неповнолітніх, були предме-
том дослідження З. А. Астемірова, Ю. В. Бауліна, А. Я. Дубинсько-
го, В. П. Кашепова, М. О. Карпенко, Є. Д. Лук’янчикова, В. В. Ле-
оненка, В. В. Ніколюка, В. Я. Рибальської та ін. Уявлення зазначених 
авторів про значимість міжнародно-правових стандартів прав лю-
дини в сфері кримінального судочинства і про можливості вдоско-
налення з їх урахуванням форм діяльності у кримінальних прова-
дженнях за участю неповнолітніх викликають безсумнівний теоре-
тичний інтерес. Однак такі погляди поки не поєднані в цілісне 
уявлення про сутність міжнародно-правових стандартів здійснення 
кримінального судочинства за участю неповнолітніх та про можли-
вості їх реалізації у сучасному кримінальному процесі.

Метою статті є виявлення сутності міжнародних стандартів та 
принципів здійснення кримінального судочинства за участю не-
повнолітніх, закономірностей і проблем їх імплементації у націо-
нальне законодавство й обґрунтування на цій основі концепції про 
можливості вдосконалення чинного кримінального процесуального 
закону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний кримі-
нальний процес як вид державної діяльності є засобом реалізації 
функції захисту прав і свобод людини і громадянина. Забезпечення 
прав учасників кримінального процесу, створення дієвих гарантій 
їх реалізації у кримінальному провадженні розглядається державою 
як найважливіше завдання. Ця проблема нині перестала мати ло-
кальний характер, а набула світових масштабів, що викликало необ-
хідність створення універсальних міжнародних стандартів здійснен-
ня кримінального судочинства. 

У чинному законодавстві відсутнє поняття «міжнародний стан-
дарт», у зв’язку з чим в юридичній літературі не склалося єдиного 
підходу до його визначення. Одні вчені визначають їх через понят-
тя «права людини», інші ототожнюють із нормами чи принципами 
міжнародного права, міжнародними договорами, треті вважають, 
що це певні правила поведінки або зразки чи вимоги до національ-
ного законодавства. Деякі науковці не вважають за необхідне кон-
кретизувати сам термін «міжнародно-правовий стандарт», а до 
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стандартів відносять численні міжнародні договори, ратифіковані 
всіма або більшістю держав. Інші, навпаки, намагаються система-
тизувати міжнародно-правові стандарти, надати вичерпний їх пере-
лік, виступають із пропозицією створення кодифікованих джерел 
міжнародно-правових стандартів або принципів. 

Якщо звернутися до довідкової літератури, то можна побачити, 
що під терміном «стандарт» розуміється норма, зразок, мірило; до-
кумент, що встановлює для загального та багаторазового застосу-
вання правила, загальні принципи або характеристики, які стосу-
ються діяльності чи її результатів, із метою досягнення оптималь-
ного ступеня впорядкованості в певній галузі. 

На переконання В. Д. Бринцева, міжнародно-правові стандарти – 
це установлені міжнародно-правовими актами певні мінімальні 
вимоги, дотримуватися яких зобов’язані всі держави у процесі 
національної законотворчості [1, с. 51]. Безумовно, автор указує на 
джерело, в якому повинен міститися стандарт. 

Як зазначає І. І. Лукашук, принципи та норми закріплюють іс-
торично досягнутий правовий стандарт мирової спільноти, історич-
но досягнутий рівень гуманізму [2, с. 109]. Отже, розглядається 
міжнародно-правовий стандарт через призму гуманізму.

На переконання Є. Кубко, міжнародні стандарти – це встанов-
лені нормами міжнародного права та відображені в рішеннях між-
народних юрисдикційних органів правила здійснення юридичної 
діяльності, які визнані національною або міжнародною правовою 
доктриною й обов’язкові для практичного застосування [3, c.70].

На думку Ю. В. Левеєва, міжнародні стандарти – особливі орі-
єнтири захисту прав особи у кримінальному судочинстві. Під ними 
слід розуміти не лише загальновизнані норми та принципи міжна-
родного права, а й міжнародні договори, а також численні норми 
рекомендаційних законодавчих актів [4, c. 124–125].

М. В. Буроменський зазначає, що в основі існуючого підходу до 
міжнародних стандартів лежать міжнародно-правові норми з прав 
людини, а подальше їх формування не повинно виходити за межі 
форми прийняття міжнародних зобов’язань, які склалися 
в міжнародній практиці. Разом із тим саме якість стандарту повинна 
забезпечувати його безумовне застосування як основи для юридичної 
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кваліфікації дії влад та урядів у державах [5, c. 12–15]. Таким чином, 
йдеться про стандарти як міжнародно-правові норми особливого 
роду, здатні служити меті глобального соціально-політичного роз-
витку окремих держав за тими напрямами їх розвитку, котрі пред-
ставляють найбільшу загрозу для демократичного розвитку сус-
пільств і людства в цілому. 

В юридичній літературі можна зустріти й іншій підхід до розу-
міння міжнародних стандартів. Зокрема, під цим терміном розумі-
ються загальні правила, єдині вимоги, що ставляться до тих чи ін-
ших нормативних основ і правозастосовної практики з точки зору 
міжнародного права; певний правовий рівень, нижче якого держави 
опускатися не мають права. Також ученими виокремлюються такі 
загальні ознаки, що характеризують поняття «стандарт»: 1) його 
нормативне закріплення; 2) встановлення певного рівня вимог або 
гарантій залежно від сфери застосування цього стандарту; 
3) еталонний характер, тобто стандарт є орієнтиром для зіставлен-
ня з ним інших подібних об’єктів. 

Схожа позиція спостерігається й в інших учених, які визнача-
ють, що міжнародні стандарти – це установлені міжнародно-право-
вими актами певні мінімальні вимоги, яких зобов’язані дотримува-
тися у процесі національної законотворчості всі держави; це 
«нормативний мінімум», відступати від якого держава може тільки 
у формі перевищення або конкретизації. Наприклад, С. М. Оганесян 
розглядає стандарти як «норми сучасного міжнародного права, що 
передбачають такі загальнодемократичні вимоги й обов’язки дер-
жав, які вони повинні з урахуванням особливостей свого суспіль-
ного ладу, національного розвитку тощо конкретизувати у своїх 
системах» [6, c.18–21].

На думку М. Г. Моторигіної, ознаками міжнародно-правових 
стандартів кримінальної процесуальної діяльності є те, що вони: 
1) знаходять свій прояв у зовнішніх формах; 2) є універсальними; 
3) спрямовані на формування взірців, еталонів, мінімальних вимог, 
що являють собою «уявлення про належне, про те, як повинно 
бути»; 4) здійснюють регулятивну, праводоповнюючу, інформаційно-
контролюючу, реформаційно-орієнтуючу функції (є масштабом, 
критерієм, завдяки якому здійснюється вимір зобов’язань, які взяла 
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на себе держава); 5) визначають змістовний характер системи пра-
ва держави та напрями її подальшого розвитку [7, c. 79].

Підсумовуючи наведені думки вчених, можемо зробити висно-
вок, що міжнародно-правові стандарти кримінального судочинства 
являють собою загальнообов’язкові та універсальні правові вимоги, 
необхідні для створення основи для нормального існування між-
народної правовової системи та визнані світовим співтовариством. 
Вони виконують функцію орієнтира для всіх держав при регламен-
тації та забезпеченні прав громадян у сфері кримінального судочин-
ства, адже мають характер статичності, здатності до нарощування 
та можуть бути розширені кожною державою в національному за-
конодавстві. Вони не є самовиконуваними. Тільки шляхом вклю-
чення їх положень в національне законодавство можливо реально 
зобов’язати правоохоронні органи і суди використовувати зазна-
чені стандарти. 

Що стосується міжнародно-правових стандартів кримінального 
судочинства за участю неповнолітніх, то вони органічно пов’язані 
із загальними міжнародними стандартами здійснення кримінальної 
процесуальної діяльності, співвідносяться з ними як частина і ціле 
і не можуть розглядатись ізольовано у відриві один від одного. Ця 
група стандартів включає загальновизнані норми і принципи між-
народного права, положення міжнародних договорів та численні 
норми рекомендаційних законодавчих актів, що встановлюють де-
мократичні засади (принципи) кримінальної процесуальної діяль-
ності та перелік загальновизнаних прав і свобод неповнолітніх осіб. 

В останні десятиліття XX ст. світове співтовариство звернуло 
особливу увагу на необхідність захисту прав неповнолітніх у всіх 
сферах державного і суспільного життя. Україна ратифікувала низку 
міжнародно-правових актів, що стосуються неповнолітніх (Мінімаль-
ні стандартні правила ООН, що стосуються здійснення правосуддя 
щодо неповнолітніх («Пекінські правила») 1985 р., Конвенція ООН 
про права дитини 1985 р., Декларація прав дитини 1959 р., Женевська 
декларація 1924 р. тощо), взявши зобов’язання привести у відповід-
ність з ними національне кримінальне процесуальне законодавство.

На сьогодні світовою спільнотою у відповідних міжнародних 
актах сформульований універсальний принцип пріоритетного за-
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хисту прав та інтересів неповнолітніх, сутність якого полягає 
в обов’язку держав забезпечити першочерговий захист прав та ін-
тересів дітей і підлітків при проведенні внутрішньої соціальної та 
кримінальної політики.

Як наголошується в Керівних принципах, що стосуються право-
суддя з питань, пов’язаних з участю дітей-жертв і свідків злочинів, 
2005 р., кожна дитина – це унікальна особистість, індивідуальна 
гідність, особливі інтереси і приватне життя якої повинні бути ви-
знані і забезпечуватися захистом з боку держави [8]. Такий захист 
прав неповнолітніх проявляється у виділенні останніх в окрему 
категорію учасників провадження з метою недопущення негатив-
ного впливу на їх свідомість з боку інших суб’єктів. В Європейській 
конвенції про здійснення прав дітей 1996 р. зазначається, що її 
предметом є (у найкращих інтересах дітей) підтримка їх прав, на-
дання дітям процесуальних прав та сприяння здійсненню ними цих 
прав шляхом забезпечення становища, при якому діти особисто або 
через інших осіб чи органи поінформовані та допущені до участі 
в розгляді судовим органом справ, що їх стосуються [9]. 

Разом зі стійким зростанням кількості міжнародних актів реко-
мендаційного характеру підвищується і їх роль при здійсненні су-
дочинства за участю неповнолітніх осіб. Це пояснюється всеосяж-
ним характером норм, аналогів яким у сфері захисту прав неповно-
літніх не вироблено в жодній державі. Саме тому вони потребують 
систематизованого закріплення та дотримання. 

Слід зазначити, що існує зв’язок між категоріями «принцип» 
і «стандарт». У словниках «стандарт» часто визначається як взірець, 
еталон, модель, що беруться як вихідні для співставлення з ними 
інших подібних об’єктів. Тобто принцип може стати стандартом 
у тому разі, коли він визначається через чітку систему вимог, які 
закріплюються у праві. Можна навіть сказати, що стандарти – це 
принципи, які досягли стану найвищої регламентованості й 
обов’язковості. 

Таким чином, аналізуючи значення правової визначеності прин-
ципів поводження з неповнолітніми, які потрапили під дію кримі-
нального процесуального закону, та систематизуючи численні між-
народно-правові акти, необхідно виділити такі:
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1. Принцип якнайкращого забезпечення інтересів дитини. Він 
є основоположним міжнародно-правовим стандартом для усіх від-
носин дитини з державними органами. При цьому вказаний принцип 
слід розглядати та застосовувати у трьох аспектах: 

− як суб’єктивне право дитини;
− як принцип тлумачення інших норм права; 
− як процесуальну норму. 
У першому значенні принцип полягає у праві дитини на те, щоб 

під час оцінки різних інтересів визначалися та враховувалися на-
самперед її найкращі інтереси з метою ухвалення рішення з певно-
го питання. Таке суб’єктивне право є нормою прямої дії, не потре-
бує імплементації у національне законодавство та підлягає судово-
му захисту. Найкращі інтереси дитини як засіб тлумачення полягає 
у тому, що якщо певна правова норма може по-різному тлумачити-
ся, застосовуванню підлягає те тлумачення, яке найкращим чином 
відповідає інтересам дитини. Як процесуальна норма принцип 
найкращих інтересів дитини означає, що процес прийняття рішен-
ня має включати оцінку можливого впливу (позитивного або нега-
тивного) на відповідну дитину або групу дітей. У зв’язку із цим 
правозастосовним органам слід пояснювати, яким чином прийняте 
рішення забезпечує реалізацію цього права, тобто що саме було 
визнано таким, що відповідає найкращим інтересам дитини; які 
критерії були покладені в його основу; а також яке значення надано 
інтересам дитини порівняно з іншими міркуваннями, зокрема, мо-
тивами загального порядку або обставинами конкретної справи 

2. Принцип індивідуалізації (або диференційованого підходу). 
У рішеннях Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) нео-
дноразово зазначалося, що до неповнолітнього повинні ставитися 
з урахуванням його віку, рівня зрілості, інтелектуальних і емоційних 
особливостей. Тим самим ЄСПЛ фактично вказує на необхідність 
закріплення принципу індивідуалізації у кримінальних проваджен-
нях за участю неповнолітніх осіб унаслідок їх специфічності як 
суб’єктів соціальної спільноти. 

3. Принцип подвійного представництва. Цей принцип проявля-
ється насамперед у тому, що, крім захисника, права та інтереси 
неповнолітнього у кримінальному провадженні забезпечуються 
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участю його законного представника. Відповідно до пункту 54 За-
уважень загального порядку № 10 Комітету ООН з прав дитини 
(2007) Комітет рекомендує державам-учасницям конкретно перед-
бачити в законі максимально можливу участь батьків чи законних 
опікунів у розглядах, порушених проти дитини. Стаття 488 КПК 
наголошує, що батьки або інші законні представники неповноліт-
нього беруть участь у кримінальному провадженні за участю не-
повнолітнього. Такими представниками згідно з п. 2 ст. 44 КПК 
можуть бути батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності – опіку-
ни чи піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи 
члени сім’ї, а також представники органів опіки і піклування, уста-
нов і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває не-
повнолітній.

4. Принцип спеціалізації. Безумовно, що оптимальним втілен-
ням принципу спеціалізації є створення в Україні системи спеціа-
лізованого досудового та судового провадження у кримінальних 
провадженнях, що включає спеціалізовані судові та слідчі органи, 
що функціонують в тісному зв’язку з органами і підрозділами, які 
здійснюють захист прав неповнолітніх, їх соціально-психологічний 
супровід та профілактику правопорушень.

Необхідно законодавчо визначити, що абсолютно всі криміналь-
ні провадження за участі неповнолітніх розслідують спеціальні 
слідчі та розглядають лише судді, які пройшли додаткову професій-
ну підготовку. Значення положення про спеціалізацію органів і по-
садових осіб, які здійснюють судочинство у справах за участю не-
повнолітніх, визначається тим, що його, на нашу думку, слід роз-
глядати як невід’ємну частину таких фундаментальних міжнародних 
стандартів, як стандарт права на доступ до правосуддя і права на 
справедливий судовий розгляд.

5. Принцип забезпечення розуміння неповнолітнім. Як міжна-
родні стандарти, так і КПК вимагають, щоб неповнолітньому було 
забезпечено роз’яснення процесуальних рішень у справі мовою, 
прийнятною для сприйняття неповнолітнім. Усі комунікації повинні 
бути у формі, доступній для розуміння неповнолітнім з урахуванням 
його віку та життєвих обставин. Рекомендується уникати викорис-
тання складних мовних конструкцій положень кримінального за-
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конодавства, зокрема, замість вживання спеціальних термінів кри-
мінального провадження можуть використовуватися синоніми, 
легкі для сприйняття неповнолітньою особою, або ілюстрації. Суть 
указаного принципу полягає в тому, що держава бере на себе 
обов’язок за те, щоб неповнолітній зрозумів суть кримінального 
провадження задля ефективної участі у ньому.

6. Невідкладність здійснення кримінального провадження. Кож-
на особа (незалежно від віку) відповідно до ст. 6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод має право на розгляд 
своєї справи протягом розумного строку. Водночас у випадку кри-
мінального провадження щодо неповнолітнього діє більш сувора 
вимога про невідкладний розгляд. На міжнародному рівні існує 
консенсус із приводу того, що для дітей, які перебувають у конфлік-
ті із законом, період часу між учиненням злочину й остаточним 
реагуванням на цей вчинок має бути якомога коротшим. Чим 
триваліший цей період, тим більшою є ймовірність того, що захід 
реагування втратить свій позитивний і виховний вплив, і тим біль-
ше шкоди буде завдано репутації дитини. Із спливом часу часом 
неповнолітній особі все важче, а іноді й неможливо логічно і пси-
хологічно пов’язати процедуру судового розгляду та винесення 
рішення із самим фактом правопорушенням. Указана вимога була 
імплементована в національне законодавство. Так, відповідно до 
ч. 4 ст. 28 КПК кримінальне провадження щодо неповнолітньої 
особи має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді першо-
чергово. 

7. Небажане застосування тримання під вартою. Неповнолітні 
мають складні потреби, а тому взаємодія між позасудовими органі-
заціями (наприклад, системою освіти та соціальними служба-
ми) може бути більш ефективним заходом перевиховання та 
реабілітації, аніж система правосуддя. Тримання під вартою пови-
нно бути не лише крайнім заходом, що застосовується за виняткових 
обставин, а й небажаним та неможливим для застосування щодо 
неповнолітної особи через свою природу. 

8. Принцип захисту приватного життя неповнолітнього. Цей 
принцип означає, що всі процесуальні дії мають здійснюватися 
таким чином, щоб якнайменше втручатися у звичний спосіб життя 
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неповнолітнього. Життєві обставини неповнолітнього обов’язково 
мають ураховуватися під час кримінального провадження, включа-
ти в себе виховні, освітні, соціальні та інші потреби. 

9. «Правило обмеженої гласності». При вирішенні питань, 
пов’язаних із підготовкою до судового розгляду, суд повинен 
з’ясувати, у відкритому чи закритому судовому засіданні буде 
здійснюватися судовий розгляд за участю неповнолітніх. За змістом 
ст. 27 КПК у суду є право, а не обов’язок прийняти рішення про 
розгляд справи в закритому судовому засіданні у випадку, коли об-
винуваченим є неповнолітня особа. Відповідно до п. 8.1 Пекінських 
правил право неповнолітнього на конфіденційність має забезпечу-
ватися на всіх етапах процесу, щоб уникнути заподіяння їй чи йому 
шкоди через непотрібну гласність або через шкоду репутації. 

10. Принцип універсальності проявляється насамперед у тому, 
що всі названі вище положення повинні застосовуватися та додер-
жуватися на всіх стадіях кримінального провадження, бути наскріз-
ними від початку до його закінчення. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок та 
досліджень. У результаті наукового дослідження необхідно зроби-
ти такі висновки:

1. Принципи будь-якої галузі права слугують орієнтиром для 
тлумачення і застосування положень законодавства, а також упо-
рядкування відносин, прямо не врегульованих законодавцем. КПК 
України не містить спеціалізованих принципів, якими слід керува-
тися у провадженнях за участію неповнолітніх, тому їх закріплення 
на законодавчому рівні є однією з гарантій на справедливий судовий 
розгляд та захист у кримінальному судочинстві для цієї категорії 
осіб. 

2. Перспективою подальших наукових досліджень цієї пробле-
матики є створення Концепції правосуддя для неповнолітніх. Вона 
має поширюватися на дітей, які перебувають у конфлікті із законом 
(тобто підозрюваних/обвинувачених), дітей-потерпілих і свідків, 
а також дітей, які є суб’єктами кримінального провадження з інших 
підстав. Ця концепція має бути узагальнюючою та націленою на 
захист усіх неповнолітніх, які є учасниками кримінальних проце-
суальних правовідносин із урахуванням принципу найкращих інтер-
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есів дитини. Вона включає в себе профілактичні, реабілітуючі та 
інші заходи. Концепція «правосуддя для неповнолітніх» відрізня-
ється від інституту ювенальної юстиції тим, що вона поширюється 
не лише на неповнолітніх, які мають конфлікт із законом, а й на тих, 
яких зачіпає кримінальний процес із будь-яких підстав. 
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Бабешко А. О. Міжнародно-правові стандарти поводження з неповнолітніми, 
які потрапили у сферу дії кримінального провадження

У статті досліджуються питання сутності міжнародних стандартів 
здійснення кримінального провадження за участю неповнолітніх. Робиться спів-
ставлення понять «міжнародний стандарт» та «принцип» в цілому, а також 
наголошується на необхідність закріплення на національному рівні основополож-
них принципів поводження з неповнолітніми. Визначаються процесуальні особли-
вості кримінального провадження за участі неповнолітніх осіб; вносяться про-
позиції, спрямовані на вдосконалення законодавства, а саме створення Концепції 
правосуддя для неповнолітніх. Особливу увагу приділено аналізу міжнародних 
правових актів, на основі яких систематизовано пропонуються принципи пово-
дження з неповнолітніми, які необхідно закріпити, адже вони по суті слугують 
орієнтиром для правильного застосування, а також упорядкування відносин, 
прямо не врегульованих законодавцем.

Ключові слова: міжнародно-правові стандарти, кримінальне провадження 
за участю неповнолітніх, принципи поводження з неповнолітніми. 
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Бабешко А. А. Международно-правовые стандарты обращения с несовер-
шеннолетними, попавшими в сферу действия уголовного производства

В статье исследуются вопросы сущности международных стандартов 
осуществления уголовного производства с участием несовершеннолетних. Дела-
ется сопоставление понятий «международный стандарт» и «принцип» в целом, 
а так же отмечается необходимость закрепления на национальном уровне основ-
ных принципов обращения с несовершеннолетними. Определяются процессуальные 
особенности уголовного производства с участием несовершеннолетних; вносят-
ся предложения, направленные на совершенствование законодательства, а имен-
но создание Концепции правосудия для несовершеннолетних. Особое внимание 
уделено анализу международных правовых актов, на основе которых системати-
зированно предлагаются принципы обращения с несовершеннолетними, которые 
необходимо закрепить, ведь они по сути служат ориентиром для правильного 
применения, а также упорядочения отношений, прямо не урегулированных зако-
нодателем.

Ключевые слова: международно-правовые стандарты, уголовное произ-
водство с участием несовершеннолетних, принципы обращения с несовершенно-
летними.

Babeshko A. A. International legal standards for treating minors that fell into 
scope of criminal proceedings. 

The article explores the issues of the essence of international standards for the 
implementation of criminal proceedings involving minors. The comparison of the 
concepts «international standard» and «principle» as a whole is made, as well as the 
need to fix the basic principles of treatment of minors at the national level. The procedural 
features of criminal proceedings involving minors are defined; proposals are made aimed 
at improving legislation, namely the creation of the Concept of Justice for Minors. 
Particular attention is paid to the analysis of international legal acts on the basis of 
which the principles of treatment of minors are systematically proposed, which must be 
consolidated, as they essentially serve as a guide for proper application, as well as 
streamlining relations not directly regulated by the legislator. 

Key words: International legal standards, criminal proceedings involving minors, 
legal standards of conduct for treatment of minors.
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УДК 343.92 

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТЯЖКОЇ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ПРОТИ ЖИТТЯ 

ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ МІСТАХ 
УКРАЇНИ

В. В. Бойко, аспірантка кафедри 
кримінології та кримінально-ви-
конавчого права Національ-ного 
юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого

Постановка проблеми. Під час розв’язання будь-якої наукової 
проблеми завжди опрацьовується певний алгоритм обрання найдо-
цільніших дослідницьких шляхів, який зумовлює, з одного боку, 
специфіку всього пошуку в цілому, а з другого – послідовність ви-
користання визначеного набору прийомів, методів і способів, що 
спрямовані на розкриття сутності як самого процесу прирощення 
нового наукового знання про конкретну сферу об’єктивної дійснос-
ті, так й пізнавальних можливостей вживаного дослідницького ін-
струментарію в установленні природи цієї дійсності. З огляду на це 
не є виключенням і вивчення особливостей тяжкої насильницької 
злочинності проти життя та здоров’я особи в особливо великих 
містах України. 

Під час вивчення територіальних особливостей насильницької 
злочинності проти життя та здоров’я особи постає завдання всебіч-
ного врахування великої кількості показників, якими характеризу-
ються досліджувані особливо великі міста. До таких, зокрема, на-
лежать: географічне розташування, історія розвитку, соціально-
економічні параметри, демографічна ситуація, міграційні процеси, 
культурний розвиток, інфраструктура тощо. Ці показники є джере-
лами інформації про середовище, в якому формуються антисуспіль-
ні установки, а, отже, і про детермінацію злочинності у цих насе-
лених пунктах. Крім того, на основі отриманої комплексної інфор-
мації про розглядувану насильницьку злочинність і її детермінацію 
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є можливою розробка стратегії вдосконалення боротьби зі злочин-
ністю не лише у досліджуваних містах, а й у межах інших схожих 
за класифікацією і типом великих міст. Проте реалізація перелічених 
завдань потребує чіткої організації та грамотного проведення кри-
мінологічного дослідження тяжкої насильницької злочинності 
проти життя та здоров’я особи в особливо великих містах України, 
що, у свою чергу, зумовлює необхідність звернення до питань ме-
тодологічного характеру, як-от: грамотної організації самого про-
цесу прирощення нового наукового знання; урахування тих визна-
чальних категорій, що є своєрідними індикаторами специфіки 
розглядуваної проблеми; правильного відбору надійних джерел 
інформації; тощо. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Неабияке значен-
ня для розуміння особливостей проведення кримінологічних до-
сліджень злочинності у цілому та окремих її різновидів, зокрема, 
мають роботи таких вітчизняних та зарубіжних учених, як Г. А. Ава-
несов, Ю. Д. Блувштейн, А. І. Долгова, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелін-
ський, О. Г. Кулик, В. В. Панкратов та ін. Питанням організації 
проведення кримінологічного дослідження злочинності у регіональ-
ному аспекті приділяли увагу такі вчені, як А. М. Бабенко, В. М. Бес-
частний, І. Г. Богарирьов, Р. С. Веприцький, М. О. Кисильов, 
С. І. Мінченко, І. О. Топольскова, І. М. Чекмарьова, В. І. Шакун,

Водночас, оскільки за останні роки проблематика тяжкої на-
сильницької злочинності проти життя та здоров’я особи в особливо 
великих містах України не ставала предметом пильної уваги та 
ретельного аналізу, то можна констатувати, що й питання організа-
ції та проведення відповідного вивчення розглядуваного виду зло-
чинності на визначеному територіальному об’єкті так само не 
ставали предметом окремого інтересу. При цьому, як справедливо 
підкреслив А. П. Закалюк, особливості та властивості наукового 
пізнання основною формою якого є наукове дослідження, зумовлю-
ються та визначаються головною його відмінністю, якою є методич-
не забезпечення [1, с. 97]. 

Метою статті є визначення специфіки організації та проведен-
ня кримінологічного дослідження, що охоплює, по-перше, методи-
ку як систему науково обґрунтованих у ракурсі здійснення цього 

Трибуна докторанта, аспіранта і здобувача                                         Випуск 34 ’ 2017



144

дослідження прийомів і методів, а, по-друге, загальний алгоритм 
досягнення мети і вирішення завдань дослідження, яким насамперед 
визначається послідовність етапів наукового пошуку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Один із перших 
дослідників у галузі міської злочинності В. П. Філонов свого часу 
справедливо зазначав, що кримінологічному вивченню міської зло-
чинності має передувати розробка якісної програми дослідження і, 
особливо, її методологічного розділу. Останній включає в себе: 
формулювання проблеми; окреслення меж об’єкта і предмета до-
слідження; викладення його мети і завдань; вивчення результатів 
попередніх досліджень; визначення та тлумачення основних понять; 
висування робочих гіпотез; пошук способів доказів та їх перевірку 
[2,с. 7]. У подальшому вказана схема була доповнена й вдосконале-
на іншими вченими. 

Спираючись на нещодавній доробок І. М. Чекмарьової, зазна-
чимо, що будь-яке територіальне дослідження злочинності, в тому 
числі й вивчення тяжкої насильницької злочинності проти життя та 
здоров’я особи в особливо великих містах, має бути представленим 
у вигляді визначених, послідовних дій дослідника, яких необхідно 
суворо дотримуватися з метою досягнення максимальної ефектив-
ності наукового пошуку [3, с.67–68]. Цілком погоджуючись із цим 
автором, лише зауважимо, що сучасна методика вивчення злочин-
ності в особливо великих містах, включаючи й аналізований вид 
злочинності, має відрізнятися цілеспрямованістю, бути позбавле-
ною хаотичності та передбачати структуровану систему техноло-
гічних операцій, пов’язаних між собою спільною метою та завдан-
нями процедур, що складаються з відносно самостійних етапів. 

Крім того, у процесі прирощення наукового знання вченими 
виділяються методологічний (теоретичний) та процедурний блоки. 
У різних варіаціях сучасні погляди на перший блок включають такі 
елементи, як: 1) обрання теми, розробка програми і плану дослі-
дження; 2) вивчення стану дослідження у наукових працях вітчиз-
няних і зарубіжних вчених; 3) вибір методів дослідження; 4) орга-
нізація аналізу злочинності в обраних із цією метою особливо ве-
ликих містах (визначення джерел досліджуваної інформації, 
безпосередній збір інформації, статистична обробка й первинний 
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аналіз зібраної інформації); 5) узагальнення отриманої інформації; 
6) висунення гіпотез та їх перевірка; 7) за необхідністю додатковий 
збір потрібної інформації; 8) формулювання висновків і пропозицій; 
9) перевірка та закріплення на практиці отриманих результатів [4, 
с.3–138; 5; 6, с.114–117; 1, с.72–188; 7, с.17–112]. У свою чергу, 
процедурний блок наукового дослідження є реалізацією стратегіч-
ного плану дослідження. Як правило, він складається довільно, 
залежить від рівня, мети і завдань та включає: розподіл досліджен-
ня на етапи; обрання методики реалізації кожного з них; визначен-
ня способів перевірки робочих гіпотез; окреслення форм реалізації 
результатів дослідження [3, с.67–69]. 

На наш погляд, одним із найбільш відповідальних етапів до-
слідження є аналіз стану наукового дослідження. Саме він дозволяє 
систематизувати вже отримані раніше результати, визначити най-
більш оптимальну схему власного дослідження, конкретизувати 
мету, уникнути дублювання під час висування і перевірки гіпотез, 
і, як наслідок, вдосконалити методологічну та організаційну скла-
дову власного дослідження. Більше того, аналіз попередніх наукових 
джерел дозволяє виділити цілу низку найбільш ефективних при-
йомів і методів пізнання явища насильницької злочинності у вели-
ких містах та обрати оптимальний власний шлях до пізнання влас-
тивостей саме тяжкої насильницької злочинності проти життя та 
здоров’я особи в особливо великих містах України. У зв’язку із цим 
розробка власного підходу до пошуку ефективних шляхів організа-
ції та проведення кримінологічного дослідження тяжкої насиль-
ницької злочинності проти життя та здоров’я особи в особливо 
великих містах України передбачає насамперед вивчення й узагаль-
нення наявного досвіду попередніх дослідників.

За результатами аналізу чисельних кримінологічних досліджень 
із цієї проблематики можна з упевненістю констатувати, що основні 
методологічні й організаційні традиції вивчення територіальних 
відмінностей злочинності у великих та особливо великих містах 
були закладені ще на початку у XІX ст. (А. Геррі, А. Кетле, Ч. Ломб-
розо, Г. Тард, Е. Феррі та ін.). Протягом XX ст. вагомий внесок 
у вивчення насильницької злочинності у великих та особливо вели-
ких містах зробили американські вчені Р. Парк, Е. Берджес та 
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Л. Вірт, К. Шоу, Г. Маккей, Х. Зорбо, О. Ньюман, англійці С. Сміт, 
С. Лотьє, Р. Чільтон, німецькі дослідники К. Опп, Й. Хельмер, 
К. Шмід та ін. Ці автори на матеріалах окремих великих та осо-
бливо великих міст своїх країн вирішували практичні проблеми 
дослідження особливостей територіально-просторового та часово-
го розподілу насильницької злочинності (вбивств, тілесних ушко-
джень, озброєних нападів і т.д.). З урахуванням цих напрацювань 
відбувалося вдосконалення регіонального і міського планування, 
а також будувалася організація поліцейської діяльності із протидії 
злочинності [8, с. 32–39]. Окремі теоретичні та практичні надбання 
зазначених учених проаналізовані та широко висвітлені в роботах 
зарубіжних і вітчизняних учених, а їх висновки використані навіть 
у практичній діяльності.

Вітчизняні вчені так само за різних часів приділяли увагу пи-
танням міської злочинності. Одним із перших в Україні комплексний 
кримінологічний аналіз злочинності у великому промисловому 
місті здійснив В. П. Філонов (1970–1978 рр.). Завдяки правильно 
обраної методики дослідження автор отримав високо репрезента-
тивні дані щодо особливостей злочинності (в тому числі й тяжкої 
насильницької проти життя та здоров’я особи) у великому промис-
ловому міст; виявив специфіку її структурного розподілу, пошире-
ність злочинності серед різних соціальних і вікових груп міського 
населення; представив систему причин та умов, що детермінують 
злочинність в умовах великого промислового міста [2, с.7]. Цю 
справу, до речі, зазначений учений продовжив й надалі [9, с. 58–66]. 

Серйозні дослідження злочинності, в тому числі й тяжкої на-
сильницької проти життя та здоров’я особи, у великих та особливо 
великих містах були проведені вже за часів незалежності України. 
Так, одним із перших звернувся до цієї проблеми В. І. Шакун, який 
справедливо зазначив, що у кримінологічному сенсі міста-
«мільйонери» є найскладнішими регіонами в України; а урбанізація 
і пов’язана з нею міграція населення призводять до змін у соціаль-
но-економічних, демографічних і соціально-психологічних проце-
сах суспільного життя, створюючи міське середовище, значною 
мірою сприятливе для зростання всіх видів злочинності [10, с. 7, 
229–236].
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Серед цікавих робіт не можна не відмітити й навчальний по-
сібник В. В. Голіни, який було видано у Харкові у 1997 р. [11, 
с. 3–50]. Особливістю цієї роботи є та обставина, що автор запро-
понував власний погляд на систему організації дослідження, а також 
на систему запобіжних заходів саме насильницьким злочинам 
проти життя та здоров’я особи. Основні ідеї автора були продовже-
ні, розвинені та збагачені на прикладі дослідження злочинності 
неповнолітніх і системи її попередження у великому місті. Згадане 
дослідження проведене авторським колективом у складі В. В. Голі-
ни, В. П. Ємельянова, А. Б. Благої, В. С. Батиргареєвої, Б. М. Голо-
вкіна та ін. Ученими запропоновано власну методику дослідження 
неповнолітніх у великому місті, надано кримінологічну характерис-
тику аналізованого виду злочинності у м. Харкові, виявлено чин-
ники формування злочинної поведінки підлітків у великому місті, 
запропоновано комплексну систему заходів із профілактики та 
попередження злочинності неповнолітніх із боку різних суб’єктів 
запобігання злочинності [12, с. 386], в тому числі й злочинам на-
сильницької спрямованості.

Самостійне значення дослідженню злочинності у межах велико-
го міста як специфічному об’єкту кримінологічного вивчення від-
водили українські вчені І. Г. Богатирьов та М. О. Кисильов. Ґрунту-
ючись на положеннях, запропонованих свого часу А. І. Долговою 
і Е. В. Кузнецовою, та на основі статистичних даних за 2007–2009 
рр., дослідники надали визначення поняттю «місто», представили 
класифікацію міст за кількістю населення та на основі рейтингово-
го аналізу згрупували міста Дніпропетровської області, виходячи із 
чисельності населення та розмірів території [13, с. 17–19]. 

Паралельно подібну роботу проводили В. М. Бесчастний та 
А. М. Бабенко за матеріалами великих міст, районів та селищ До-
нецької області. У результаті ученими представлено комплексний 
кримінологічний аналіз злочинності, виявлено місцеві причини та 
умови, запропоновано шляхи покращення практики протидії зло-
чинності у регіоні. Також зазначеними науковцями був розроблений 
високоточний прогноз стану злочинності на найближчі роки, який 
з незначними – статистично припустимими відхиленнями – прак-
тично повністю підтвердився. За результатами дослідження були 
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видані відповідні звіти та науково-практичні рекомендації для те-
риторіальних органів МВС України [14, с. 3–47]. 

У 2012 р. світ побачила ще одна праця, підготовлена колективом 
авторів під керівництвом В. В. Голіни. Йдеться про дослідження під 
назвою «Державне програмування і регіональне планування заходів 
запобігання злочинності в Україні». В указаній праці В. В. Голіною, 
С. Ю. Лукашевичем і М. Г. Колодяжним досліджені методологічні, 
теоретичні та прикладні питання програмно-цільового підходу 
у сфері запобігання і протидії злочинності на регіональному та 
міському рівні. Ученими запропоновано модель державної програ-
ми та комплекс стратегій запобігання злочинності (у тому числі 
й насильницькій проти життя та здоров’я особи) шляхом упрова-
дження нерепресивної політики у сфері протидії злочинним проя-
вам. На наш погляд, важливим організаційним і практичним над-
банням стали пропозиції учених щодо міського планування заходів 
запобігання злочинності та моделі державної програми, державно-
го і типового регіонального плану [15, с. 173–224, с. 255–262].

Окремо слід зупинитися на доробкам А. М. Бабенка, яким, зо-
крема, на підставі комплексного системного аналізу опрацьовано 
методику соціально-кримінологічного дослідження регіональної 
злочинності, в тому числі й тяжкої насильницької проти життя та 
здоров’я особи. Автором розроблено зручну багатоступеневу сис-
тему міждисциплінарного регіонального кримінологічного дослі-
дження злочинності, що дозволяє вивчати не лише загальну регіо-
нальну злочинність та її різновиди, а й виокремлювати особливос-
ті її концентрації на певних територіях, проводити класифікацію 
територій областей за рівнем кримінальної ураженості певними 
видами злочинності, виявляти місцеві комплекси факторів кримі-
ногенної і антикриміногенної дії. На думку автора, запропоновану 
методику, залежно від рівня і завдань, можна використовувати під 
час вивчення територіальних особливостей злочинності у межах 
кількох країн, регіонів (груп областей чи країн), міст, селищ, райо-
нів і навіть вулиць [16, с. 116–123; 17, с. 90–98; 18, с. 13–26; 8, с. 
79–112]. Із позиції синергетичного погляду на процес прирощення 
міждисциплінарних знань автором комплексно застосовувалася 
система певних наукових підходів, що дозволило розробити теоре-
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тичну модель практично орієнтованої методики вивчення регіональ-
ної злочинності в Україні у сучасних умовах. Серед таких підходів 
слід вказати на: загальні (антропологічний, аксіологічний та соціо-
логічний) та спеціальні (територіальний, географічний, конкретно-
кримінологічний і комплексний соціально-кримінологічний). Сис-
темоутворюючим і водночас інноваційним підходом, що об’єднує 
всі спеціальні, за твердженням ученого, є, зокрема, регіональний 
підхід, що функціонує у межах загального системного підходу як 
провідного при комплексному дослідженні системи регіональної 
злочинності в Україні [18, с. 11–12]. 

Отже, у рамках нашого дослідження чимало висновків наведе-
них вище авторів потребують перевірки крізь призму закономірнос-
тей існування та продукування тяжкої насильницької злочинності 
проти життя та здоров’я особи в особливо великих містах України 
на рівні окремих – самостійних гіпотез. 

Крім вищеописаних результатів досліджень, останніми роками 
в Україні видано ще цілу низку інших наукових праць – монографій, 
науково-практичних посібників, дисертаційних досліджень, науко-
вих статей тощо. Серед них можна виділити роботи Б. М. Головкі-
на («Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних 
ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері» (Харків, 
2004 р.); «Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, 
детермінація, запобігання» (Харків, 2011 р.)); Р. С. Веприцького 
(«Феноменологія злочинності в регіоні» (Харків, 2014 р.); О. М. Іг-
натова («Протидія загальнокримінальній насильницькій злочиннос-
ті в Україні» (Харків, 2013)); О. М. Храмцова («Кримінально-право-
ве та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства» 
(Харків, 2015)) та ін. 

Як видно із вищезазначеного, проблемам вивчення і запобіган-
ня насильницькій злочинності приділялося дуже багато уваги. Всі 
з перелічених робіт, безумовно, є вагомим теоретичним, методоло-
гічним та практичним надбанням. Отримані згаданими вченими 
результати, наведені висновки та пропозиції характеризуються ва-
гомої методологічної та науково-практичної значимості. Для свого 
часу їх з упевненістю можна визнати надійними, достовірними 
і такими, що й сьогодні володіють високим потенціалом об’єктивної 
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методологічної цінності. Разом із тим у зв’язку із плином часу, іс-
торичними змінами соціальних, економічних, демографічних і по-
літичних процесів, в умовах сьогодення деякі з положень на рівні 
окремих гіпотез стосовно існування тяжкої насильницької злочин-
ності проти життя та здоров’я особи в умовах особливо великих 
міст України потребують перевірки. 

За справедливими висновками кримінологів, всебічне вивчення 
та аналіз злочинності, в тому числі й тяжкої насильницької злочин-
ності проти життя та здоров’я особи в умовах особливо великого 
міста, передбачає постійне її вимірювання в масштабах усієї країни 
і, особливо в межах окремих конкретних міст. Ця робота має про-
водитися систематично, мати поточний і перспективний характер. 
Адже вона дає можливість відбити не лише існуючу злочинність, її 
минулий стан, а й стати передумовою для її прогнозування та орга-
нізації якісного запобігання у майбутньому [19, с. 36]. За точним 
висловленням В. П. Філонова, сам процес вивчення злочинності 
у великих містах є методом удосконалення діяльності всіх право-
охоронних органів [20, с. 183] і, зокрема, органів Національної 
поліції.

Якщо врахувати, що тяжка насильницька злочинність проти 
життя та здоров’я особи є складовим і невід’ємним елементом за-
гальної злочинності, то під час дослідження цілком доречно засто-
совувати всі понятійні, сутнісні і функціональні категорії, що влас-
тиві й для всієї злочинності. І тут не можна не згадати висловлю-
вання А. І. Долгової, яка свого часу справедливо зазначала, що 
злочинність, у тому числі й тяжка насильницька проти життя та 
здоров’я особи, – це продукт суспільства, але такий, що володіє 
відносною самостійністю, своїми власними закономірностями роз-
витку, функціонування, має здатність зворотного впливу на соціаль-
не середовище, що її породжує; зміни середовища позначаються на 
злочинності не автоматично, а переломлюючись через притаманні 
їй характеристики [4, с. 9]. Дотримуючись позиції К. Т. Росто-
ва [21, с. 4], зазначимо, що предметом нашого дослідження виступає 
цілісна територіально-кримінологічна система особливо великого 
міста, яка зумовлюються матеріальним і духовним середовищем, 
включаючи саму тяжку насильницьку злочинність проти життя та 
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здоров’я особи, її соціальні, економічні й інші причини, що залежать 
від специфічних місцевих умов у межах території конкретного 
міста.

У цьому сенсі всебічне пізнання явища тяжкої насильницької 
злочинності проти життя та здоров’я особи в особливо великому 
місті викликає необхідність пошуку узагальнюючих понять, які 
найбільш повно відображали б кількісно-якісні показники злочин-
ності та чинники, що її продукують. Як одну з таких категорій 
у кримінології використовують поняття «кримінологічної обстанов-
ки». З організаційно-методичних позицій отримання об’єктивної 
інформації ця категорія, за справедливим твердженням фахівців, 
відкриває можливості для комплексного вивчення того або іншого 
виду злочинності як відносно самостійної підсистеми, дозволяє 
у повному обсязі виявляти її закономірності і зв’язки з іншими со-
ціально-економічними складовими у розрізі конкретних територі-
ально-просторових систем [22, с. 3]. З урахуванням викладеного 
у контексті більш чіткого розуміння методики дослідження тяжкої 
насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи уявля-
ється доцільним більш детально зупинитися на такому важливому 
понятті, як кримінологічна обстановка. 

В узагальненому вигляді у науці кримінологічна обстановка 
можна представити як систему певних умов матеріального й духо-
вного життя населення визначених територій, яка є похідною від 
того або іншого географічного розташування, способу виробництва, 
що є підґрунтям для духовного та культурного розвитку населення, 
фундаментом для його правосвідомості, що, власне, й зумовлює той 
або інший стан правопорядку і відповідно рівень правопорушень 
та цій території. Певний рівень правопорушень, що охоплюється 
поняттям кримінологічної обстановки, є: по-перше, відображенням 
недоліків функціонування суспільної системи; по-друге, індикато-
ром якості життя населення конкретних територіально-просторових 
систем; по-третє, показником ефективності роботи правоохоронної 
системи [8, с.73]. Отже, у контексті нашого дослідження, передба-
чається всебічне вивчення кримінологічної обстановки як узагаль-
нюючої системи елементів – злочинності, осіб, які вчиняють зло-
чини, сукупності криміногенних і антикриміногенних чинників, що 
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безпосередньо зумовлюють всі взаємозв’язки і взаємозалежності 
у межах існування явища насильницької злочинності на території 
особливо великих міст. 

Залежно від рівня дослідження, його завдань та мети можна 
вивчати злочинність у районі, місті або у групі міст, у нашому ви-
падку – на території особливо великих міст різних областей Украї-
ни. Для цього територія, що вивчається, розчленовується на більш-
менші однакові за розміром та профілем територіальні одиниці. 
Крім того, здійснюється збір та вивчення статистичних даних, 
проводяться відповідні розрахунки, вибірки та групування показ-
ників, здійснюється аналіз отриманих показників злочинності крізь 
призму соціально-економічних, демографічних, культурологічних, 
нормативно-правових та ін. чинників, після чого встановлюються 
ті з них, що вчиняють найбільший вплив на злочинність певних 
територій, із метою розробки програми протидії тяжкій насильниць-
кій злочинності проти життя та здоров’я особи, придатної для ви-
користання з урахуванням умов території конкретних особливо 
великих міст. Для цього варто використовувати ретельно обрану 
систему методів, прийнятних саме для вивчення територіальних 
особливостей злочинності. Серед них чисельне місце, на нашу 
думку, посідає територіально-просторовий аналіз. Подібний аналіз 
тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи 
в особливо великих містах є складним, але разом із тим й всебічним 
підходом до вивчення злочинності, що дозволяє розкрити не лише 
територіальну специфіку досліджуваного виду насильницької зло-
чинності в особливо великих містах, а й виявити її індивідуальні 
особливості у порівнянні з іншими містами та у розрізі окремих 
районів чи їх груп у межах конкретних міст. Крім цього, цей аналіз 
дозволяє встановити закономірності та видові особливості насиль-
ницької злочинності в певних адміністративно-територіальних 
системах. У цьому сенсі вивчення явища тяжкої насильницької 
злочинності проти життя та здоров’я особи в особливо великих 
містах України є важливим об’єктом кримінологічних досліджень 
і перспективним напрямом отримання нових знань про злочинність, 
її закономірності, територіальну поширеність, специфіку продуку-
вання на рівні особливо великих міст і їх районів. 
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Таким чином, сучасна методика вивчення територіальних осо-
бливостей злочинності в цілому та окремих її видів, у тому числі 
й на рівні особливо великих міст, включає в себе застосування 
широкого арсеналу дослідницьких засобів і прийомів. 
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Бойко В. В. Особливості кримінологічного дослідження тяжкої 
насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи в особливо вели-
ких містах України

У статті зазначається, що під час організації та проведення криміноло-
гічного дослідження тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров’я 
особи в особливо великому місті слід ураховувати велику кількість показників, 
якими характеризуються аналізовані просторово-територіальні одиниці. До 
таких показників, зокрема, належать: географічне розташування, історія розви-
тку, соціально-економічні параметри, демографічна ситуація, міграційні процеси, 
культурний розвиток, інфраструктура тощо. Саме ці показники є джерелами 
інформації про детермінацію злочинності у цих населених пунктах. Разом із цим 
щоб врахувати всі показники якомога повніше, проведення дослідження слід ор-
ганізувати за певним алгоритмом, що включатиме низки етапів такого вивчення. 
Серед таких найбільш відповідальних етапів особливий акцент у публікації ро-
биться на аналізі стану зарубіжних і вітчизняних наукових досліджень у галузі 
пізнання тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи 
в особливо великому місті. Крім того, неабияке значення відводиться ключовим 
категоріям, що є важливими для прирощення нового кримінологічного знання про 
певний фрагмент об’єктивної дійсності. Серед таких виокремлюється, наприклад, 
поняття кримінологічної обстановки. 

Ключові слова: кримінологічне дослідження, місто, особливо велике місто, 
насильницька злочинність, тяжка насильницька злочинність проти життя та 
здоров’я особи.
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Бойко В. В. Особенности криминологического исследования тяжкой на-
сильственной преступности против жизни и здоровья человека в особенно 
больших городах Украины

В статье отмечается, что во время организации и проведения криминологи-
ческого исследования тяжкой насильственной преступности против жизни и здо-
ровья человека в особенно большом городе следует учитывать большое количество 
показателей, которыми характеризуются анализированные пространственно-
территориальные единицы. К таким показателям, в частности, принадлежат: 
географическое положение, история развития, социально-экономические параме-
тры, демографическая ситуация, миграционные процессы, культурное развитие, 
инфраструктура и др. Именно эти показатели являются источниками информации 
о детерминации преступности в этих населённых пунктах. Вместе с тем чтобы 
учесть все показатели наиболее полно, проведение исследования необходимо орга-
низовывать по определённому алгоритму, который будет охватывать ряд этапов 
такого изучения. Среди таких наиболее ответственных этапов особенный акцент 
в публикации делается на анализе состояния зарубежных и отечественных научных 
исследований в отрасли познания тяжкой насильственной преступности против 
жизни и здоровья в особенно большом городе. Кроме того, большое значение отво-
дится ключевым категориям, которые важны для прироста нового криминологи-
ческого знания про определённый фрагмент объективной действительности. Среди 
таких выделяется, например, понятие криминологической обстановки.

Ключевые слова: криминологическое исследование, город, особенно большой 
город, насильственная преступность, тяжкая насильственная преступность 
против жизни и здоровья человека. 

Boyko V. V. The peculiarities of criminological research of grave violent crimes 
against life and health, committed in the largest cities of Ukraine

The paper is concerned with the peculiarities of the organization and conducting of 
the criminological research of grave violent crimes against life and health, committed in 
the largest cities of Ukraine. It is highlighted, that such scientific research is complicated 
by various indexes, which characterize this type of populated localities. Such indexes are: 
geographical location, history of development, socio-economic parameters, demographic 
situation, migratory processes, cultural development, infrastructure and other. These 
indexes, in particular, are the sources of information about crime determination and its 
details in the largest cities of Ukraine. The complete research should be consisting of the 
specific stages. Among such stages in the article it is spoken in detail about the analyses 
of native and foreign criminological researches of grave violent crimes against life and 
health, committed in large cities. Besides it, the importance of the key scientific categories 
for receiving new criminological knowledge has been stressed.

Keywords: criminological research, city, the largest city, the violent crime, the 
grave violent crimes against life and health. 
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УДК 342.9

ПРОГАЛИНИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  

ЩОДО БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ

В. І. Вичавка, ад’юнкт ад’юнктури 
Національної академії Державної 
прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького

Вступ. Для України зростає актуальність викликів і потенційних 
загроз, що зумовлено терористичною діяльністю російсько-теро-
ристичних найманців та диверсійно-розвідувальних груп Збройних 
Сил РФ у зоні антитерористичної операції (далі – АТО) та прилеглих 
до неї областях України, розширенням політичних, економічних, 
гуманітарних та культурних зв’язків України з країнами світу, де 
тривають збройні конфлікти, участю українського військового кон-
тингенту в миротворчих операціях, перебуванням в нашій країні 
великої кількості іноземцівз країн Близького Сходу, Південно-Схід-
ної і Центральної Азії, Північної Африки (з них близько 30 тис. 
студентів – громадян країн, що традиційно постачають нелегальних 
мігрантів та серед яких виявляються прихильники міжнародних 
ісламістських терористичних та релігійно-екстремістських угрупо-
вань), нестабільністю соціально-політичної ситуації у державі тощо.

Сьогодні можна стверджувати, що тероризм – це антисуспільне 
явище, яке не має національних кордонів, а його масштаби станов-
лять реальну загрозу суспільству та держави. Тому особливе місце 
у боротьбі з тероризмом на державному кордоні та в межах контр-
ольованих прикордонних районів відводиться Державній прикор-
донній службі України (далі – ДПСУ), що потребує не лише ініці-
ативності, непримиримості, принциповості, творчого підходу, а й 
високого рівня адміністративно-правового забезпечення своєї ді-
яльності.

Постановка завдання. Мета статті – визначити прогалини 
правового регулювання діяльності ДПСУ щодо боротьби з терориз-
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мом на державному кордоні та в межах контрольованих прикордон-
них районів України у сучасних умовах.

Для дослідження проблематики правового регулювання діяль-
ності ДПСУ щодо боротьби з тероризмом та визначення актуаль-
ності викликів і загроз для України було проаналізовано роботи 
вітчизняних та зарубіжних терологів, зокрема, В. Антипенка, М. Гу-
цало, В. Ємельянова, В. Зеленецького, В. Ліпкана, Ю. Марченка, 
В. Кубальського, Ю. Антоняна, Т. Бояр-Созонович, О. Князєва, 
В. Лакера, В. Лунєєва, Є. Ляхова, Р. Ляшука, І. Міхеєва, Л. Моджо-
ряна, О. Шелковнікової, І. Яковенка та ін. Аналіз наукових джерел 
та висновки вчених-юристів дають підстави стверджувати, що те-
роризм на державному кордоні та в межах контрольованих при-
кордонних районів слід вважати однією із найбільших загроз дер-
жаві Україна.

Результати дослідження. Проблематика тероризму надзвичай-
но складна у своєму дослідженні, а ще складніша в її запобіганні 
та розв’язанні. Лише за останні 200 років це явище зазнало над-
звичайно великої еволюції і змін. Те, наскільки розвинулося людство 
у плані науково-технічного прогресу, прямо пропорційно тому, 
наскільки розвинувся тероризм.

Тероризм спрямований на людей, різні суспільні інститути, при-
родні та рукотворні предмети. Все це об’єкти тероризму. Об’єктами 
безпосереднього терористичного впливу зазвичай є життя, здоров’я, 
свобода конкретних осіб і груп, а також персонально невизначених 
груп, емоційно-психічна сфера людей, фізична цілісність, збере-
ження, законна приналежність, сталий стан і функціонування мате-
ріальних об’єктів, фінансових коштів і т. д. Як об’єкти ослаблення 
і підриву для тероризму виступають внутрішня і зовнішня безпека 
країни, конституційний лад, незалежність і суверенітет держави, 
політична, економічна та суспільна стабільність, суспільна думка.

На думку В. Майбороди, С. Кузьміна та інших експертів, між-
народні терористичні організації й досі мають можливість викорис-
товувати територію України як транзитну територію для проникнен-
ня до країн Західної Європи, переховування своїх членів, створення 
бізнесових структур для фінансового забезпечення своєї діяльності, 
спроб придбання зброї та інших засобів ураження [1; 2; 3].
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Водночас, за висновками вітчизняних експертів, нині для Укра-
їни найімовірнішими та найнебезпечнішими є виклики й потенцій-
ні загрози, спричинені міжнародно-державним тероризмом із боку 
РФ. Зокрема, до 2014 р. Україну зараховували до країн з найменшим 
ризиком у цій сфері, а тероризм як соціальне явище в нашій держа-
ві тоді мав вияви, характерні для початкової стадії його розвитку. 
Проте від початку російської агресії та анексії Автономної Респу-
бліки Крим, а також безпосередньої участі збройних формувань РФ 
у терористичній діяльності, прямого керівництва незаконними 
збройними формуваннями на Донбасі, масштабного озброєння 
й підготовки терористів ситуація в Україні докорінно змінилася [4]. 
Підтвердженням цьому можуть слугувати численні повідомлення 
ЗМІ про вибухи та вбивства з використанням вогнепальної зброї, 
що трапилися в зоні АТО, Одеській, Харківській та інших областях 
України, а також майже щоденні звіти Служби безпеки України 
(далі – СБУ) про виявлені на території нашої держави сховища (так 
звані «закладки») з вибухівкою, зброєю та боєприпасами.

Відповідно до п. 9 ст. 4 Закону України «Про боротьбу з теро-
ризмом» до переліку суб’єктів, які безпосередньо здійснюють бо-
ротьбу з тероризмом (системи суб’єктів першого рівня), віднесено 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері захисту державного кордону [5]. Виходячи з вищеви-
кладеного, важливими є питання правового забезпечення діяльнос-
ті ДПСУ як одного із суб’єктів боротьби з тероризмом [6, с. 205, 
206]. 

Відповідно до п. 5, ст. 5 Закону України «Про боротьбу з теро-
ризмом» ДПСУ здійснює боротьбу з тероризмом шляхом:

– запобігання, виявлення та припинення спроб перетинання 
терористами державного кордону України;

– запобігання незаконному переміщенню через державний 
кордон України зброї, вибухових, отруйних, радіоактивних речовин 
та інших предметів, що можуть бути використані як засоби вчинен-
ня терористичних актів;

– забезпечення безпеки морського судноплавства в межах те-
риторіальних вод та виключної (морської) економічної зони Украї-
ни під час проведення антитерористичних операцій;

Випуск 34 ’ 2017                                                         Питання боротьби зі злочинністю



161

– надання Антитерористичному центру при Службі безпеки 
України необхідної сили і засобів забезпечення їх ефективного ви-
користання під час проведення антитерористичних операцій [5].

Відповідно до п. 6, ст. 2 Закону України «Про Державну при-
кордонну службу України» однією з основних функцій Державної 
прикордонної служби України є: участь у заходах, спрямованих на 
боротьбу з тероризмом, а також припинення діяльності незаконних 
воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп 
та злочинних організацій, що порушили порядок перетинання дер-
жавного кордону України [7].

Із цих двох законів можна побачити їх відмінність, а саме Закон 
України «Про Державну прикордонну службу України» дає значно 
вужчий перелік повноважень щодо боротьби з терористичними за-
грозами на відміну від Закону України «Про боротьбу з терориз-
мом», в якому надано конкретний перелік завдань.

Не менш важливими є питання порядку взаємодії між суб’єктами 
які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом. У ст. 8 За-
кону України «Про боротьбу з тероризмом» зазначено, що суб’єкти 
боротьби з тероризмом зобов’язані:

1) взаємодіяти з метою припинення злочинної діяльності осіб, 
причетних до тероризму, в тому числі міжнародного, фінансування, 
підтримки чи вчинення терористичних актів та злочинів, які скоєні 
з терористичною метою;

2) здійснювати обмін інформацією щодо:
– заволодіння чи виникнення загрози заволодіння терористич-

ними групами (терористичними організаціями) зброєю, вибуховими 
речовинами, іншими засобами масового ураження;

– перетинання державного кордону України її громадянами, 
іноземцями та особами без громадянства з метою вчинення теро-
ристичних актів;

– виявлених у пасажирів проїзних документів, що дають право 
на проїзд у транспортних засобах міжміського та міжнародного 
сполучення, з ознаками підроблення;

– використання чи загрози використання терористами, терорис-
тичними групами чи терористичними організаціями засобів зв’язку 
та комунікаційних технологій;
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3) сприяти забезпеченню ефективного прикордонного контролю, 
контролю за видачею документів, що посвідчують особу, та проїз-
них документів з метою запобігання їх фальсифікації, підробленню 
або незаконному використанню;

4) запобігати діям або пересуванню терористів, терористичних 
груп чи терористичних організацій, а також осіб, які підозрюються 
в учиненні терористичних актів або причетності до міжнародних 
терористичних груп чи організацій;

5) припиняти спроби іноземців, щодо яких є дані про їх при-
четність до міжнародних терористичних груп чи організацій, здій-
снювати транзитний проїзд через територію України [5].

Незважаючи на це, досвід проведення АТО показує, що осно-
вними причинами, що ускладнюють узгоджені дії суб’єктів, які 
безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, є: невідповід-
ність нормативно-правової бази забезпечення спільного застосуван-
ня різних силових структур; відсутність єдиних (об’єднаних) систем 
управління та всебічного забезпечення військ (сил) та органів; 
відсутність інтегрованої системи прогнозування і відстеження вій-
ськово-політичної, стратегічної і оперативної обстановки в потен-
ційно вибухонебезпечних регіонах; відсутність узгодженого цен-
тралізованого планування військ (сил) та органів для вирішення 
спільних і самостійних (відомчих) завдань; неузгодженість відомчих 
програмно-статутних документів із підготовки військ (сил) та ор-
ганів до спільних дій у разі виникнення кризової ситуації; 
роз’єднаність інфраструктури військової організації держави.

Відповідно до п. 9 ст. 2 Закону України «Про Державну при-
кордонну службу України» на Державну прикордонну службу Укра-
їни покладено функцію: координації діяльності військових форму-
вань та відповідних правоохоронних органів, пов’язаної із захистом 
державного кордону України та пропуску до тимчасово окупованої 
території і з неї, а також діяльності державних органів, що здійсню-
ють різні види контролю при перетинанні державного кордону 
України та пропуску до тимчасово окупованої території і з неї або 
беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикор-
донного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний 
кордон України та в контрольних пунктах в’їзду – виїзду [7].
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Виходячи з вищевикладеного, виникає необхідність відпрацю-
вання відповідного алгоритму для ефективної координації діяль-
ності військових формувань та відповідних правоохоронних органів, 
щоб протидіяти незаконним воєнізованим або збройним формуван-
ням та терористам.

Убачається також необхідність у поліпшенні нормативно-право-
вого регулювання шляхом спільної розробки правових положень 
і нормативних актів, що визначають взаємовідносини органів управ-
ління збройних формувань різних міністерств і відомств, а також 
розробки оперативних і бойових документів, в яких має знайти відо-
браження чітка регламентація прав і обов’язків посадових осіб у сис-
темі управління і взаємодії; регулярному взаємному інформуванні, 
обміні основними документами, що стосуються системи взаємодії.

З усіх цих питань у плані взаємодії має бути визначено, як діють 
різні органи управління в інтересах вирішення загального завдання 
на стадії виникнення прикордонного інциденту, при ускладненні 
військово-політичної ситуації у регіоні, введенні надзвичайного 
стану, вирішенні завдань з охорони та оборони державних і військо-
вих об’єктів і під час боротьби з диверсійно-розвідувальними гру-
пами бойовиків.

Практика показує, що основними формами спільного застосуван-
ня силових структур у збройному конфлікті можуть бути: проведен-
ня організаційно-політичних і миротворчих акцій з метою запобіган-
ня збройному конфлікту, його локалізації і нейтралізації на стадії 
виникнення; боротьба з розвідувальною, диверсійно-терористичною 
діяльністю екстремістських сил; демонстрація військової сили; по-
силення охорони державного кордону; встановлення та підтримання 
режиму надзвичайного стану; бойові дії, що проводяться під час АТО 
(спільної спеціальної операції) об’єднаним угрупованням військ 
(сил) із розгрому незаконних збройних формувань; оперативні та 
службово-бойові дії Національної гвардії України, Служби безпеки 
України, Державної прикордонної служби України, що забезпечують 
дії з’єднань і частин видів Збройних Сил України, родів військ і спе-
ціальних військ; інформаційно-психологічні операції.

Висновки. Отже, діяльність ДПСУ в системі антитерористичної 
безпеки нашої держави потребує вдосконалення її правового регу-
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лювання та приведення до відповідності стандартам провідних 
держав світу. В контексті цього необхідно створити дієвий механізм 
запобігання, реагування та протидії терористичним загрозам, жит-
тю і здоров’ю громадян України та іноземним громадянам, які від-
відують нашу країну, установам і об’єктам у прикордонних районах.

Під час проведеного дослідження виявлено низку прогалин 
правового регулювання діяльності ДПСУ щодо боротьби з терориз-
мом. На нашу думку, для їх подолання необхідно: по-перше, при-
вести у відповідність нормативно-правові акти ДПСУ до загально-
національного законодавства щодо боротьби з тероризмом; по-друге, 
створити нормативно-правове забезпечення спільного застосування 
різних силових структур під час проведення АТО; по-третє, роз-
робити нормативно-правові документи та алгоритми дій прикор-
донників відповідно до повноважень, визначених у Законі України 
«Про боротьбу з тероризмом».

У подальшому основні зусилля наукового дослідження варто 
зосередити на вивченні концептуальних та методологічних засад 
боротьби з тероризмом, системи взаємодії, системи управління 
й адміністративно-правового статусу її суб’єктів, здійснення між-
народного співробітництва у цій сфері.
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Вичавка В. І. Прогалини правового регулювання діяльності Державної 
прикордонної служби України щодо боротьби з терроризмом

У статті розглядається питання правового регулювання діяльності 
Державної прикордонної служби України щодо боротьби з тероризмом. 
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Під час проведеного дослідження виявлено низку прогалин правового регу-
лювання діяльності Державної прикордонної служби України щодо боротьби 
з тероризмом на державному кордоні та в межах контрольованих прикордонних 
районів України в сучасних умовах. Автором запропоновані шляхи подолання цих 
прогалин. 

Ключові слова: державний кордон; правове регулювання; тероризм; Дер-
жавна прикордонна служба України.

Вычавка В. И. Пробелы правового регулирования деятельности Государ-
ственной пограничной службы Украины по борьбе с терроризмом

В статье рассматривается вопрос правового регулирования деятельности 
Государственной пограничной службы Украины по борьбе с терроризмом.

В ходе проведенного исследования выявлен ряд пробелов правового регули-
рования деятельности Государственной пограничной службы Украины по борьбе 
с терроризмом на государственной границе и в пределах контролируемых погра-
ничных районов Украины в современных условиях. Автором предложены пути 
преодоления этих пробелов.

Ключевые слова: государственная граница; правовое регулирование; тер-
роризм; Государственная пограничная служба Украины.

Vychavka V. I. Gaps in the legal regulation of the State Border Service of 
Ukraine activities in the fight against terrorism

The article considers the issue of legal regulation of the activity of the State Border 
Guard Service of Ukraine in combating terrorism. During the study, a number of gaps 
in the legal regulation of the SBGS’s activities in the fight against terrorism were 
identified.In our opinion, to overcome them it is necessary:firstly, to bring the normative 
legal acts of the State Border Guard Service of Ukraine into compliance with the national 
counter-terrorism legislation; secondly, to create a legal framework for the joint use of 
various security structures during an anti-terrorist operation;thirdly, to develop 
normative legal documents and algorithms of actions of border guards in accordance 
with the powers specified in the Law of Ukraine «On combating terrorism».

Consequently, the activity of the State Border Guard Service of Ukraine in the 
system of anti-terrorist security of our state needs to improve its legal regulation and 
alignment with the standards of the leading countries of the world.

Key words: state border; legal regulation; terrorism; State Border Guard Service 
of Ukraine
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УДК 343.2

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОВНОТИ  
ЇХ ВЧИНЕННЯ 

І. О. Гриненко, аспірантка сектору 
дослідження кримінально-право-
вих проблем боротьби зі злочин-
ністю Науково-дослідний інститут 
вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса 
НАПрН України

Постановка проблеми. Загальновизнаною у кримінально-пра-
вовій науці є позиція щодо необхідності вживання у кримінальному 
законі чітко визначених, зрозумілих, однозначних термінів. Пору-
шення цієї вимоги може негативно впливати на правозастосування 
кримінально-правових норм та інститутів. Крім цього, передумовою 
для правильного правозастосування кримінально-правових при-
писів є повне, об’єктивне визначення понять (категорій) у законі, 
тобто формулювання дефініцій у такий спосіб, щоб були вказані всі 
суттєві ознаки, які входять у зміст (обсяг) відповідного поняття 
(категорії). Ураховуючи зазначене, у науковій літературі вчені з ме-
тою удосконалення кримінального законодавства наголошують на 
необхідності зміни (уточненні) законодавчої регламентації таких 
категорій (понять), як «готування до злочину», «замах на злочин», 
«незакінчений злочин», «закінчений злочин», «стадії злочину», 
«стадії вчинення злочину» тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі, що під-
дана дослідженню, присвячена значна кількість наукових робіт 
різних років, що підтверджує важливе кримінально-правове зна-
чення окресленого питання. Серед учених, що здійснювали (здій-
снюють) наукові пошуки в цьому напрямку, слід назвати А. В. Гор-
ностай, М. О. Бабія, В. М. Бурдіна, А. П. Козлова, Н. В. Маслак, 
Г. В. Назаренко, О. І. Ситнікову, М. І. Панова, М. П. Редіна В. П. Ти-
хого й ін. 
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Метою статті є дослідження видів злочинів залежно від повно-
ти вчинення складу злочину (закінчених та незакінчених) за допо-
могою класифікації як способу (прийому) пізнання явища (злочину).

Виклад основного матеріалу дослідження. У кримінально-
правовій доктрині висловлена значна кількість наукових позицій 
щодо розуміння сутності та співвідношення таких категорій (по-
нять), як «готування до злочину», «замах на злочин», «незакінчений 
злочин», «закінчений злочин», «стадії злочину», «стадії вчинення 
злочину» тощо. Кожна з наведених категорій (понять) містить тер-
мін «злочин». У зв’язку з цим виникає закономірне запитання: це 
все різновиди злочину чи якісь інші категорії, і як вони співвідно-
сяться між собою і зі злочином?

Це питання останнім часом набуло особливої актуальності й го-
строї дискусії, оскільки законодавець наведені терміни використо-
вує у Кримінальному кодексі України (далі – КК). Водночас, аналіз 
приписів кримінального закону не дає підстав для чіткого висновку 
щодо їх співвідношення. Більше того, зазначені категорії доволі 
широко застосовуються як у науковому обігу, навчальній літерату-
рі, так і в матеріалах слідчо-судової практики (приміром, у поста-
новах Пленуму Верховного Суду України та висновках Верховного 
Суду України щодо застосування норми права).

Власне, дискусійним залишається питання співвідношення 
стадій (вчинення) злочину та видів злочину (закінченого та неза-
кінченого). Це зумовлено як законодавчою регламентацією цих 
категорій (інститутів), так і науковими дискусіями, що виникали під 
час проведення досліджень, присвячених якійсь із наведених кате-
горій (інститутів). Особливої дискусії набуло питання, що таке 
стадії злочину, і чи взагалі їх доцільно виділяти?

Дослідження наукової літератури дає підставу для виділення 
таких основних підходів щодо зазначеної проблеми.

1. Доволі поширеною позицією у науці кримінального права 
є підхід, згідно з яким готування до злочину, замах на злочин та 
закінчений злочин – це стадії злочину (стадії вчинення злочину).

Так, наприклад, В. П. Тихий та М. І. Панов зазначають, що 
статті 13–17 КК присвячені стадіям злочину, що й зумовлює назву 
розділу III Загальної частини КК і застосування терміна «стадії 
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злочину». КК визнає злочинними та карними три стадії вчинення 
злочину: 1) готування до злочину, 2) замах на злочин та 3) закінче-
ний злочин. Перші дві стадії – готування до злочину та замах на 
злочин мають найменування (назву) «незакінчений злочин» і є його 
видами [1, с. 15–16]. Звернемо увагу, що вказані науковці викорис-
товують термін «стадії злочину» і «стадії вчинення злочину» як 
синонімічні категорії.

Зазначимо, що такий підхід є доволі поширеним у науковій і на-
вчальній літературі та слідчо-судовій практиці, водночас є й пропо-
зиції використовувати саме термін «стадії вчинення злочину» [2, 
с. 295] або «стадія (ступінь) здійснення злочинного наміру» [3, 
с. 17].

Не заперечуючи в цілому наведену позицію вчених, хотілося 
б звернути увагу на таке. Слід зазначити, що у назві розділу III 
Загальної частини КК «Злочин, його види та стадії» також містить-
ся термін «види злочину». Крім того, ст. 13 КК має назву «Закінче-
ний та незакінчений злочин», ст. 16 КК має назву «Кримінальна 
відповідальність за незакінчений злочин», ст. 17 КК – «Добровіль-
на відмова при незакінченому злочині». Водночас термін стадії 
застосовується лише у назві розділу III Загальної частини КК і не 
використовується ані у назві статей цього розділу, ані у їх тексті. 
Термін «стадії» у тексті кримінального закону (окрім назви вказа-
ного розділу) застосовується лише один раз і лише у контексті 
(разом) із термінами «готування до злочину» і «замах на злочин» 
при вирішенні питання кримінальної відповідальності виконавця 
у разі добровільної відмови при незакінченому злочині будь-кого зі 
співучасників, а саме: «у разі добровільної відмови будь-кого із 
співучасників виконавець підлягає кримінальній відповідальності 
за готування до злочину або за замах на злочин, залежно від того, 
на якій із цих стадій його діяння було припинено» (ч. 3 ст. 31 КК).

Крім того, автори, що підтримують наведену позицію, зазна-
чають, що стадії вчинення злочину відрізняються між собою і мо-
ментом закінчення злочинного діяння. Якщо злочин закінчений, він 
поглинає попередні стадії його вчинення, вони не мають самостій-
ного значення [1, с. 16]. Слід зазначити, що поділ явища на види 
(класифікація) передбачає взаємовиключні категорії, проте не кате-
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горії, що поглинають одна одну й у конкретному випадку не мають 
самостійного значення. Приміром, злочини залежно від форми вини 
можна поділити (класифікувати) на умисні та необережні, тобто 
конкретний злочин, вчинений суб’єктом, може бути або умисним, 
або необережним, проте в жодному разі умисний злочин не може 
поглинати необережний, як і навпаки, необережний злочин не може 
поглинати умисний. Одним з обов’язкових правил (вимог) класи-
фікації певного явища (предмета, поняття) є те, що члени поділу 
повинні взаємно виключати один одного [4, с. 79–80].

Присвячуючи наукові дослідження стадіям вчинення злочину, 
окремі науковці зазначають, що виділення закінченого злочину як 
третьої стадії злочину не має кримінально-правового значення, 
оскільки кваліфікація закінченого злочину здійснюється незалежно 
від будь-яких стадій [5, с. 119–120]. І якщо кваліфікація готування до 
злочину та замаху на злочину здійснюється відповідно з посиланням 
на ч. 1 ст. 14 або ч. 2 чи ч. 3 ст. 15 КК та відповідну статтю (частину 
статті) Особливої частини КК, яка передбачає закінчений злочин, то 
кваліфікація закінченого злочину не потребує посилання на ч. 1 ст. 13 
КК, яка містить визначення поняття закінченого злочину.

2. У кримінально-правовій літературі висловлена й позиція, 
відповідно до якої готування до злочину, замах на злочин, закінчений 
злочин – це види злочинів, що виділені за юридично значимим мо-
ментом їх завершення.

Приміром, М. О. Бабій у своїх дослідженнях доходить висновку 
про практичну та теоретичну значимість багаторівневої класифіка-
ції, що має назву кваліфікаційних видів завершених злочинів або 
класифікації злочинів за стадією їх завершення. Для поділу зло-
чинів на види за цим класифікаційним критерієм автор пропонує 
використовувати термін «завершений злочин», під яким слід розу-
міти злочин, що не має продовження свого розвитку або у зв’язку 
із закінченням його виконання (і тоді він матиме назву «закінчений 
злочин»), або у зв’язку з його припиненням на одній зі стадій вчи-
нення (і тоді він матиме назву «незакінчений злочин» у виді готу-
вання або замаху) [6, с. 302–303].

Учений пропонує поділ злочинів на закінчені та незакінчені 
розглядати як перший рівень їх класифікації. Критерієм такого по-
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ділу злочину на види є закінченість злочину або повнота вчинення 
злочину. Поділ незакінчених злочинів на види – це другий рівень 
класифікації, критерієм якого є те, на якій стадії вчинення злочин 
завершено. Оскільки, на думку науковця, стадій вчинення злочину 
всього дві, то і незакінчені злочини можуть бути лише двох видів: 
а) злочини, завершені на стадії готування до виконання злочинного 
діяння, утворюють вид незакінченого злочину – «готування»; б) зло-
чини, завершені на стадії виконання злочинного діяння, утворюють 
вид незакінченого злочину – «замах» [6, с. 305–306].

Підтримуючи певною мірою наведену позицію, слід зазначити, 
що критерій «повнота вчинення злочину», на нашу думку, не є до-
статньо точним, оскільки злочином є передбачене КК суспільно 
небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом 
злочину (ч. 1 ст. 11 КК). Як закінчений, так і незакінчений злочини 
повинні володіти наведеними ознаками злочину, а тому термін 
«повнота вчинення злочину» може викликати дискусію чи плута-
нину при вирішенні питання про відмежування закінченого від 
незакінченого злочину. Крім того, запропонувавши багаторівневий 
поділ злочинів на види, автор робить висновок, що готування – за-
мах – закінчений злочин є видами злочинів, що виділяються за 
юридично значимим моментом їх завершення [6, с. 307].

3. У кримінально-правовій доктрині висловлено й підхід, згідно 
з яким готування до злочину та замах на злочин – це види незакін-
ченого злочину. Так, окремі науковці стверджують, що уявлення про 
готування та замах як стадії вчинення злочину не відповідає кримі-
нально-правовій природі наведених видів незакінченого злочину, 
пояснюючи це тим, що: а) готування до злочину створює переду-
мови, що сприяють вчиненню злочину, передують йому, завжди 
віддалене від злочину у часі, може бути віддалене у просторі та 
переривається за обставинами, що не залежать від суб’єкта, до по-
чатку виконання об’єктивної сторони злочину, який є метою готу-
вання, а готування не міститься у складі основного злочину, хоча 
й вчиняється для його реалізації відповідно до змісту й загальної 
спрямованості умислу; б) замах на злочин не може бути стадією 
вчинення злочину, оскільки законодавець передбачив як обов’язкову 
ознаку об’єктивної сторони замаху недоведення діяння до кінця 
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внаслідок часткової реалізації умислу під впливом обставин, що не 
залежать від волі суб’єкта, тим самим створивши склад незакінче-
ного злочину [6, с. 118–119].

Г. В. Назаренко й О. І. Ситнікова зазначають, що незакінчений 
злочин за своєю правовою природою є внестадійним деліктом і не 
має фаз розвитку. Виділення закінченого злочину як третьої стадії 
не має кримінально-правового значення, оскільки кваліфікація за-
кінченого злочину здійснюється без посилання на частину статті 
Загальної частини КК, що передбачає визначення закінченого зло-
чину. Видами незакінченого злочину є вимушено незавершені зло-
чини (готування до злочину та замах на злочин) і діяння, що при-
пинені у зв’язку з добровільною відмовою при готуванні до зло-
чину або замаху на злочин. Обов’язковою ознакою об’єктивної 
сторони цих видів злочинів законодавець передбачає незавершеність 
дій, за обставинами, що не залежать від суб’єкта. Незакінчений 
злочин на відміну від закінченого являє собою невдале, вимушено 
незавершене діяння з недовиконаним умислом або недоведене до 
кінця у зв’язку із добровільною відмовою [7, с. 141–142].

Вважаємо, що добровільна відмова не є видом незакінченого 
злочину, а є підставою для звільнення суб’єкта від кримінальної 
відповідальності. Відповідно до ч. 1 ст. 17 КК добровільною від-
мовою є остаточне припинення особою за своєю волею готування 
до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлю-
вала можливість доведення злочину до кінця. Тобто навіть у наве-
деному законодавчому визначенні зазначається, на яких стадіях 
(видах незакінченого злочину) є можливою добровільна відмова, 
яка такою стадією (видом незакінченого злочину) не є. Водночас 
доцільно звернути увагу, що у ч. 2 ст. 13 КК указується, що неза-
кінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин, і, на 
жаль, не визначається їх правова природа чи є це видами чи стаді-
ями незакінченого злочину.

4. Окремі науковці висловлюються за стадійно-видовий підхід 
щодо вирішення питання, яке досліджується. Так, на думку М. П. Ре-
діна, готування до злочину, замах на злочин, закінчений злочин – це 
види злочинів за ступенем їх завершеності, що утворюються на 
стадіях здійснення злочинного наміру: готування до злочину – на 
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стадії умисного створення умов для вчинення злочину, замах на 
злочин і закінчений злочин – на стадії вчинення злочину [3, с. 189–
190].

Слід зазначити, що відповідно до тлумачного словника україн-
ської мови «завершеність» означає «досконалість, найвищий рівень 
у викінченні чого-небудь» [8]. Відповідно до тлумачного словника 
української мови «закінченість» означає «завершеність чого-небудь» 
[9]. Тобто завершеність означає закінченість, досконалість, найви-
щий рівень у викінченні чого-небудь. У зв’язку із цим виникає за-
кономірне запитання: чи має завершеність (закінченість) відповід-
ні ступені? Вважаємо, що завершення (закінчення) злочину – це 
констатація факту, що певне діяння більше не здійснюється, а тому 
навряд чи можна говорити про ступені завершеності злочину.

Так, при вчиненні злочину можуть бути градації за обсягом або 
за ступенем, проте у завершеного діяння жодних ступенів не пови-
нно бути. Не випадково, що за обсягом при вчиненні злочину немає 
видів закінчених злочинів, але є види незакінчених злочинів. Крім 
цього, виділення ступенів має сенс щодо кількісної характеристики 
одного й того самого предмета (об’єкта, явища). Оскільки між ста-
діями та видами незакінчених злочинів існують якісні відмінності, 
то, як справедливо зазначає М. О. Бабій, складно зрозуміти можли-
вість їх порівняння за ступенем завершеності підготовчих дій і вчи-
нення злочину [6, с. 40].

5. У контексті проблеми, що досліджується, доцільно, на наш 
погляд, звернути увагу і на класифікацію злочинів за ступенем 
здійснення злочинного наміру особи.

Слід зазначити, що формулювання «ступінь здійснення злочин-
ного наміру» передбачене у ч. 1 ст. 68 КК, що регламентує спеці-
альні правила, якими повинен керуватися суд при призначенні по-
карання за незакінчений злочин. Так, відповідно до ч. 1 ст. 68 КК 
при призначенні покарання за незакінчений злочин суд, керуючись 
положеннями статей 65–67 КК, враховує ступінь тяжкості вчинено-
го особою діяння, ступінь здійснення злочинного наміру та причини, 
внаслідок яких злочин не було доведено до кінця. Наведене законо-
давче положення дає підставу стверджувати, що незакінчений зло-
чин має ступінь здійснення злочинного наміру. Тобто критерієм 
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(одним з критеріїв) поділу злочину на види є ступінь здійснення 
злочинного наміру, при цьому лише щодо незакінченого злочину, 
що, з нашої точки зору, є справедливим, оскільки у закінченому 
злочині злочинний намір (умисел суб’єкта) має бути реалізованим.

Відповідно до тлумачного словника «ступінь» – це порівняльна 
величина, що характеризує розмір, інтенсивність чого-небудь, міра 
вияву чого-небудь, або ж етап, стадія розвитку чого-небудь [10]. Зло-
чинний намір особи, на думку окремих науковців, – це істотна озна-
ка, що дозволяє об’єднати різні з об’єктивної точки зору діяння, які 
утворюють відповідно різні стадії злочину, в один злочин [2, с. 295]. 

Необхідно зазначити, що визначення злочинного наміру у КК 
не міститься. Водночас цей термін використовується за текстом КК 
у таких випадках: а) визначення повторності (ч. 2 ст. 32 КК України), 
б) при призначенні покарання за незакінчений злочин (ч. 1 ст. 68 
КК України), в) при регламентації загальних правил застосування 
до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (ч. 1 
ст. 9610 КК України), г) при визначенні дефініції «пропозиція» для 
розуміння цього поняття під час застосування положень статей 354, 
368, 3683–370 КК (примітка 3 до ст. 354 КК).

Питання щодо поняття злочинного наміру, його співвідношення 
з умислом у науці кримінального права є дискусійним. Приміром, 
В. М. Бурдін пропонує злочинний намір виділити як окрему ознаку 
суб’єктивної сторони складу злочину [2, с. 295]. Разом із тим в та-
кому разі виникає закономірне питання щодо відмежування зло-
чинного наміру від умислу як обов’язкової ознаки суб’єктивної 
сторони складу злочину. Більше того, наукові тлумачення поняття 
злочинного наміру, яке міститься у наведених кримінально-право-
вих нормах, свідчать, що цей термін розглядається у більшій мірі 
як синонімічна категорія умислу [11, с. 20]. 

У зв’язку з тим, що термін «злочинний намір» не має однознач-
ного визначення і є доволі дискусійним у кримінально-правовій 
доктрині, навряд чи, на наш погляд, його можна використовувати 
при побудові критерію класифікації злочину. Як справедливо зазна-
чає Л. М. Кривоченко, зміст ознаки – критерію класифікації – по-
винен бути таким, щоб його вираження було чітким, ясним, одно-
значним [12, с. 30].
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Наведені та інші позиції, висловлені у науковій кримінально-
правовій літературі, є прагненням учених щодо з’ясування співвід-
ношення стадій (вчинення) злочину та незакінченого злочину і, як 
наслідок, надання обґрунтованих рекомендацій щодо удосконален-
ня положень КК та практики його застосування. Разом із тим, як 
відзначає В. М. Бурдін, тільки за умов дотримання правил формаль-
ної логіки різні дискусії про кримінально-правові поняття матимуть 
справді науковий характер, а також будуть максимально вивільнені 
від суб’єктивізму [2, с. 45]. Таке судження не викликає дискусій 
серед науковців, більше того, воно є загальновизнаним у криміналь-
но-правовій науці.

Слід зазначити, що в об’єктивній дійсності, будь-яке діяння, 
в тому числі й злочинне, що було розпочато, у відповідний момент 
завершується. При цьому завершення злочину може зумовлювати-
ся двома факторами: а) закінченням злочину та б) його припиненням 
як з об’єктивних причин (що не залежать від волі суб’єкта), так і з 
суб’єктивних причин (за волею суб’єкта).

У разі закінчення злочину він визнається закінченим. У разі 
припинення злочину він визнається незакінченим. Якщо припинен-
ня відбулося з причин, що не залежали від волі суб’єкта злочину, то 
незакінчений злочин є або готуванням до злочину (ст. 14 КК), або 
замахом на злочин (ст. 15 КК), якщо припинення відбулося за волею 
суб’єкта злочину, то має місце добровільна відмова при незакінче-
ному злочині (ст. 17 КК).

Доцільно зауважити, що будь-який злочин, вчинений конкрет-
ним суб’єктом, характеризується цілою низку ознак. Деякі з них 
мають принципове значення для вирішення питання про визнання 
вчиненого діяння злочином, його кваліфікацію та індивідуалізацію 
покарання суб’єкту, який його вчинив. Окремі із цих ознак, на-
впаки, не мають значення для вирішення вказаних питань. Саме 
тому законодавець з усієї сукупності ознак, що характеризують те 
чи інше суспільно небезпечне діяння, виділяє найбільш важливі, 
значущі й найбільш типові, які притаманні всім злочинам даного 
виду, і закріплює їх у нормах КК. Ідеальну (інформаційну) модель 
злочину конкретного виду (категорії) надає юридична конструкція, 
що знаходить своє відтворення у кримінальному законодавстві. 
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Юридичною конструкцією будь-якого виду (категорії) злочину 
є склад злочину, під яким у науці кримінального права та слідчо-
судовій практиці розуміють сукупність установлених у криміналь-
ному законі юридичних ознак (об’єктивних і суб’єктивних), що 
необхідні й достатні для оцінки вчиненого особою діяння як 
конкретного злочину. У зв’язку із цим для встановлення моменту 
закінчення конкретного злочину і, власне, вирішення питання про 
визнання злочину закінченим або незакінченим необхідно звер-
нутися до законодавчої конструкції складу конкретного виду 
(категорії) злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 13 КК закінченим злочином визнається діяння, 
яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною 
статтею Особливої частини КК. Таким чином, законодавець пов’язує 
момент закінчення злочину з наявністю його складу в учиненому 
суб’єктом діянні. Системне тлумачення кримінального закону дає 
підставу міркувати, що незакінченим злочином визнається діяння, 
яке не містить усіх ознак складу злочину, передбаченого відповід-
ною статтею Особливої частини КК.

Водночас відсутність (не встановлення) будь-якої ознаки відпо-
відного елемента складу злочину, передбаченого в Особливій час-
тині КК, може свідчити не про наявність незакінченого злочину, 
а про відсутність злочину взагалі (приміром, відсутність мотиву або 
мети як обов’язкових ознак суб’єктивної сторони конкретного скла-
ду злочину свідчить про відсутність цього злочину взагалі, але не 
про незакінчений злочин).

Саме тому більшість учених стверджують, що незакінчений 
злочин має місце, коли умисел винного не повністю реалізований, 
об’єктивна сторона складу такого злочину не розвинута, реальна 
шкода об’єкту посягання не спричинена. У зв’язку з наведеним 
можна стверджувати, що відсутність лише певних ознак відповідних 
елементів складу злочину (в першу чергу, ознак об’єктивної сторо-
ни) може свідчити про те, що злочин є незакінченим.

Наведене дає підставу для висновку, що різниця між закінченим 
та незакінченим злочином полягає у повноті вчинення складу зло-
чину, що, на наш погляд, доцільно покласти в основу класифікації 
злочинів на закінчений та незакінчений як критерій їх поділу.
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Незакінчений (припинений) злочин також має свої види: готу-
вання до злочину та замах на злочин. При вчиненні незакінченого 
злочину умисел особи завжди залишається нереалізованим. Тому 
для поділу незакінченого злочину на види слід застосовувати кри-
терій виконання об’єктивної сторони складу злочину. Так, відповід-
но до ч. 1 ст. 14 КК готуванням до злочину є підшукування або 
пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або 
змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умис-
не створення умов для вчинення злочину. Згідно з ч. 1 ст. 15 КК 
замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії 
або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення зло-
чину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК, 
якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не 
залежали від її волі. Таким чином, якщо суб’єкт не почав викону-
вати об’єктивну сторону складу злочину, то має місце такий вид 
незакінченого злочину, як готування до злочину, якщо суб’єкт почав 
виконувати об’єктивну сторону складу злочину, проте звичайно не 
закінчив її виконання, має місце такий вид незакінченого злочину, 
як замах.

Крім того, відповідно до частин 2 та 3 ст. 15 КК такий вид не-
закінченого злочину, як замах, поділяється на: а) закінчений та 
б) незакінчений. Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо 
особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення зло-
чину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не зале-
жали від її волі. Замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо 
особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які 
вважала необхідними для доведення злочину до кінця. Критерієм 
такого поділу згідно з наведеними приписами кримінального за-
кону є виконання чи невиконання усіх дій, які особа вважала необ-
хідними для доведення злочину до кінця. Саме тому, на наш погляд, 
залежно від ступеня виконання об’єктивної сторони складу зло-
чину за задумом суб’єкта такий вид незакінченого злочину, як за-
мах, поділяється на закінчений та незакінчений.

Необхідно зауважити, що зазначена класифікація замаху на зло-
чин базується на положеннях чинного КК. Разом із тим у криміналь-
но-правовій доктрині вчені проводять дослідження щодо класифі-
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кації замаху й за іншими критеріями, що зумовлено практичними 
потребами. Так, у реальному житті однією з причин не доведення 
злочину до кінця є непридатність об’єкта (предмета) злочину та/або 
засобів (знарядь) вчинення злочину. У зв’язку із цим вчені залежно 
від придатності об’єкта (предмета) і засобів (знарядь) вчинення 
злочину виділяють: а) «придатний» замах на злочин і б) «непри-
датний» замах на злочин. Останній, у свою чергу, поділяється на 
замах на непридатний об’єкт і замах з непридатними засобами (зна-
ряддями) [1, с. 28–29; 7, с. 40; 13, с. 78–79].

М. О. Бабій вважає, що замах залежно від механізму його утво-
рення може бути представлений двома видами: а) замах як результат 
недовиконання об’єктивної сторони складу злочину та б) непри-
датний замах – замах як результат фактичної помилки суб’єкта 
злочину, що має юридичне значення. У свою чергу, перший вид 
замаху поділяється залежно від повноти здійснення злочинного ді-
яння на закінчений замах та незакінчений. Непридатний замах має 
такі види: замах на непридатний об’єкт і замах з непридатними 
засобами [6, с. 10–11].

Слід відзначити, що важливим з точку зору побудови тієї чи 
іншої класифікації є її практична значимість. На це звертала увагу 
у своїх дослідженнях Л. М. Кривоченко, зазначаючи, що врахуван-
ня практики як однієї з методологічних вимог діалектики має важ-
ливе значення для класифікації [12, с. 17]. Як зазначають Г. В. На-
заренко й О. І. Ситнікова, в судовій практиці мають місце випадки, 
коли необхідно досліджувати й доводити факти, пов’язані з непри-
датністю або об’єкта складу злочину, або обраних суб’єктом засобів 
(знарядь) вчинення злочину, або способів вчинення злочину. Науков-
ці зазначають, що у зв’язку із відсутністю законодавчої регламен-
тації цього питання юристи-практики вимушені керуватися науко-
вими розробками вчених [7, с. 40].

Як відомо при поділі поняття на види (при класифікації) є мож-
ливість розширити знання про явище (об’єкт), що досліджується, 
і таким чином сформулювати визначення поняття, що буде більш 
повно розкривати його сутність. Так, приміром, О. І. Ситнікова 
пропонує розширене розуміння поняття замаху за рахунок виді-
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лення таких його видів: а) реальний замах на злочин – замах, не-
закінчений характер якого залежить від зовнішніх обставин, що 
припиняють злочинне діяння, та б) фіктивний замах на злочин – це 
незакінчений злочин, характер якого визначає наявність 
суб’єктивної помилки, що не дає можливості досягти злочинного 
результату, на який було спрямовано умисел суб’єкта злочину, 
у зв’язку з чим такий умисел залишається повністю не реалізова-
ним. За наявності фіктивного замаху об’єктивна сторона складу 
певного злочину може бути виконана повністю, тобто можуть 
і настати суспільно небезпечні наслідки в результаті вчиненого 
діяння, проте вчинено злочин, що не охоплювався умислом 
суб’єкта в результаті його помилки. Фактично вчиняється закін-
чений злочин, що містить всі ознаки складу злочину, передбаче-
ного КК, але у зв’язку із суб’єктивною помилкою вчинене квалі-
фікується як замах на злочин [5, с. 219].

Вважаємо, що такі різноманітні поділи замаху на злочин на види 
мають важливе значення для процесу кримінально-правової оцінки 
вчиненого суб’єктом конкретного злочину, встановлення та дове-
дення під час кримінального провадження всіх фактичних та юри-
дичних властивостей (обставин) його вчинення. Водночас для 
остаточної кваліфікації вчиненого суб’єктом злочину необхідно буде 
з’ясувати, чи такий різновид замаху на злочин є закінченим (ч. 2 
ст. 15 КК) або незакінченим замахом на злочин (ч. 3 ст. 15 КК), що 
повинно відтворюватися у формулі кваліфікації вчиненого суб’єктом 
злочину.

Висновки. Проведене дослідження дає підстави для таких ви-
сновків:

1. Злочин залежно від повноти вчинення суб’єктом складу зло-
чину поділяється на: а) закінчений та б) незакінчений.

2. Незакінчений злочин залежно від того, чи розпочато виконан-
ня об’єктивної сторони складу злочину поділяється на: а) готування 
до злочину і б) замах на злочин.

3. Замах на злочин залежно від ступеня виконання об’єктивної 
сторони складу злочину за задумом суб’єкта злочину поділяється 
на: а) закінчений і б) незакінчений.
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Гриненко І. О. Класифікація злочинів залежно від повноти їх вчинення

Стаття присвячена дослідженню класифікації злочинів залежно від по-
вноти вчинення суб’єктом складу злочину. Проаналізовані висловлені у кримінально-
правовій доктрині позиції щодо співвідношення стадій (вчинення) злочину та видів 
злочину (закінченого та незакінченого). Досліджені позиції щодо класифікації 
злочинів на види залежно від стадій (вчинення) злочину, юридично значимого 
моменту завершення злочину, за ступенем здійснення злочинного наміру, а також 
класифікація незакінчених злочинів тощо. Запропонована авторська класифікація 
злочинів на види залежно від повноти вчинення суб’єктом складу злочину, в тому 
числі залежно від того, чи розпочато виконання об’єктивної сторони складу 
злочину, та залежно від ступеня виконання об’єктивної сторони складу злочину 
за задумом суб’єкта злочину.

Ключові слова: класифікація злочинів, види злочину, готування до злочину, 
замах на злочин, незакінчений злочин, закінчений злочин, повнота вчинення 
суб’єктом складу злочину.
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Гриненко И. А. Классификация преступлений в зависимости от полноты 
их совершения

Статья посвящена исследованию классификации преступлений в зависимо-
сти от полноты совершения субъектом состава преступления. Проанализирова-
ны выраженные в уголовно-правовой доктрине позиции по поводу соотношения 
стадий (совершения) преступления и видов преступлений (оконченного и неокон-
ченного). Исследованы позиции относительно классификации преступлений на 
види в зависимости от стадий (совершения) преступления, юридически значимо-
го момента завершения преступления, степени совершения преступного намере-
ния, а также классификация неоконченных преступлений и т. д. Предложена 
авторская классификация преступлений на виды в зависимости от полноты со-
вершения субъектом состава преступления, в том числе в зависимости от того, 
начато ли исполнение объективной стороны состава преступления, и в зависи-
мости от степени исполнения объективной стороны состава преступления по 
замыслу субъекта преступления.

Ключевые слова: классификация преступлений, види преступления, приго-
товление к преступлению, покушение на преступление, неоконченное преступле-
ние, оконченное преступление, полнота совершения субъектом состава престу-
пления.

Hrynenko I. O. Classification of crimes depending on the completeness of the 
crime of committing

The article is devoted to the study of the classification of the crimes depending on 
the completeness of committing the subject of the crime. The positions expressed in the 
criminal-legal doctrine concerning the ratio of stages (committing) of a crime and types 
of crime (completed and incomplete) are analyzed. The positions on the classification 
of the crimes by species depending on the stages of the crime, the legally significant 
moment of the completion of the crime, the degree of the commission of the criminal 
intent, as well as the classification of the pending crime, etc., have been researched. The 
author’s classification of the crimes is proposed depending on the completeness of the 
subject of the crime, including depending on whether the objective part of the crime has 
begun and, depending on the degree of fulfillment of the objective side of the crime, by 
the plan of the subject of the crime.

Key words: classification of crimes, types of crimes, preparation for a crime, 
attempt on crime, incomplete crime, committed crime, completeness of committing 
a crime subject.
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ПРАЦІВНИК ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ  
ЯК ПОТЕРПІЛИЙ ВІД ЗЛОЧИНУ

Метельський І. Д., аспірант сек-
тору кримінально-правових про-
блем Науково-дослідного інститу-
ту вивчення проблем злочинності 
ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 
України

Вступ. Наша держава активно розвивається, щоб досягнути 
рівня найбільш розвинених європейських країн. І одним із необхід-
них засобів для досягнення запланованого є ефективний розвиток 
національного законодавства, в тому числі в галузі кримінального 
права. При цьому одним із проблемних питань, що може виникну-
ти при реалізації означеного завдання, видається визначення право-
вого статусу потерпілого від суспільно небезпечного посягання, 
дослідження перспектив запровадження важливих законодавчих 
змін, зокрема, щодо диспозитивних засад функціонування кримі-
нально-правових відносин. 

Аналіз літературних даних і постановка задачі дослідження. 
Проблемою інституту потерпілого займалися багато науковців, 
серед яких С. В. Анощенкова, В. І. Борисов, А. В. Залозний, 
О. М. Поліщук, М. В. Сенаторов, О. В. Сумачов та ін. Незважаючи 
на це, дуже багато питань залишилося невирішеними та такими, що 
потребують дослідження й уточнення.

Мета і завдання дослідження. У цьому дослідженні хотілося 
б звернути увагу на проблему поняття потерпілого від злочину, 
його правовий статус у межах кримінально-правових відносин. Із 
цією метою визначено місце потерпілого у кримінально-правових 
відносинах та проаналізовано підстави припинення кримінально-
правових та кримінально-процесуальних відносин. Також роз-
глянуто працівника правоохоронного органу як потерпілого від 
злочину.
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Основна частина. Згідно із положеннями ч. 1 ст. 49 КПК «по-
терпілим визнається особа, якій злочином заподіяно моральну, фі-
зичну або майнову шкоду». Однак, незважаючи на визнання факту 
заподіяння шкоди правам та інтересам потерпілого, законодавчого 
ресурсу для її стягнення з особи винного є недостатньо. Зокрема, 
видається лише «зародковою» можливість (право) потерпілого до-
датково впливати на суб’єкта злочину, заохочувати його до добро-
вільного відшкодування заподіяних збитків. Так, на сьогоднішній 
день у переважній більшості випадків держава опікується застосу-
ванням позбавлень та обмежень до прав підсудного. Натомість, 
потерпілому, особі, з приводу порушення прав якої, власне, і кара-
ється суб’єкт злочину, пропонується самостійно подавати відповід-
ний позов. Проте цілком логічним видається порядок, за якого вже 
започаткований у кримінальному праві інститут медіації застосову-
ватиметься до ширшого кола злочинів.

Так, І. Ф. Дедюхіна зазначає, що, крім субординаційних відносин 
між державою та злочинцем стосовно вчинення злочину, у частині 
кримінально-правового регулювання стали поступово виділятися 
й інші – горизонтальні (координаційні) правовідносини, що існують 
між потерпілим, злочинцем і державою [1]. Тобто автор говорить 
про існування інших, аніж між державою та особою, яка вчинила 
злочин, відносин, в яких потерпілий може реалізувати свої гаран-
товані державою диспозитивні права. Вважаємо, такий підхід є до-
сить вдалим і дозволяє підняти відносини з потерпілим на новий 
окремий рівень.

При визначенні статусу потерпілого в кримінальному праві од-
разу виникає запитання: яке місце він посідає у кримінально-право-
вих відносинах, а саме: чи є він їх повноправним суб’єктом або 
лише учасником, якому заподіяно шкоду? У теорії кримінального 
права позиції із цього приводу розділилися. 

Так, А. В. Залозний вважає, що потерпілий не може виступати 
самостійним суб’єктом кримінально-правових відносин [2, с. 143–
149]. Натомість, О. М. Поліщук зазначає, що потерпілий як суб’єкт 
диспозитивності в кримінальному праві є суб’єктом й охоронних 
кримінально-правових відносин, оскільки саме вчинення суспільно 
небезпечного діяння створює особу потерпілого з відповідними 
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правомочностями [8, с. 234.] Такої думки дотримується й О. В. Су-
мачов, який переконаний у самодостатності потерпілого та доціль-
ності визнання його самостійним суб’єктом кримінально-правових 
відносин [9]. Останнє рішення ми оцінюємо позитивно і можемо 
додати, що дійсно потерпілий у межах кримінально-правових від-
носин наділений цілою низкою як прав (починаючи від права на 
відкриття кримінального провадження за заявою та закінчуючи 
правом на закриття кримінального провадження після укладення 
угоди про примирення), так і обов’язків (своєчасно виконувати 
вказівки слідчого та повідомляти потрібну слідству інформацію 
щодо вчинення кримінального правопорушення, яка була йому відо-
ма до відкриття кримінального провадження та яка з’ясувалася під 
час розслідування). Визнання цих зазначених повноважень та їх 
всебічна реалізація, особливо прав, зумовлює визнання за їх носієм 
статусу суб’єкта кримінально-правових відносин.

Хотілося б зазначити, що Кримінальний процесуальний кодекс 
України (далі – КПК) визнає за потерпілим дуже широкі можливос-
ті у кримінальному провадженні. Серед таких особливий інтерес 
становить як «початок» кримінального провадження, так і його 
«припинення». 

Так, згідно зі ст. 478 КПК потерпілий має право подати до слід-
чого, прокурора, іншої службової особи органу, уповноваженого на 
початок досудового розслідування, заяву про вчинення криміналь-
ного правопорушення протягом строку давності притягнення до 
кримінальної відповідальності [4]. У цьому випадку законодавець 
наголошує, що лише потерпілий вправі приймати рішення про те, 
чи робити злочин відомим державі та її органам, і як наслідок, під-
давати винного дії заходів примусу або ні. Як бачимо, у такому 
випадку злочин мав місце, але органи держави про нього можуть 
не знати, кримінальне провадження може бути і не відкрите, хоча 
потерпілий від нього все одно існує, що зайвий раз підтверджує тезу 
про те, що потерпілий є субєктом кримінально-правових відносин.

Слід також мати на увазі і те, що згідно з п. 4 ч. 3 ст. 56 КПК під 
час судового провадження в будь-якій інстанції потерпілий у ви-
падку відмови прокурора від підтримання державного обвинува-
чення має право самостійно це робити у суді [4]. У цій ситуації 
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знову питання про існування та закінчення як кримінально-про-
цесуальних, так і кримінально-правових відносин, вирішується 
потерпілим.

Що ж до припинення кримінального провадження, і як наслідок, 
кримінально-правових відносин в цілому, то відповідно до п. 7 ч. 1 
ст. 284 КПК кримінальне провадження закривається в разі, якщо 
потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його пред-
ставник відмовився від обвинувачення у кримінальному проваджен-
ні у формі приватного обвинувачення [4]. 

Існує ще одне питання, на яке хотілося б звернути увагу. Так, 
згідно зі ст. 46 КК України особа, яка вперше вчинила злочин не-
великої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, 
звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона прими-
рилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усу-
нула заподіяну шкоду [5]. Тобто існування в кримінальному праві 
такого інституту, як примирення з потерпілим, означає надання 
законодавцем прав потерпілому в частині «нівелювання» самого 
факту протиправного діяння, яке мало місце щодо його майна, 
здоров’я чи інтересу, через укладання угод про примирення. Окрім 
того, це є не лише проявом найвищої поваги до людини, а й проявом 
демократії, коли право потерпілого ставиться на «олімп» суспільних 
відносин, де той самостійно визначає межі справедливості [7, с. 95]. 
Саме завдяки інституту примирення в окремих випадках і досяга-
ється мета кримінального закону та виконуються його завдання. 
Примирення потерпілого з підозрюваним, який уперше вчинив 
протиправну дію, як правило, сприяє вихованню останнього, осо-
бливо щодо злочинів, учинених із необачності, злочинів невеликої 
чи середньої тяжкості, приватних звинувачень, діянь із перевищен-
ням необхідної оборони, незначних крадіжок, хуліганських дій 
тощо. У той самий час таке примирення є найкоротшим шляхом до 
швидкого відшкодування моральних і матеріальних збитків [7, с. 
94].

А чи існують певні особливості, коли потерпілим від злочину 
виступає не «звичайна» людина, а працівник правоохоронного ор-
гану? Адже відомо, що правовий статус згаданих категорій осіб 
відрізняється.
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Дійсно, здавалося б, що особа, яка працює в правоохоронних 
органах, яка має зброю та яка повинна захищати спокій та безпеку 
громадян, не може бути об’єктом злочинних посягань. Але, на жаль, 
це не так, адже правоохоронці безпосередньо взаємодіють із кри-
мінальним контингентом, що й зумовлює їх вразливість. Щодня 
«стражі порядку» зіштовхуються з неправомірними вчинками щодо 
своїх прав і законних інтересів, що безпосередньо пов’язані із ви-
конанням покладених на них обов’язків. Нерідко такі вчинки ква-
ліфікуються як злочини. Для ефективної боротьби з такими випад-
ками неповаги до працівників згаданих органів в Україні насампе-
ред й існує Закон України «Про державний захист працівників суду 
та правоохоронних органів» та КК України, що містить розділ XV 
Особливої частини «Злочини проти авторитету органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян». 
Згідно із ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист праців-
ників суду та правоохоронних органів» до правоохоронних органів 
належать органи прокуратури, Національної поліції, Служби без-
пеки, військової служби правопорядку у Збройних Силах України, 
Національне антикорупційне бюро України, органи охорони дер-
жавного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи вико-
нання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового 
контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, 
які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції [3]. Саме 
працівники цих органів і розглядаються нами. 

Щодо КК України, то розділ XV Особливої частини серед зло-
чинів, потерпілими від яких можуть виступати правоохоронці, перед-
бачає опір представникові влади, працівникові правоохоронного 
органу, державному виконавцю, члену громадського формування 
з охорони громадського порядку і державного кордону або військо-
вослужбовцеві (ст. 342 КК); втручання в діяльність працівника право-
охоронного органу, працівника державної виконавчої служби (ст. 343 
КК); погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного ор-
гану (ст. 345 КК); умисне знищення або пошкодження майна праців-
ника правоохоронного органу (ст. 347 КК); посягання на життя пра-
цівника правоохоронного органу, державного виконавця, члена гро-
мадського формування з охорони громадського порядку 
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і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК); захоплен-
ня представника влади або працівника правоохоронного органу як 
заручника (ст. 349 КК). При цьому варто враховувати, що працівник 
правоохоронного органу може виступати потерпілим і від злочинів, 
що передбачені й іншими розділами Особливої частини КК.

Для правильного розуміння думки законодавця нам потрібно 
визначити ступінь тяжкості, до якого він відносить зазначені зло-
чини. Згідно з положеннями ст. 12 КК вони належать до злочинів 
невеликої та середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. Відповід-
но до ст. 477 КПК ці кримінально-правові відносини не належать 
до провадження у формі приватного обвинувачення та існують лише 
у формі публічного обвинувачення. Проте за наявності підстав та 
передумов вони можуть бути припинені на підставі ст. 46 КК Укра-
їни, тобто у зв’язку з примиренням винного з потерпілим (зокрема, 
у випадку належності цих діянь до злочинів невеликої та середньої 
тяжкості). 

Висновки. На завершення зазначимо, що більш виваженою ви-
дається позиція, згідно з якою потерпілий є самостійним суб’єктом 
кримінально-правових відносин, що існує на одному рівні із дер-
жавою та особою, яка вчинила злочин. Він має комплекс відповідних 
повноважень і відіграє значну роль при виникненні, розвитку та 
припиненні кримінально-правових відносин. Саме потерпілий 
є тією стороною кримінально-правових відносин, яка виникає од-
разу після вчинення злочину, незважаючи на те, чи відома особа, 
яка його вчинила, або ні. І не залежно від виду кримінально-право-
вих відносин потерпілий буде існувати завжди. Адже саме на під-
ставі порушення його прав та законних інтересів починають існу-
вати досліджувані відносини. І при цьому не має значення, хто 
мається на увазі під цією категорією, будь то конкретна фізична чи 
юридична особа, працівники правоохоронних органів чи група 
людей. Норми кримінального закону покликані захищати саме пра-
ва та інтереси потенційних потерпілих від зазначених суспільно 
небезпечних посягань. Тому вважаємо доречним все ж таки внести 
інститут потерпілого до чинного Кримінального кодексу України, 
адже таким чином ми підкреслимо важливість людини та її прав, 
а також відповідальності за їх порушення.
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Метельский І. Д. Працівник правоохоронного органу як потерпілий від 
злочину

У статті визначено поняття потерпілого від злочину, встановлено його 
місце в межах кримінально-правових відносин та надано рекомендації щодо вра-
хування інституту потерпілого в Кримінальному кодексі України. Установлено 
значення потерпілого при виникненні та припиненні кримінально-правових 
відносин. Досліджено правовий статус потерпілого у межах кримінально-правових 
відносин. Також розглянуто підстави припинення кримінально-правових та 
кримінально-процесуальних відносин, досліджено працівника правоохоронного 
органу як потерпілого від злочину. Визначено коло органів, що відносяться до 
правоохоронних.

Ключові слова: потерпілий від злочину, суб’єкт, кримінально-правові 
відносини, кримінальний закон, злочин, працівник правоохоронного органу, підстави 
припинення відносин.

Метельский И. Д. Сотрудник правоохранительного органа как потерпев-
ший от преступления

В статье определено понятие потерпевшего от преступления, установле-
но его место в рамках уголовно-правовых отношений и даны рекомендации по 
поводу включения института потерпевшего в Уголовный кодекс Украины. Уста-
новлено значение потерпевшего при возникновении и прекращении уголовно-право-
вых отношений. Исследовано правовое положение потерпевшего в рамках уголов-
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но-правовых отношений. Также рассмотрены основания прекращения 
уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений, исследованы вопросы 
по поводу работника правоохранительного органа в качестве потерпевшего от 
преступления. Определен круг органов, которые относятся к правоохранитель-
ным.

Ключевые слова: потерпевший от преступления, субъект, уголовно-право-
вые отношения, уголовный закон, преступление, работник правоохранительного 
органа, основания прекращения отношений.

Metelskiy I. D. Law enforcement officer as victim of crime

The article defines the concept of victim of crime, establishes its place within the 
framework of criminal-legal relations and provides recommendations for taking into 
account the institution of the victim in the Criminal Code of Ukraine. The value of the 
victim in the occurrence and termination of criminal-legal relations is established. 
Investigated the legal status of the victim within the framework of criminal-legal relations. 
The grounds for termination of criminal-legal and criminal-procedural relations were 
also considered, and the law enforcement officer was investigated as a victim of a crime. 
The body of organs related to law enforcement is thrown out.

Key words: crime victim, subject, criminal-legal relations, criminal law, crime, 
law enforcement officer, grounds for termination of relations.

 
Рекомендовано до опублікування на засіданні секто-
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УДК 343.98

ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ 
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАКОННОГО 

ВИДОБУВАННЯ БУРШТИНУ

В. В. Сілко, аспірант Науково-до-
слідного інституту вивчення про-
блем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса НАПрН України

Постановка проблеми. Стратегією національної безпеки Укра-
їни визначено найбільш пріоритетні напрями реформування та 
розвитку: у сфері правоохоронних органів – протидія організованій 
злочинності; у сфері забезпечення екологічної безпеки – ресурсоз-
береження, забезпечення збалансованого природокористування [1]. 
Визначення цих напрямів у Стратегії національної безпеки повною 
мірою зумовлено реаліями сьогодення. Адже, за оцінками Заступ-
ника Міністра екології та природних ресурсів України С. Коломієць, 
нелегальний видобуток бурштину в нашій державі сягає від 120 до 
300 т. бурштину щороку, а обсяг тіньового ринку становить 230–300 
млн доларів [2]. За даними прокуратури Рівненської, Житомирської 
та Волинської області, зареєстровано кримінальних правопорушень 
за ст. 240 КК України: у 2014 р. – 244; у 2015 р. – 366; у 2016 р. – 
270; за січень – червень 2017 р. – 142. Із них винесено підозру осо-
бам: у 2014 р. – 108; у 2015 р. – 135; у 2016 р. – 80; за січень – чер-
вень 2017 р. – 41; обвинувальний акт: у 2014 р. – 100; у 2015 р. – 98; 
у 2016 р. – 136; за січень – червень 2017 р. – 38. Вчинено злочинів 
групою осіб: у 2014 р. – 52; у 2015 р. – 40; у 2016 р. – 39; за січень – 
червень 2017 р. – 15. За період 2000–2015 р.р. до Державного фон-
ду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (далі – 
Держсховище), що здійснює тимчасове відповідальне зберігання 
арештованого майна у вигляді дорогоцінного металу та дорогоцін-
ного каміння, було передано 2 898,4 кг бурштину. Держсховище 
здійснює тимчасове відповідальне зберігання арештованого майна 
у вигляді дорогоцінного металу та дорогоцінного каміння, у тому 
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числі бурштину, з 2013 р. відповідно до постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про реалізацію окремих положень Кримінального 
процесуального кодексу України» від 19 листопада 2012 р. № 1104. 
Станом на 4 грудня 2015 р. у Держсховищі знаходиться 355,2 кг 
бурштину, який був переданий органами, що здійснили вилучення, 
та зарахований до Держсховища; ще 9 357,9 кг. знаходиться на тим-
часовому відповідальному зберіганні [3].

Статистичні дані та аналіз результатів судово-слідчої практики 
вказують, що під час слідчих (розшукових) дій органи досудового 
розслідування мають справу з великою кількістю предметів, зна-
рядь, засобів злочину, що містять різноманітний обсяг доказової 
інформації. Однак основним елементом, що підлягає доказуванню 
під час розслідування незаконного видобування бурштину, є пред-
мет злочинного посягання. Забезпечення успішного виявлення, 
розкриття та розслідування злочину багато у чому залежить від 
наявності у розпорядженні слідчого, оперативних підрозділів знань 
щодо об’єкта, його призначення, властивостей, ознак, взаємозв’язку 
з іншими елементами криміналістичної характеристики. Разом із 
тим слід констатувати відсутність термінологічного визначення 
бурштину у чинних нормативно-правових актах, яке задовольняло 
б потреби слідства. 

Ступінь розробленості проблеми. За різних часів тема кримі-
налістичної характеристики була предметом дослідження багатьох 
вітчизняних і зарубіжних вчених. Так, одними з перших вжили 
термін «криміналістична характеристика» як наукову категорію 
у своїх дисертаційних дослідженнях Л. О. Сергєєв (1966 р.), В. Г. Та-
насевич (1967 р.), О. М. Колесниченко (1976 р.). Значний внесок 
у розробку концептуальних засад криміналістичної характеристики 
зробили такі вчені, як В. А. Журавель, В. О. Коновалова, В. Ю. Ше-
пітько, Б. В. Щур. У сфері розслідування екологічних злочинів слід 
відзначити праці авторського колективу за редакцією Г. А. Матусов-
ского, В. О. Коновалової («Екологічні злочини: кваліфікація і мето-
дика розслідування» (1994 р.)), С. О. Книженко («Криміналістична 
характеристика та основні положення розслідування екологічних 
злочинів» (2004 р.)) та О. В. Одерія («Теорія і практика розсліду-
вання злочинів проти довкілля» (2015 р.)).
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Мета статті полягає у вивченні криміналістичних особливостей 
предмета злочинного посягання при незаконному видобуванні 
бурштину та розробці нормативно-правового визначення бурштину 
для підвищення рівня відшкодування шкоди у кримінальному про-
ваджені.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як зазначає 
В. А. Журавель, «криміналістична характеристика злочинів» є ін-
формаційна модель, що відбиває якісно-кількісні показники ретро-
спективної спрямованості про типові ознаки, що притаманні пев-
ному масиву злочинів, а також специфічні, які дозволяють відріз-
нити їх від інших груп злочинів. Структуру криміналістичної 
характеристики злочинів утворює система елементів, кожен з яких 
здатний вплинути на: вирішення загальних питань досудового слід-
ства; висунення версій; визначення напрямів розслідування; фор-
мування алгоритму дій слідчого; прогнозування можливої доказової 
поведінки злочинця; розробку системи типових версій тощо» [4, c. 
156]. Основні типові елементи криміналістичної характеристики 
для всіх злочинів виділили О. Н. Колесниченко та В. О. Коновалова. 
До них належать: 1) спосіб злочину (у широкому розумінні); 2) міс-
це та обстановка вчинення злочину; 3) час вчинення злочину; 4) зна-
ряддя і засоби вчинення злочину; 5) предмет злочинного посягання; 
6) особа потерпілого; 7) особа, яка вчинила злочин; 8) сліди зло-
чинного діяння [5, c. 22]. «У криміналістиці під предметом злочин-
них посягань слід розуміти різноманітні фізичні об’єкти, що харак-
теризуються ознаками їх агрегатного стану, споживчим призначен-
ням, фізико-хімічними властивостями» [6, c. 268], які несуть 
доказову та орієнтуючу інформацію для розслідування злочину та 
мають, як справедливо стверджує В. Ю. Шепітько, «ознаки, що 
можуть мати різні зв’язки, наприклад: предмет посягання – спосо-
би вчинення злочину – особа злочинця» [7, c. 18]. «Відомості про 
особливості предмета детермінують дії злочинців із підготовки, 
вчинення і приховування злочину, які, у свою чергу, пов’язані з утво-
ренням певних слідів – джерел доказів» [8, c. 43]. Як зазначає 
В. О. Образцов, «криміналістична значущість вивчення об’єкта 
посягання зумовлена перш за все тим, що вплив злочинця на цей 
об’єкт пов’язаний із виникненням різних змін. Ці зміни локалізу-
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ються: 1) на місці злочинної події; 2) на самому предметі та його 
частинах; 3) у місцях подальшого його знаходження, приховування, 
реалізації; 4) на злочинцеві (його тілі, одязі тощо); 5) на знаряддях 
злочину, технічних засобах, що використовувалися злочинцем» [9, 
с. 39–40]. 

Предмет злочинного посягання у криміналістичній характерис-
тиці методики розслідування незаконного видобування бурштину 
є основним елементом, що підлягає доказуванню. Для успішного 
виявлення, розкриття та розслідування цієї категорії злочинів орга-
нам досудового розслідування необхідно запропонувати детальну 
характеристику предмета злочинного посягання.

Предметом злочинного посягання за частинами 2, 3, 4 ст. 240 
КК України є корисні копалини, у тому числі бурштин. Слід від-
мітити, що сфера правового регулювання видобування бурштину 
заснована насамперед на конституційний положеннях. Так, надра 
згідно з положеннями ст. 13 Конституції України є об’єктами права 
власності Українського народу та у сучасних умовах соціально-
економічного розвитку держави мають важливе стратегічне зна-
чення. Надра – це частина земної кори, що розташована під поверх-
нею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних 
для геологічного вивчення й освоєння [10]. Складовою частиною 
надр є корисні копалини – природні мінеральні речовини, що мо-
жуть використовуватися безпосередньо або після їх обробки [11]; 
за своїм значенням вони поділяються на корисні копалини загально-
державного і місцевого значення [10], що визначено переліком ко-
рисних копалин загальнодержавного та місцевого значення. Відпо-
відно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, 
виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 р. 
[12] та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого зна-
чення» від 12 грудня 1994 р. № 827 [13] бурштин належить до ко-
рисних копалин загальнодержавного значення та є дорогоцінним 
камінням органогенного утворення. У законодавстві Україні за 
незаконне видобування корисних копалин місцевого значення перед-
бачена адміністративна відповідальність (ст. 57 КУпАП), а за неза-
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конне видобування корисних копалин загальнодержавного значен-
ня – кримінальна відповідальність (ст. 240 КК України). Аналіз 
судово-слідчої практики свідчить про відсутність єдиного підходу 
до відображення у процесуальних документах одного і того самого 
об’єкта – бурштину.

«Відповідно до сучасних наукознавчих поглядів мова наукової 
теорії має виконувати низку функцій: комунікативно-інформаційну; 
думкооформляючу; об’єднувально-регламентуючу. На жаль, на 
теперішній час при зіставленні термінології різних наук виявляєть-
ся неоднакове ставлення вчених до термінологічних одиниць, у ре-
зультаті чого виникають різні тлумачення одних і тих самих понять, 
що перешкоджають однозначному трактуванню термінів» [14, с. 
42]. Дефініції бурштину та бурштину-сирцю визначені Інструкцією 
із застосування класифікації запасів і ресурсів корисних копалин 
Державного фонду надр до родовищ бурштину», затвердженою 
наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин 
від 10 лютого 2003 р. № 29 (надалі – Інструкція). Так відповідно до 
цієї Інструкції бурштин – збірний термін, що об’єднує різновиди 
викопних смол, придатних для використання в ювелірно-виробній, 
хімічній, фармацевтичній та інших галузях виробництва. Бурштин-
сирець – товарна продукція гірничо-збагачувального виробництва, 
що вироблена на підприємстві й підготовлена до реалізації відпо-
відно до вимог ТУ У 13970826.003–2000 «Бурштин», затверджених 
Генеральним директором ДП «Укрбурштин» від 26 грудня 2000 р. 
та зареєстрованих Рівненським державним центром стандартизації, 
метрології та сертифікації 14 лютого 2001 р. за № 097/000638 [15]. 

Безуспішність спроб законодавчого врегулювання незаконно-
го видобування бурштину тривалий час обмежується лише вне-
сенням на розгляд до Парламенту VIII скликання проектів Законів 
України «Про особливості видобутку бурштину-сирцю на родо-
вищах і проявах, які не мають промислового значення» від 10 груд-
ня 2014 р. № 1351, «Про видобування та реалізацію бурштину» від 
26 грудня 2014 р. № 1351–1, що був відхилений 7 лютого 2017 р. 
у другому читанні, та «Про особливості виробництва та обігу до-
рогоцінного каміння органогенного утворення» від 23 лютого 
2017 р. № 6123.
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Термінологічні визначення бурштину, запропоновані у згаданих 
законопроектах, а саме, «бурштин-сирець − природна органічна 
сполука, збірний термін, що об’єднує різновиди викопних 
скам’янілих смол хвойних дерев» [16], та «бурштин (бурштин-си-
рець) – корисна копалина, викопна смола із вмістом сукцинатної 
кислоти 3–9 %, придатна для використання в ювелірній, хімічній, 
фармацевтичній та інших галузях промисловості» [17; 18], не сут-
тєво відрізняються від визначення бурштину, викладеного в Інструк-
ції [15], та не відповідають реаліям кон’юнктури світового ринку. 
Однак нові можливості створюють нові виклики. Так, зі вступом до 
Всесвітньої торгової організації та інтеграції до Європейського Со-
юзу Україна бере зобов’язання з упровадження міжнародних стан-
дартів торгівлі, що в повній мірі повинно відбиватися у законопро-
ектній діяльності. На жаль, слід констатувати, що термінологічні 
визначення у проекті Закону України «Про особливості видобутку 
бурштину-сирцю на родовищах і проявах, які не мають промисло-
вого значення» від 10 грудня 2014 р. № 1351 у повному обсязі не 
формують індивідуальні ознаки, які відображали б властивості 
об’єкта, його поділ на класи, критерії віднесення до унікальних 
бурштинових утворень та ін., у зв’язку з чим для законодавчого 
врегулювання та наближення термінологічних визначень до між-
народних стандартів вважаємо за необхідне певним чином уточни-
ти дефініції, пропоновані законопроектом. Це дозволить, по-перше, 
підвищити рівень відшкодування шкоди, завданої державі, за неза-
конне видобування бурштину у кримінальних провадженнях до 
фактичної ринковою ціни (наприклад, у вироку Сарненського ра-
йонного суду Рівненської області по справі № 572/5182/14-к від 
27 квітня 2015 р. вартість за 81 камінь бурштину загальною вагою 
226,94 г складала лише 115,04 грн [19]); по-друге, підвищити суму 
надходжень коштів до бюджету за видобування та реалізацію бурш-
тину у сфері вільного його обігу (унікальних бурштинових утворень, 
інклюзив). 

Заслуговує на підтримку позиція О. П. Біліченка, який наголо-
шує на тому, що «історично склалося, що будь-які викопні смоли 
незалежно від їх походження, будови та властивостей називали 
бурштином, незважаючи на те, що цей термін у літературі не має 
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однозначного тлумачення. Проте об’єднання під одним терміном 
будь-яких викопних смол без урахування їх фізичних та хімічних 
особливостей є невиправданим з наукової точки зору. Тому з метою 
ліквідації неточності щодо наукової термінології багато дослідників 
дотримуються рекомендацій Експертної кваліфікаційної комісії 
Міжнародної Бурштинової Асоціації (Expert Commission on 
Qualification of the International Amber Association) щодо викорис-
тання терміна «бурштин» як синоніма терміна «сукциніт». Для 
викопних смол, що не відповідають фізичним та хімічним власти-
востям сукциніту, доцільно застосовувати термін «бурштиноподіб-
ні, або викопні смоли» [20, с. 4]. 

Отже, уніфіковуючи термін «бурштин», ми пропонуємо закрі-
пити у нормативно-правових актах такі визначення та класифікацію. 
Класифікація бурштину (Бурштиноподібні викопні смоли): Бурш-
тин – природна викопна смола (сукциніт), що має компоненти, 
придатні для використання в ювелірно-виробній, хімічній, фарма-
цевтичній та інших галузях виробництва. Бурштин інклюзив – різ-
новид бурштину з органічними включеннями, порожнинами з во-
дою, повітрям у середні. Бурштиноподібні викопні смоли – збірний 
термін, що об’єднує різновиди викопних смол (за виключенням 
бурштину), що мають корисні компоненти, придатні для викорис-
тання в ювелірно-виробній, хімічній, фармацевтичній та інших 
галузях виробництва. Унікальне бурштинове утворення – бурштин 
та бурштиноподібні викопні смолі масою понад 1 000 г та моно-
літні за своєю структурою (не менше 80 %), що не містять наскріз-
них раковин, візуальних тріщин, які загрожують цілісності зразка. 
За обробкою: бурштин (бурштиноподібні викопні смоли) у при-
родному або обробленому стані. 

Взаємозв’язок предмета злочинного посягання (бурштину) з ін-
шими елементами криміналістичної характеристики суттєво по-
яснює відомості слідового характеру: а) про знаряддя видобування 
(виходячи з кількості та розміру – мотопомпа, кирка тощо); б) про 
місце видобутку (видобування за рахунок мотопомпи має місце 
лише біля водойм); в) про охорону території або обмеженого про-
стору розробки родовища корисних копалин (територія розвідуваль-
ної ділянки, родовища тощо); г) про особу злочинця: чи здійснював 
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злочин одноосібно або в групі осіб (виходячи з обсягу видобутку, 
факту використання транспорту, залучення до злочину представни-
ків правоохоронних органів тощо.); ґ) про наявність або відсутність 
злочинного чи професійного досвіду (визначається за способом 
видобування і приховування викраденого, способом маскування, 
вживання арго тощо). Найбільш тісний взаємозв’язок предмет зло-
чинного посягання має з місцем вчинення злочину. У зв’язку з осо-
бливостями природного формування бурштину місцем його най-
більшого залягання є «олігоценові кварцові піски на глибині від 2,5 
до 10 м від земної поверхні, що мають сумарну потужність 0,5–5,0 
м у межах Прип’ятського бурштиноносного басейну» [21, c. 30]. 
Інакше кажучи, бурштин знаходиться у місцях залягання блакитної 
глини. Основні поклади бурштину розміщені в північно-західних 
районах Рівненської області, а саме: Сарненському, Дубровицькому 
та Володимирецькому районах, дещо менше на півночі Житомир-
ської області: Олевський, Коростенський райони, а також Київської 
області [22, c. 381]. 

На сьогодні викликають занепокоєння випадки незаконного ви-
добування бурштину в зоні ЧАЕС. Так, за 2016 р., біля відселеного 
с. Терехи, а також поблизу с. Кливини було виявлено два випадки 
проникнення у зону відчуження «старателів сонячного каміння» 
[23]. В Україні всього чотири підприємства мають дозвіл на видо-
бування корисних копалин (промислову розробку родовищ) [24]. 

Окремо зазначимо активізацію транснаціональної злочинності 
у придбанні та подальшій контрабанді бурштину, так званих «Схід-
них кур’єрів» [25], «покупців Заходу», «агентів китайської буршти-
нової мафії» [26], які організовують його транспортування авіаспо-
лученням до Туреччини, країн Західної Європи, Китаю, США. 
Переважна більшість винних – це громадяни України, Польщі, 
Китаю, Туреччини. Злочинці, маючи на меті протидіяти розсліду-
ванню слідства, маскують злочинну діяльність різним шляхом. 
Одним із самих розповсюджених є використання арго (наприклад, 
у ході обшуку у житловому будинку, крім речей указаних в ухвалі 
слідчого судді, виявлено та вилучено предмети (каміння), зовні 
схожі на бурштин, загальною вагою брутто 20 кг., 8 купюр номіна-
лом 100 доларів США, а також аркуш паперу з написами: «2» – 150; 
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«5» – 400; «10» – 1300; «20» – 3300; «50» – 4500; «100» – 5600; 
«скло – 1000» [27]).

Арґо (франц. argot – жаргон, первісне – жебрацтво) – «це осо-
блива лексично-семантично-словотвірна система; арго використо-
вують з метою ідентифікації групової належності співрозмовника 
та конспірації мовлення; арготизми мають особливе емоційно-екс-
пресивне забарвлення» [28]. Вважаємо важливим надати перелік 
таких арготизмів та перекладу слова «бурштин» на іноземні мови 
(виходячи із кола осіб та країн напрямку контрабанди) для викорис-
тання під час слідчих (розшукових) дій, насамперед допиту, зняття 
інформації з каналів зв’язку тощо. Переклад слова «бурштин» на 
іноземні мови: англійською – amber (амбер); турецькою – kehribar 
(кехрібар); польською – bursztyn (бурштин); китайською – 琥琥, hǔpò 
(ху пхо̀). По предмету злочинного посягання арготизми, що вико-
ристовують злочинці при незаконному видобування бурштину, 
можна розподілити на ті, що відображаються якісні та кількісні 
показники. Якісні показники: «скло», «склея», «мат», «жужель» – 
бурштин низької якості; «куля», «шар», «капля», «шарік» – бурштин 
оброблений у сферичній формі. За кількісними показниками: «мі-
нус», «сємєчка» – бурштин вагою менше 2 грамів; «двійка» – 2–4 
грам; «п’ятірка» – бурштин вагою 5–10 грам; «десятка» – бурштин 
вагою 10–20 грам; «двадцятка» – бурштин вагою 20–50 грам; 
«п’ятдесятка» – бурштин вагою 50–100 грам; «сотка» – бурштин 
вагою 100–200 грам; «балабаха» – бурштин вагою більше 500 грам. 

З урахуванням спроб підмінити предмет злочинного посягання 
з боку співробітників правоохоронних органів, злочинців [29; 30; 
31] важливого значення під час слідчих (розшукових) дій набуває 
правильність вербального фіксування предмета злочинного пося-
гання за його ознаками з метою попередження подальшої підміни. 
Р. С. Бєлкін пише, що «ознака невід’ємна від самого об’єкта і може 
бути використана для його ототожнення. Кожен об’єкт матеріаль-
ного світу володіє сумою властивостей. Ці властивості характери-
зують зовнішню будову об’єкта, його форму, розміри, матеріал, 
з якого складається об’єкт, тощо. Об’єкт в достатній мірі може бути 
охарактеризований комплексом ознак, що дають необхідне уявлен-
ня про нього. Як ідентифікаційні можуть виступати ознаки зовніш-

Випуск 34 ’ 2017                                                         Питання боротьби зі злочинністю



201

ньої будови предмета або його внутрішні властивості: хімічний 
склад, щільність, твердість» [32, с. 94].

Варто наголосити на тому, що бурштин (сукциніт) належить до 
тих об’єктів, які мають різноманітні форми, колір, ступень прозо-
рості, що викликає складнощі ідентифікації, відмежування від ін-
ших об’єктів якщо не залучати спеціаліста або експерта-геммолога. 
Ідентифікаційні ознак бурштину (сукциніту) можна поділити: за 
кольором, ступенем прозорості, фракцією (вагою), формою, люмі-
несценцією, інклюзом. За кольором: забарвлення прозорих різно-
видів – лимонно-жовтий, жовто-солом’яний, блідожовтий, жовто-
червоний різних відтінків, жовто-зелений; забарвлення непрозорих 
різновидів – лимонно-жовтий, білий, коричневий, сірий, червоно-
коричневий, оранжевий, червоно-бурий. Трапляються й сині та 
унікальні світло-зелені бурштини (характерні для Клесівсько-Пер-
жанської зони) [33, с. 252]. За ступенем прозорості: «прозорий 
різних відтінків жовтого кольору та безбарвний; димчастий – злег-
ка мутнуватий, місцями прозорий; бастард – середньої прозорості 
жовтого кольору з темними відтінком і чорними плямами; кістяний – 
непрозорий, кольору слонової кістки, м’який; пінистий – непрозо-
рий, пористий, світлий, нагадує піну, що застигла» [34, c.48]. За 
фракцією (вагою): середні лінійні розмири шматків поліського та 
дніпровського бурштину від 1 до 10 см, маса до кількох сотень 
грамів. Великі індивіди, масою 0,5 кг і більше, є вкрай рідкісними. 
За формою бурштин дуже різноманітний. Переважно це витягнуті 
та сплощені шматки з нерівною кавернозною поверхнею, кутасті, 
інколи – заокруглені або овальні індивіди, які мають багатошарову 
оолітово-шкарлупувату будову [35, c. 129]. За люмінесценцію: «про-
зорі бурштини в ультрафіолетових променях мають блакитне сві-
тіння різної інтенсивності. Зі зменшенням прозорості воно слабшає. 
Димчасті бурштини люмінесціюють блідо-блакитним кольором, 
у ньому добре видно струменистість та помутніння. Бастард сві-
титься матово-білим кольором з помітним жовтуватим відтінком. 
Кістяні бурштині (кольору слонової кістки) люмінесціюють білим, 
матово-білим з м’яким блакитним чи блакитно-білим відтінком. 
Кістяні ледь жовтуваті й пінисті бурштини світяться матовим жов-
тувато-білим кольором» [36, с.102]. Інклюз – це бурштин з органіч-
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ними включеннями рослинного та тваринного світу, порожнинами 
з водою, повітрям у середині. 

Висновки. Ґрунтуючись на матеріалах судово-слідчої практики 
та концептуальних основах криміналістичної характеристики, до-
цільно відзначити, що предмет злочинного посягання має взаємо-
залежність з місцем вчинення злочину – родовища кварцових пісків 
у межах Прип’ятського бурштиноносного басейну. Насамперед така 
взаємозалежність зумовлена процесом формування протягом бага-
тьох років у навколишньому середовищі бурштину. У свою чергу, 
місце вчинення злочину детермінує дії злочинців щодо вибору 
технологічної сторони способу вчинення злочину. Беручи до уваги 
фізико-хімічні властивості бурштину, наголосимо на тому, що ве-
ликі зразки знаходяться переважно на великій глибині, та видобу-
вання їх можливо лише механічним способом (кирка, лопата тощо), 
бурштин меншого розміру видобувається переважно технологічним 
способом (мотопомпою). Це потребує більшої кількості знаряддя 
та співучасників. Для задоволення потреб слідчо-оперативних під-
розділів під час проведення зняття інформації з каналів зв’язку слід 
навести перелік арготизмів та переклад слова «бурштин» на іно-
земні мови з перспективою подальшого упорядкування повного 
переліку арготизмів (знарядь, місць злочинів тощо), що використо-
вують злочинці під час незаконного видобуванням бурштину. З ме-
тою попередження подальшої підміни бурштину зауважимо на 
доцільності використання під час вербального фіксування виявле-
них речових доказів наведені нами ідентифікаційні ознаки. Для 
підвищення рівня відшкодування збитків у кримінальних прова-
дженнях слід запропонувати до наукового обговорення проект за-
конодавчого визначення бурштину та класифікації останнього. 
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Сілко В. В. Предмет злочинного посягання як елемент криміналістичної 
характеристики незаконного видобування бурштину

Стаття присвячена дослідженню криміналістичної характеристики пред-
мета злочинного посягання у методиці розслідування незаконного видобування 
бурштину. У статті проаналізовано взаємозв’язок предмета злочинного посяган-
ня з місцем вчинення злочину, запропоновано проект законодавчого визначення 
бурштину та класифікацію останнього, проаналізовано та розкрито значення 
арготизмів щодо предмета злочинного посягання, дано переклад слова «бурштин» 
на іноземні мови, визначено систему ідентифікаційних ознак бурштину.

Ключові слова: криміналістична характеристика, предмет злочинного по-
сягання, екологічні злочини, бурштин.

Силко В. В. Предмет преступного посягательства как элемент крими-
налистической характеристики незаконной добычи янтаря.

Статья посвящена исследованию криминалистической характеристики 
предмета преступного посягательства в методике расследования незаконной 
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добычи янтаря. В статье проанализирована взаимосвязь предмета преступного 
посягательства с местом совершения преступления, предложен проект законо-
дательного определения янтаря и классификация последнего, раскрывается 
значение арготизмов предмета преступного посягательства, предоставлен пере-
вод слова «янтарь» на иностранные языки, определена система идентификаци-
онных признаков янтаря.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, предмет преступ-
ного посягательства, экологические преступления, янтарь.

Silko V. V. The object of criminal encroachment as an element of criminalistics 
characteristics of the illegal mining of amber

This article is devoted to the investigation of the criminalistics characterization 
of the object of criminal encroachment in the method of investigation of illegal amber 
mining. The article analyzes the interconnection between the object of criminal 
encroachment and the place where the crime was committed, proposed a legislative 
definition of amber and the classification of amber, uncovered the meaning of the 
argotisms of the object of criminal encroachment, provided the translation of «amber» 
into foreign languages, and defined the system of identification marks of amber.

Key words: criminalistics characteristics, object of criminal encroachment, 
ecological crimes, amber.

Рекомендовано до опублікування на засіданні лабо-
раторії «Використання сучасних досягнень науки 
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УДК 343.9

ВІКТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВА

О. І. Михалік, здобувач відділу 
кримінологічних досліджень На-
уково-дослідного інституту ви-
вчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України

Постановка проблеми. Невід’ємною складовою теорії й прак-
тики протидії злочинності поряд із такими напрямами діяльності, 
як загальносоціальне, спеціально-кримінологічне й індивідуальне 
запобігання злочинності, обґрунтовано вважається віктимологічна 
профілактика. Заходи останньої дозволяють впливати не на особу, 
яка вчинила або може вчинити злочин, а, навпаки, на реальну чи 
потенційну жертву певного злочину. Слід наголосити, що злочини, 
передбачені ст. 199 КК України, сукупність і взаємозв’язок яких 
представляє собою окреме негативне соціальне явище у виді фаль-
шивомонетництва, вирізняються від багатьох кримінальних пося-
гань, передусім у сфері економіки, тим, що запобігати першим 
можна і бажано саме шляхом впливу на поведінку осіб, які відзна-
чаються певним набором віктимних властивостей, або віктимною 
поведінкою. 

Підвищена суспільна небезпечність явища фальшивомонетни-
цтва полягає на теперішній час у його широкій розповсюдженості. 
Доказом цьому є збільшення рівня цих злочинів у 2016 р. порівня-
но із попереднім роком аж на 53 % (860 злочинів у 2015 р. проти 
1 316 – у 2016 р.). Крім цього, у 2016 р. на частку фальшивомонет-
ництва припадало 19 % від усіх облікованих кримінальних право-
порушень у сфері економіки. Усе це разом із недостатньою розро-
бленістю питань віктимологічного дослідження таких злочинів 
свідчить про своєчасність й актуальність вивчення зазначеної про-
блематики. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фальшивомонетни-
цтво досліджувалося такими науковцями, як: Т. П. Бірюкова, В. С. Бо-
гачук, А. В. Войціховський, О. М. Калужна, Є. І. Клімова, В. Ф. Кра-
савін, І. Є. Максимова, В. С. Мацишин, С. І. Марко, А. В. Мировська, 
Є. А. Морозова, С. І. Мукашев, Ю. О. Нікітін, С. Ю. Петряєв, Н. С. По-
номарьова, А. М. Тимчишин, О. Ю. Ясінов та ін. Єдине криміноло-
гічне дослідження фальшивомонетництва, здійснене на монографіч-
ному рівні І. В. Сингаївською (2010 р.), оминуло ґрунтовний аналіз 
віктимологічних аспектів указаних злочинів. 

Метою статті є надання віктимологічної характеристики фаль-
шивомонетництва. 

Виклад основного матеріалу. Здійснюючи віктимологічне до-
слідження фальшивомонетництва, виходитимо з того, що віктимо-
логічна характеристика включає соціально-демографічну й рольову 
характеристику жертв цих злочинів [1, с.123]. Одним із головних її 
компонентів є віктимні властивості й різновиди віктимної поведін-
ки жертв [2, с.139–149]. У зв’язку із цим віктимологічна характе-
ристика дозволяє відповісти на кілька важливих запитань: «Яким 
є загальний віктимологічний портрет жертви фальшивомонетни-
цтва?»; «У чому виявляється віктимна поведінка потерпілих від 
злочинів, передбачених ст. 199 КК України?»; «Які основні напрями 
віктимологічної профілактики фальшивомонетництва?». 

Джерелом інформаційного наповнення віктимологічної харак-
теристики жертв фальшивомонетництва є результати емпіричного 
дослідження досліджуваних злочинів. Масив останнього включає 
260 вивчених й узагальнених кримінальних проваджень про фаль-
шивомонетництво, розглянутих судами в усіх областях України 
протягом 2012–2016 рр. 

Матеріали судової практики показують, що більшість (57,2 %) 
жертв фальшивомонетництва є жінками, на частку чоловіків при-
падає відповідно 42,8 % осіб. У цілому це відповідає тенденції 
більшої віктимізованості саме жінок від окремих проявів корисли-
вої злочинності [3, с. 208], до якої також належить явище фальши-
вомонетництва. 

Вікова структура жертв розглядуваних злочинів виглядає так: 
18–24 роки – 2,6 %; 25–30 років – 11,2 %; 31–40 років – 36,8 %; 41–
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50 років – 40,9 %; 51–65 років – 8,5 %. Як бачимо, найбільш вікти-
мізованою групою жертв є достатньо зрілі особи віком від 41 до 
50 років. Це можна пояснити тим, що особи у цьому віці порівняно 
із більш молодими людьми мають менш гострий зір, відзначаються 
здебільшого меншою уважністю через певні природні фізіологічні 
особливості.

Освітній рівень жертв фальшивомонетництва показує перева-
жання осіб із загальною середньою освітою (44,3 %). Із професійно-
технічною освітою зустрілося 36,4 % осіб, кожна п’ята жертва 
(19,3 %) мала вищу освіту. Як бачимо, освітній рівень є яскравою 
віктимною властивістю. Вона у більшості громадян визначає рід 
занять і доходів, їх соціальний статус. 

Майже всі жертви (99,3 %) фальшивомонетництва виявились 
громадянами України. За національністю також переважають укра-
їнці – 92,2 %. На росіян припадає 7,1 % осіб, на білорусів – 0,7 % 
жертв. У цілому це є відбиттям закономірної ситуації, коли жертва-
ми різних злочинів у нашій державі є саме громадяни України, які 
є українцями за національною належністю. 

Кримінологічно й віктимологічно значущими є відомості щодо 
місця роботи жертв злочинів, передбачених ст. 199 КК України. Так, 
майже кожний другий (52,4 %) постраждалий від цих злочинів був 
продавцем у магазині, торгівельному кіоску, на ринку та ін. Ще 
14,9 % осіб були приватними підприємцями. Як правило, ними 
є особи, які є суб’єктами дрібної підприємницької діяльності та які 
самостійно здійснюють продаж товарів без найму реалізаторів про-
дукції. Це можна пояснити тим, що у більшості випадків саме такі 
жертви випадково одержують від злочинців підроблені гроші, коли 
останні збувають їх шляхом придбання тих або інших товарів. Кож-
ною десятою жертвою(10,4 %) є касир банку або пункту обміну 
валют. Такі особи одержують від фальшивомонетників-збувачів 
високоякісні підробки доларів США або євро, які важко виявити 
навіть з наявним спеціальним обладнанням у виді ультрафіолетових 
ламп, луп, а тим більше на дотик. Нерідко підроблені гривні збува-
ються таксистам (8,6 %). Очевидно, що ця група жертв обирається 
злочинцями невипадково, оскільки в автомобілях таксі, особливо 
у вечірній та нічний час доби, є слабким освітлення, що не дозволяє 
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жертвам виявити підробку. Більше того, у більшості таксистів ве-
чірній час припадає на кінець робочої зміни, коли вони є втомлени-
ми й неуважними, чим і намагаються скористатись винні. Структу-
ра інших місць роботи жертв фальшивомонетництва виглядає так: 
бармен (офіціант) – 3,3 %; робітник – 2,6 %; пенсіонер – 0,7 %; не 
працює – 4,5 %; інше – 2,6 %.

Сімейний стан досліджуваних осіб показує, що одруженими 
(заміжніми) було 63,4 % жертв, неодруженими (незаміжніми) – 
13,8 %, розлученими – 11,2 %, у фактичних шлюбних відносинах 
перебувало 7,1 % потерпілих, вдівцями (вдовами) виявилися 4,5 % 
жертв. Сімейний стан тісно пов’язаний із наявністю дітей: 1 дити-
на – 29,6 %; 2 дитини – 13,8 %; 3 дитини – 7,1 %; понад 3-х дітей – 
1,9 %; немає дітей – 47,6 %. Загалом вищенаведені показники ві-
ктимологічної характеристики досліджуваної категорії жертв не 
вказують на будь-яку віктимогенність. Тому їх можна розглядати із 
віктимологічної точки зору як віктимогенно нейтральні порівняно, 
наприклад, із характеристикою місця роботи таких осіб. 

Емпіричним дослідженням установлено, що здебільшого 
(87,7 %) мало місце випадкове одержання жертвою підроблених 
грошей під час розрахунку злочинцем за придбані товари або отри-
ману послугу. Разом із тим лише незначна частка жертв (1,9 %) на-
важилася на повторний і свідомий збут випадково одержаних під-
роблених грошей. Слід сказати, що матеріали емпіричного дослі-
дження об’єктивно не можуть показати реальну кримінологічну 
картину із фальшивомонетництвом через високу латентність цього 
явища, яка сягає 80–90 %. У поле зору правоохоронних органів не 
потрапляє більшість фактів як виготовлення, а тим більше багато-
разового збуту тієї самої підробленої банкноти. Тому зі свідомим 
збутом однієї підробленої банкноти певної валюти може 
пов’язуватися злочинна діяльність кількох десятків, а можливо, 
і сотень злочинців, які, у свою чергу, справді випадково одержали 
підробку через різні обставини. Звідси специфіка фальшивомонет-
ництва полягає у тому, що його жертви, випадково одержавши, 
наприклад, підроблені гроші, через небажання зазнати негативних 
матеріальних наслідків, можуть збути їх іншим особам, перетво-
рившись і набувши у такий спосіб вже правового статусу злочинця. 

Випуск 34 ’ 2017                                                         Питання боротьби зі злочинністю



215

І грань між жертвою та злочинцем у фальшивомонетництві у тако-
му випадку є дуже незначною. 

Судова практика показує, що три чверті жертв цих злочинів 
(74,7 %) зверталася до правоохоронних органів чи банківських 
установ з метою здачі випадково одержаних підроблених грошей. 
Безперечно, що ця цифра не охоплює набагато більшої частки жертв, 
які продовжили незаконний обіг підроблених грошей шляхом їх 
повторного збуту. За матеріалами вивчених кримінальних прова-
джень про фальшивомонетництво, у більшості випадків (51,1 %) зло-
чинці, які збули фальшиві гроші і про що жертвами було повідо-
млено органи правопорядку, згодом були затримані й притягнуті до 
кримінальної відповідальності. Такий високий показник розкриття 
пояснюється затриманням збувачів фальшованої валюти під час 
учинення злочину, наданням жертвами поліції докладної інформації 
про зовнішній вигляд і прикмети злочинців, фіксацією камерами 
відеоспостереження у банках або пунктах обміну валют облич зло-
чинців тощо. 

Під час здійснення емпіричного дослідження фальшивомонет-
ництва зверталась увага й на факт знайомства жертви зі злочинцем. 
Зокрема, переважна більшість жертв (92,9 %) фальшивомонетників 
не знали. Тобто можна констатувати, що злочинці намагаються 
збувати предмети фальшивомонетництва у виді підроблених грошей 
чи марок акцизного податку стороннім і незнайомим особам з метою 
зменшення ризиків бути затриманими й уникнення кримінальної 
відповідальності. 

Один із визначальних аспектів віктимологічних досліджень, 
у тому числі фальшивомонетництва, стосується основних форм 
віктимної поведінки жертв злочинів. Це необхідно для підвищення 
ефективності запобігання злочинам шляхом розробки певних за-
ходів віктимологічної профілактики, що спрямовуються на усунен-
ня тих або інших форм неуважної, довірливої, пасивної, необереж-
ної та іншої поведінки потенційних потерпілих. 

Проявами віктимної поведінки жертв фальшивомонетництва є: 
неуважність під час розрахунку за придбані товари готівкою – 
37,7 %; нерозбірливість покупців низькоякісної дешевої сфальсифі-
кованої алкогольної продукції – 31,5 %; намагання підприємців 
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отримати додаткові прибутки за рахунок реалізації дешевих сфаль-
сифікованих алкогольних й тютюнових виробів – 12,7 %; нерозбір-
ливість покупців низькоякісних дешевих сфальсифікованих тютю-
нових виробів – 4,6 %. Безумовно, можуть мати місце й інші форми 
віктимної поведінки жертв досліджуваних злочинів. 

Висновки. Дослідження фальшивомонетництва дозволило 
створити загальний віктимологічний портрет жертви подібних зло-
чинів: це – жінка (57,2 %), віком 41–50 років (40,9 %), із загальною 
середньою освітою (44,3 %), громадянка України, українка, працює 
продавцем (52,4 %), одружена (63,4 %), має одну дитину (29,6 %). 
При продажу товарів і здійсненні розрахунку готівкою внаслідок 
власної неуважності (37,7 %) одержує підроблені гривні, про що 
повідомляє органи поліції. 
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Михалік О. І. Віктимологічна характеристика фальшивомонетництва

У статті на підставі результатів узагальнення судової практики за 
злочинами, передбаченими ст. 199 КК України, надано віктимологічну харак-
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теристику фальшивомонетництва. Проаналізовано соціально-демографічні 
показники осіб, які потерпіли від указаних злочинів, зокрема: стать, вік, гро-
мадянство, національність, освітній рівень, місце роботи, наявність власної 
родини, дітей тощо. Виділено низку типових форм віктимної поведінки жертв 
фальшивомонетництва: неуважність під час розрахунку за придбані товари 
готівкою; нерозбірливість покупців низькоякісної дешевої сфальсифікованої 
алкогольної продукції; намагання підприємців отримати додаткові прибутки 
за рахунок реалізації дешевих сфальсифікованих алкогольних й тютюнових 
виробів; нерозбірливість покупців низькоякісних дешевих сфальсифікованих 
тютюнових виробів. На підставі узагальнення соціально-демографічної харак-
теристики таких осіб, а також виділення найбільш поширених форм їх 
віктимної поведінки створено загальний віктимологічний портрет жертви 
сучасного фальшивомонетництва в Україні: це – жінка віком 41–50 років із 
загальною середньою освітою, громадянка України, українка, працює продав-
цем, одружена, має одну дитину. Внаслідок власної неуважності під час 
здійснення розрахунку із злочинцем-покупцем одержує підроблені гривні, про 
що повідомляє органи поліції. 

Ключові слова: фальшивомонетництво, віктимологічна характеристика, 
жертва.

Михалик А. И. Виктимологическая характеристика фальшивомонетни-
чества

В статье на основании результатов обобщения судебной практики по пре-
ступлениям, предусмотренным ст. 199 УК Украины, дана виктимологическая 
характеристика фальшивомонетничества. Проанализированы социально-демо-
графические показатели лиц, потерпевших от укказанных преступлений, в част-
ности: пол, возраст, гражданство, национальность, образовательный уровень, 
место работы, наличие собственой семьи, детей и т.д. Выделен ряд типичных 
форм виктимного поведения жертв фальшивомонетничества: невнимательность 
при расчете за приобретенные товары наличными деньгами; неразборчивость 
покупателей низкокачественной дешевой сфальсифицированной алкогольной про-
дукции; попытки предпринимателей получить дополнительную прибыль за счет 
реализации дешевых сфальсифицированных алкогольных и табачных изделий; 
неразборчивость покупателей низкокачественных дешевых сфальсифицированных 
табачных изделий. На основе обобщения социально-демографической характери-
стики таких лиц, а также выделения наиболее распространенных форм их вик-
тимного поведения дан общий виктимологический портрет жертвы современно-
го фальшивомонетничества в Украине: это – женщина в возрасте 41–50 лет 
с общим средним образованием, гражданка Украины, украинка, работает про-
давцом, замужем, имеет одного ребенка. Вследствие собственной невниматель-
ности во время проведения расчета с преступником-покупателем получает под-
дельные гривны, о чем сообщает органы полиции. 

Ключевые слова: фальшивомонетничество, виктимологическая характе-
ристика, жертва. 
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Mykhalik O. I. Victimological characteristic of counterfeiting

On the basis of the results of the generalization of judicial practice for crimes 
stipulated in Art. 199 of the Criminal Code of Ukraine, the victimological characteristic 
of counterfeiting has been given in the article. The socio-demographic indicators of 
persons who have suffered from the specified crimes are analyzed, in particular: gender, 
age, citizenship, nationality, educational level, place of work, family presence, children, 
etc. A number of typical forms of victimal behavior of victims of counterfeiting are 
distinguished: inattentiveness when paying for goods in cash; promiscuity of buyers of 
low-quality cheap counterfeit alcohol products; attempts of entrepreneurs to receive 
additional profits from selling cheap falsified alcohol and tobacco products; promiscuity 
of buyers of low-quality cheap fake tobacco products. On the basis of the generalization 
of the socio-demographic characteristics of such persons, as well as the allocation of 
the most common forms of their victim behavior, a general victimological portrait of the 
victim of modern counterfeiting in Ukraine was provided: woman aged 41–50 with 
a general secondary education, a Ukrainian citizen, Ukrainian, seller, married, has one 
child. As a result of her own inattention, she receives counterfeit hryvnias while making 
settlements with the offender-buyer, how then reports to the police.

Key words: counterfeiting, victimological characteristic, victim.
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СУЧАСНИЙ ДОСВІД США У ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИЗМУ

В. В. Мокляк, здобувач кафедри 
кримінології та кримінально-ви-
конавчого права Національного 
юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого

«У сучасному суспільстві головна небезпека злочинності  
полягає не в злочинах, а в тому, що боротьба  

зі злочинністю може зіштовхнути суспільство  
на тоталітарний шлях розвитку»

Н. Крісті

Постановка проблеми. Дослідження зарубіжного досвіду анти-
терористичної діяльності є необхідною умовою удосконалення 
національної с,стеми протидії тероризму, зниження рівня терорис-
тичної загрози на території України, мінімізації наслідків терорис-
тичних актів. Низка іноземних держав мають значні досягнення 
у сфері запобігання тероризму, розробивши високоефективні анти-
терористичні системи. Аналіз принципів та механізмів дії цих 
систем дасть можливість виокремити певні рекомендації стосовно 
запобігання терористичній діяльності в Україні.

Однією з країн світу, яка неформально очолює боротьбу з між-
народним тероризмом та має значні досягнення у цій сфері, є Спо-
лучені Штати Америки (далі – США). У зв’язку із цим досліджен-
ня досвіду цієї країни щодо запобігання тероризму є актуальним 
для вітчизняної науки та практики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деяким аспектам 
зарубіжного досвіду запобігання тероризму присвячені праці таких 
вітчизняних та зарубіжних дослідників, як: В. Ф. Антипенко, 
Ю. М. Антонян, Н. С. Бєглова, В. О. Глушков, В. М. Дрьомін, 
В. П. Ємельянов, М. Н. Іманти, І. І. Карпець, В. В. Крутова, В. А. Ліп-
кан, В. Я. Настюк, В. В. Лунєєв та ін.
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Метою статті є аналіз сучасного досвіду США у сфері запобі-
гання терористичній діяльності.

Виклад основного матеріалу. Суттєвих змін зазнало антитеро-
ристичне законодавство США після загальновідомих терактів 11 ве-
ресня 2001 р. Так, у жовтні цього ж року був прийнятий федераль-
ний закон «Патріотичний акт» (USA PATRIOT Act) [1]. Цей Закон 
розширив можливості правоохоронних органів, спеціальних служб 
та органів національної безпеки у сфері запобігання тероризму.

Із моменту прийняття «Патріотичного акта» в американському 
суспільстві розпочалася критика багатьох його положень, а осо-
бливо тих, що стосувалися розширення процедури таємного на-
гляду за особами, що підозрюються у терористичній діяльності. 
Так, відповідно до цього Акта, була спрощена процедура отриман-
ня дозволу на прослуховування та перехоплення повідомлень під-
озрюваних у тероризмі осіб та розширено коло суб’єктів запиту на 
цей дозвіл (підрозділ 201, 202 Акта). Актом було передбачено 
створення нових форм взаємодії та обміну оперативною інформа-
цією між правоохоронними та розвідувальними органами (підрозділ 
203 Акта), а також закріплена необхідність створення координацій-
них структур, що будуть забезпечувати таку взаємодію. Відтепер 
правоохоронним органам та спеціальним службам дозволялось 
розкривати один одному службову й «таємну» інформацію, що тим 
чи іншим чином стосувалася кримінального переслідування осіб, 
що підозрюються у тероризмі.

«Патріотичний акт» значно спростив можливість отримання 
судового ордеру на «ровінг» – спостереження, тобто таке прослу-
ховування за допомогою електронних засобів, коли воно проводить-
ся не відносно конкретно зафіксованого номера телефону, а щодо 
розмов об’єкта спостереження з усіх телефонних апаратів при його 
пересуванні (розділ 206 Акта). Окрім цього, були розширені мож-
ливості електронного спостереження за підозрюваними у терориз-
мі: збільшено перелік даних, які повинен надавати провайдер на 
запит правоохоронних органів (підрозділи 209–212, 217 Акта); наді-
лено юридичним імунітетом провайдерів та інших організацій, що 
надають допомогу у розслідуванні, стосовно розголошених у зв’язку 
із цим даних (підрозділ 225 Акта); спрощена офіційна процедура 
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застосування спеціальних пристроїв для негласного збору інформа-
ції у комп’ютерних мережах (підрозділ 216 Акта).

Уперше було закріплене за Директором ФБР (або спеціально 
призначеними ним особами) право на отримання судового ордеру 
на ознайомлення з будь-якими носіями інформації про особу (ме-
дична картка, бібліотечні записи, результати тестувань, список 
відвідуваних інтернет-сайтів або переглянутих телеканалів, касові 
чеки тощо) (підрозділ 215 Акта). Підрозділом 213 Акта була закрі-
плена можливість проведення правоохоронними і розвідувальними 
органами «секретних» обшуків, тобто без повідомлення підозрю-
ваному про їх проведення.

Підрозділом 101 «Патріотичного акта» було встановлено ство-
рення окремого та необмеженого «Антитерористичного фонду» при 
Міністерстві фінансів США, який зможе використовувати Мініс-
терство юстиції США у питаннях протидії тероризму (відшкоду-
вання збитків, що завдаються терактами; виплата винагороди за 
допомогу в антитерористичній діяльності тощо). Закріплена мож-
ливість звернення Генерального прокурора до Міністерства обо-
рони із низки питань, пов’язаних із тероризмом (підрозділ 104 За-
кону). 

Окремий великий розділ Закону присвячено протидії легалізації 
(«відмиванню») доходів, здобутих злочинним шляхом, та фінансу-
ванню тероризму (розділ 3 Акта). «Патріотичний акт» фактично 
удосконалив процедуру комплаєнс-контролю у фінансовій та бан-
ківській сферах США. Так, по-перше, він закріпив необхідність 
прийняття урядом мінімальних стандартів, що мають виконувати 
фінансові установи для перевірки особистості клієнтів (підрозділ 
326 Акта). По-друге, встановлено обов’язок фінансових установ: 
приймати та виконувати програми боротьби з легалізацією грошей, 
впроваджувати внутрішні політики, процедури та засоби контролю, 
призначати відповідального з питань комплаєнс-контролю, прово-
дити постійне навчання працівників та ін. По-третє, закріплена 
необхідність повідомляти правоохоронні та розвідувальні органи 
про всі підозрілі фінансові операції.

Низка положень Акта присвячена конфіскації товарів та коштів 
осіб, що підозрюються у міжнародному тероризмі (підрозділи 312, 
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313, 319 та 325 Акта). Окрім цього, було збільшено санкції за контр-
абанду готівки, корупційні правопорушення та інші незаконні фі-
нансові операції (підрозділ 363 Акта).

«Патріотичний акт» певним чином посилив імміграційну сис-
тема та прикордонний контроль США (розділ 4 Акта). Так, було 
створено вдосконалені технічні системи перевірки паспортів на 
пунктах в’їзду в країну, дозволена більш ретельна перевірка канди-
дата на отримання візи стосовно судимостей та злочинних зв’язків, 
установлено можливість контролю за особами, які отримують сту-
дентську візу. Підрозділ 412 Акта дав можливість Генеральному 
прокурору США або його заступнику брати під варту будь-якого 
іноземця, що підозрюється в терористичній діяльності, на строк до 
шести місяців або до моменту його видворення.

Серед інших важливих нововведень «Патріотичного Акта» слід 
виділити: посилення матеріального захисту жертв терактів (розділ 
6 Акта) та вдосконалення законодавства, що регулює кримінально-
правову відповідальність за злочини терористичного характеру 
(розділ 8 Акта). Так, було розширено поняття «федеральний злочин, 
пов’язаний з тероризмом», збільшено розмір покарання за терорис-
тичну діяльність, введено термін «внутрішній тероризм», удоско-
налено розуміння поняття кібертероризму тощо.

Слід зазначити, що деякі із перелічених вище положень «Патрі-
отичного акта» були розкритиковані за порушення Першої та Чет-
вертої поправок до Конституції США, що гарантують свободу 
слова, недоторканність особи та її майна, забороняють несанкціо-
новані обшуки [2]. І не даремно. Існують реальні докази, що під-
тверджують використання цього федерального закону для затри-
мання осіб, що протестували проти політики американського уряду 
стосовно війни в Іраку та Афганістані, а також тих, що були не 
згодні з політичним курсом влади [3]. Відомі факти використання 
правоохоронними органами права на «таємні обшуки» для отри-
мання доказів по справам, що не стосуються терористичної діяль-
ності [4].

Незважаючи на ґрунтовну критику, окремі спірні положення 
Розділу 2 «Патріотичного акта», які, до речі, мали тимчасовий ха-
рактер (терміном до 31 грудня 2005 р.), кілька разів продовжували 
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свою дію за санкцією Конгресу (аж до 1 червня 2015 р.). І лише 
після загальновідомого скандалу, пов’язаного з колишнім співро-
бітником Агентства Національної Безпеки Е. Сноуденом, який 
опублікував інформацію про масове стеження спецслужбами США 
за власними громадянами та громадянами інших країн [5], 2 червня 
2015 р. Конгрес прийняв федеральний закон «Акт про свободу» [6].

Цей Закон, хоча і поновив чинність деяких положень «Патріо-
тичного акта», які на той момент втратили чинність, але встановив 
суттєві обмеження для американських спецслужб стосовно масо-
вого збору даних стосовно громадян США та деякі інші процесу-
альні обмеження для правоохоронців. Незважаючи на зазначені 
зміни, чинне антитерористичне законодавства США й досі містить 
багато спірних положень та постійно обговорюється у ЗМІ та в аме-
риканському суспільстві.

Що стосується системи суб’єктів протидії тероризму США, то 
вона також зазнала певних змін після трагедії 11 вересня 2001 р. 
Понад 263 державні установи було або створено, або реорганізова-
но для реалізації антитерористичної реформи [7]. Так, відповідно 
до «Акта про національну безпеку» [8], що був підписаний Д. Бу-
шем 25 листопада 2002 р., створено Міністерство національної 
безпеки США (Department of Homeland Security), яке об’єднало 22 
федеральних відомства та агентства, а також Адміністрацію тран-
спортної безпеки США [9]. Сучасними завданнями Міністерства 
національної безпеки США є: запобігання терористичній діяльнос-
ті та транснаціональній злочинності; забезпечення безпеки кордо-
нів; реалізація імміграційної та митної політики; забезпечення 
економічної безпеки та кібербезпеки; запобігання стихійним лихам 
та іншим надзвичайним ситуаціям [10]. Міністерство національної 
безпеки США тісно взаємодіє з різноманітними федеральними та 
місцевими державними органами, а також із приватним сектором 
для оцінки ризиків та координації заходів запобігання тероризму.

У систему суб’єктів запобігання тероризму США також входять:
− Рада національної безпеки США (United States National 

Security Council) – консультативний орган при президентові США 
для вирішення проблем національної безпеки і зовнішньої політики, 
а також основний координаційний та контролюючий орган прези-
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дента у цій сфері. До Ради входять державні службовці, що відпо-
відають за антитерористичну політику, серед яких, наприклад: по-
мічник президента з питань національної безпеки (Assistant to the 
President and Homeland Security Advisor); спеціальний помічник 
президента з питань зменшення терористичних загроз (Special 
Assistant to the President and Senior Director for WMD Terrorism and 
Threat Reduction); Національний координатор з безпеки, захисту 
інфраструктури та боротьби з тероризмом (National Coordinator for 
Security, Infrastructure Protection and Counter-Terrorism) та ін.

− Рада внутрішньої безпеки США (United States Homeland 
Security Council) – ще один консультативний орган з питань при 
президентові США, створений у 2001 р., завданнями якого є за-
безпечення координації усіх заходів, пов’язаних із національною 
безпекою, між виконавчими відомствами та агентствами, а також 
сприяння ефективній реалізації усієї політики внутрішньої без-
пеки [11].

− Національний контртерористичний центр (National 
Counterterrorism Center) – державна організація, що відповідає за 
національні та міжнародні контртерористичні зусилля та консультує 
уряд США з питань тероризму. Ця організація підконтрольна Ди-
ректору Центральної розвідки та об’єднує в собі спеціалістів з ін-
ших державних відомств та агентств. До завдань Національного 
контртерористичного центру належить, зокрема: проведення між-
відомчих нарад із питань терористичних загроз, забезпечення ді-
яльності міжвідомчих груп із зазначених питань, підготовка аналі-
тичних звітів та аналіз ефективності антитерористичних планів 
США, введення баз даних осіб, що підозрюються у терористичній 
діяльності (Terrorist Identities Datamart Environment (TIDE) [12].

− Федеральне бюро розслідувань (Federal Bureau of 
Investigation) – відповідає за виявлення та притягнення до кримі-
нальної відповідальності осіб, що причетні до терористичної ді-
яльності всередині країни. У складі ФБР створено Відділ по бороть-
бі з тероризмом (Counterterrorism Division) та Центр з відстеження 
терористичної активності (Terrorist Screening Center). ФБР також 
бере участь у підготовці населення до дій у випадку терактів, а та-
кож допомагає проводити антитерористичні заходи.
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− Центральне розвідувальне управління (Central Intelligence 
Agency) – займається зовнішньою розвідкою терористичних загроз. 
При ЦРУ функціонує спеціальний підрозділ – Антитерористичний 
центр (Counterterrorist Center), який збирає інформацію про теро-
ристичні об’єднання в усьому світі. Спеціалісти цього підрозділу 
беруть участь у підготовці щорічних звітів про стан тероризму 
в світі.

− Збройні сили США (United States Armed Forces). Для коорди-
нації воєнних антитерористичних дій у складі Центрального коман-
дування США функціонує Об’єднана міжвідомча оперативна група 
(Joint Interagency Task Force), а на нижчих рівнях командування 
створені Об’єднані групи міжвідомчої координації боротьби з те-
роризмом (Joint Interagency Coordination Groups). Завдання цих 
груп – ефективна міжвідомча координація та обмін інформацією 
між цивільними та військовими структурами з питань антитерорис-
тичної діяльності [13].

Важливе значення у сфері протидії тероризму має також реалі-
зація спеціальних антитерористичних програм та ініціатив під 
егідою Державного департаменту США. Так, при цьому Департа-
менті функціонує Бюро з протидії тероризму та насильницькому 
екстремізму (Bureau of Counterterrorism and Countering Violent 
Extremism), що займається розробкою скоординованих стратегій та 
підходів до боротьби з тероризмом за кордоном та забезпечує анти-
терористичне співробітництво міжнародних партнерів. Серед інших 
обов’язків Бюро реалізує такі програми та ініціативи: Програма 
допомоги у боротьбі з тероризмом (Antiterrorism Assistance Program), 
Програма протидії насильницькому екстремізму (Countering Violent 
Extremism), Програма протидії фінансуванню тероризму (Countering 
the Financing of Terrorism Finance), Фонд боротьби з тероризмом 
(Counterterrorism Partnerships Fund) та багато ін. [14].

Висновок. Як бачимо, система протидії тероризму США харак-
теризується широкою законодавчою базою, що повністю забезпечує 
функціонування правоохоронних та розвідувальних органів у цій 
сфері. Окрім цього, антитерористичне законодавство постійно пере-
глядається й удосконалюється, а система державних суб’єктів про-
тидії тероризму доволі розгалужена, належним чином фінансується 
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та ефективно координується спеціальними міжвідомчими органами. 
На наш погляд, антитерористична система США повністю відпо-
відає поставленими перед нею стратегічними цілями: 1) запобіган-
ня терактам; 2) обмеження використання зброї масового ураження 
у терористичних цілях; 3) заборона будь-якої допомоги та фінансу-
вання тероризму; 4) створення перешкод для терористичних орга-
нізацій у контролі за певною територією [15].
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Мокляк В. В. Сучасний досвід США у запобігання тероризму

У статті проаналізовано сучасний досвід Сполучених Штатів Америки 
у сфері запобігання терористичній діяльності. Зазначається, що антитерори-
стичне законодавство США почало активно розвиватися після загальновідомих 
терактів 11 вересня 2001 р. Новий федеральний закон «Патріотичний акт» 2001 р. 
суттєво розширив повноваження спецслужб та правоохоронних органів у сфері 
боротьби з тероризмом, що в подальшому стало причиною багатьох скандалів, 
пов’язаних зі стеженням як за власними громадянами, так і за представниками 
іноземних держав. Хоча на сьогодні багато суперечливих норм антитерористич-
ного законодавство втратило чинність на підставі рішень Конгресу, але й досі 
воно має значну кількість норм, що дозволяє різноманітним державним агент-
ствам збирати конфіденційну інформацію. Автор наводить також відомості про 
систему суб’єктів запобіжної діяльності у сфері протидії тероризму. Цю систе-
му очолює Міністерство національної безпеки, яке об’єднує 22 федеральних 
відомства та агентства, а також Адміністрацію транспортної безпеки США. 
До системи суб’єктів протидії тероризму належать: Рада національної безпеки 
США, Рада внутрішньої безпеки США, Національний контртерористичний центр, 
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Федеральне бюро розслідувань, Центральне розвідувальне управління, органи 
поліції, а також Збройні сили США.

Ключові слова: тероризм, запобігання терористичній діяльності, анти-
терористичне законодавство, суб’єкти запобіжної діяльності у сфері протидії 
тероризму.

Мокляк В. В. Современный опыт США в предотвращении терроризма

В статье проанализирован современный опыт Соединенных Штатов Аме-
рики в сфере предотвращения террористической деятельности. Отмечается, 
что антитеррористическое законодательство США начало активно развивать-
ся после общеизвестных терактов 11 сентября 2001 г. Новый федеральный закон 
«Патриотический акт» 2001 г. существенно расширил полномочия спецслужб 
и правоохранительных органов в сфере борьбы с терроризмом, что в дальнейшем 
стало причиной многих скандалов, связанных со слежкой как за собственными 
гражданами, так и за представителями зарубежных государств. Хотя на сегод-
ня много противоречивых норм антитеррористического законодательства 
утратило силу на основании решений Конгресса, но до сих пор оно имеет значи-
тельное количество норм, которые позволяют разнообразным государственным 
агентствам собирать конфиденциальную информацию. Автор приводит также 
сведения о системе субъектов предупредительной деятельности в сфере проти-
водействия терроризму. Эту систему возглавляет Министерство национальной 
безопасности, которое объединило 22 федеральных ведомства и агентства, 
а также Администрацию транспортной безопасности США. В систему субъек-
тов противодействия терроризму входят: Совет национальной безопасности 
США, Совет внутренней безопасности США, Национальный контртеррористи-
ческий центр, Федеральное бюро расследований, Центральное разведывательное 
управление, органы полиции, а также вооруженные силы США.

Ключевые слова: терроризм, предотвращение террористической деятель-
ности, антитеррористическое законодательство, субьекты предупредительной 
деятельности в сфере противодействия терроризма.

Moklyak V. V. Modern US Experience in Prevention of Terrorism

The article analyzes modern experience of the United States of America in the 
field of preventing terrorist activities. It is noted, that antiterrorist legislation of the USA 
has started to develop actively after the well-known attacks of the 11th of September 2001. 
The new federal law «Patriotic act» of 2001 significantly expanded the powers of the 
special services and law enforcement bodies in the fight against terrorism, which 
subsequently became the cause of many scandals related to the shadowing their own 
citizens and foreign governments. Although today many contradictory norms of anti-
terrorist legislation have ceased to exist on the basis of congressional decisions, it still 
has a significant number of norms that allows various state agencies to collect confidential 
information. The author also gives information about the system of subjects of preventive 
activities in the field of counteraction to terrorism. This system is headed by the Ministry 
of National Security, which unified 22 federal departments and agencies, as well as by 
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the Administration of Transport Security of the USA. The system of subjects of terrorism 
counteraction includes Council of National Security of the USA, Council of Internal 
Security of the USA, National Counterterrorism Center, Federal Bureau of Investigations, 
police bodies, as well as the US Armed Forces.

Key words: terrorism, the prevention of terrorist activities, anti-terrorism 
legislation, the subjects of preventive activities in the field of countering terrorism.
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УДК 343.2

СТРОКИ В ІНСТИТУТІ СУДИМОСТІ

А. О. Нікітіна, здобувачка Науко-
во-дослідного інституту вивчення 
проблем злочинності імені акаде-
міка В. В. Сташиса Національної 
академії правових наук України

Постановка проблеми. Кримінальне законодавство неоднора-
зово вказує на тривалість певних правовідносин, їх визначеність 
часовими рамками, зумовлює настання юридичних наслідків пере-
бігом певного проміжку в часі. Така тривалість завжди обмежена 
відповідними моментами – початковим і кінцевим та називається 
строком. Строки знайшли своє відображення в цілій низці інститу-
тів Загальної частини Кримінального кодексу України (далі – КК), 
у тому числі в інституті судимості. Однак відсутність законодавчо-
го закріплення строків у кримінальному праві викликає багато про-
блем у їх практичному застосуванні, теоретичному визначенні, 
а також у процесі обчислення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У кримінально-пра-
вовій літературі часто піднімається питання з приводу змісту, юри-
дичної природи та сутності судимості. Однак комплексного аналізу 
саме строків в інституті судимості до теперішнього часу не здій-
снювалося. Окремо дослідженням категорії строку в праві займа-
лися такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Ж. Л. Бержель, Т. М. Ва-
хонєва, С. В. Вишновецька, В. П. Грібанов, А. В. Жгунова, С. О. За-
їка, О. В. Зайчук, В. В. Луць, О. Р. Михайленко, І. Г. Оборотов, 
П. М. Рабінович та ін.

Метою статті є аналіз існуючих наукових підходів, пов’язаних 
із питаннями застосування строків в інституті судимості, виокрем-
лення їх основних проблем функціонування в кримінальному пра-
ві і розробка пропозицій щодо їх усунення.

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що стан суди-
мості обмежується строками: період відбування покарання та пев-
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ний період після звільнення. З перебігом строків судимість погаша-
ється або ж, за наявності відповідних умов, вона може бути знята 
до перебігу строків погашення. Строковий характер судимості є її 
суттєвою ознакою. Кримінальний закон визначає, що судимість ви-
никає з дня набрання законної сили обвинувальним вироком, а та-
кож установлює підстави її припинення: погашення та зняття (ч. 1 
ст. 88 КК). 

У кримінально-правовій доктрині питання про поняття суди-
мості та її природу є дискусійним. Традиційно судимість визначають 
як наслідок засудження особи вироком суду до певного виду та міри 
кримінального покарання.

Найбільш повно та комплексно розкриває сутність судимості 
В. В. Голіна через такі її ознаки: 

– правовий стан особи, створений реалізацією кримінальної 
відповідальності, що стає підставою для застосування до винного 
передбачених законом обмежень його прав і свобод за певний пере-
біг часу згідно із законом;

– нерозривно пов’язана з конкретним злочином і призначеним 
покаранням. Немає судимості взагалі, є судимість за конкретний 
злочин, який вчинила особа. Отже, не може набути судимості особа, 
яка не вчинила злочин; не предстала перед судом; не була засудже-
на обвинувальним вироком до будь-якого покарання;

– тягне при умовах, передбачених законом, настання для особи, 
що має судимість, негативних наслідків кримінально-правового 
і загальноправового характеру; ці наслідки не поширюються на 
інших осіб;

– виступає одним із правових засобів досягнення і закріплення 
цілей покарання, оскільки є своєрідним нагадуванням про минуле 
і застереженням про можливе настання певних наслідків у майбут-
ньому [1, с. 21–22].

У КК інституту судимості присвячений окремий розділ За-
гальної частини, який так і називається «Судимість». Особливос-
ті погашення та зняття судимості осіб, які вчинили злочини у віці 
до 18 років, знайшли відображення в іншому розділі – «Особли-
вості кримінальної відповідальності та покарання неповноліт-
ніх». Поняття судимості на законодавчому рівні не закріплено. 
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Пленум Верховного Суду України у п. 1 постанови «Про прак-
тику застосування судами України законодавства про погашення 
і зняття судимості» від 26 грудня 2003 р. № 16 визначає: «…Су-
димість є правовим станом особи, який виникає у зв’язку з її 
засудженням до кримінального покарання і за зазначених у за-
коні умов тягне настання для неї певних негативних наслідків…» 
[2].

Строк, як зазначалось раніше, – це суттєва ознака судимості і є 
не чим іншим, як способом застосування часу для правового регу-
лювання. 

Відповідно до тлумачного словнику сучасної української мови 
«строк – це встановлений, визначений для кого-, чого-небудь від-
різок часу, відрізок часу взагалі» [3, с. 1404]. 

В. В. Луць визначає правовий строк як «час, з настанням або 
закінченням якого пов’язана та чи інша подія чи дія (бездіяльність), 
що мають юридичне значення» [4, с. 40]. 

А. А. Шайковський розглядає строки з об’єктивної та 
суб’єктивної сторін. З об’єктивної сторони «строк – це чітко вира-
жена складова загального часу», із суб’єктивної – «вольова діяль-
ність суб’єктів, спрямована на регулювання правових норм (обме-
ження у часі), в контексті виміру об’єктивного часу» [5, с. 159]. 

Строки в кримінальному праві – це різновид правового часу, які 
у своєму існуванні повністю абстрагуються від філософської кате-
горії часу і є проміжками часу, з якими закон пов’язує початок, ре-
алізацію і закінчення кримінально-правових відносин [6, с. 99].

У науці кримінального права існують різні точки зору з приводу 
розуміння строку погашення або зняття судимості. «Строк пога-
шення або зняття судимості – це своєрідний проміжок часу пере-
вірки досягнення і – головне – закріплення цілей кримінальної 
відповідальності» [1, с. 97].

Існує також точка зору, згідно з якою впродовж строку судимос-
ті особа, яка має незняту або непогашену судимість, у специфічній 
формі продовжує відповідати за вчинений злочин [7, с. 13].

Із перебігом певних строків судимість погашається. Погашення 
судимості є типовим і найбільш поширеним способом її припинен-
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ня. У науковій літературі існують різні визначення погашення су-
димості. На думку В. В. Голіни, «погашення судимості – це при-
пинення стану судимості осіб унаслідок самого закону при дотри-
манні певних, ним передбачених, умов у всіх засуджених, крім осіб, 
позбавлених волі довічно» [1, с. 77]. С. О. Муратова визначає по-
гашення судимості як «автоматичне, без спеціального рішення суду, 
припинення стану судимості особи, зумовленого фактом засуджен-
ня її вироком суду за вчинення злочину до певного виду та міри 
покарання, пов’язаного з реальним його відбуттям, і полягає у звіль-
ненні (позбавленні) її від обмежень кримінально-правового чи ін-
шого правового характеру за умов спливу строків, установлених 
законом, і не вчинення судимою особою протягом цих строків ново-
го злочину, та за наявності інших умов, установлених кримінальним 
законом» [8, с. 266].

Стаття 90 КК установлює правила обчислення строків пога-
шення судимості. Строки погашення судимості обчислюються із 
дня відбуття основного і додаткового покарання. До строку по-
гашення судимості зараховується час, протягом якого вирок не 
було виконано, якщо при цьому давність виконання вироку не 
переривалася (маються на увазі диференційовані строки давнос-
ті виконання вироку, передбачені в ст. 80 КК). Якщо особу було 
достроково звільнено від відбування покарання, тобто до завер-
шення строків відбуття покарання, призначеного вироком суду, 
то строк погашення судимості обчислюється із дня достроково-
го звільнення її від відбування покарання (основного та додат-
кового). Якщо невідбуту частину покарання було замінено більш 
м’яким покаранням, то строк погашення судимості обчислюєть-
ся із дня відбуття більш м’якого покарання (основного та додат-
кового). 

Якщо особа, що відбула покарання, до закінчення строку по-
гашення судимості вчинить новий злочин, перебіг строку погашен-
ня судимості переривається і обчислюється спочатку. Строки по-
гашення судимості обчислюються окремо за кожний злочин: за 
перший та наступний злочини, тобто вони не складаються і не по-
глинаються один одним. Таким чином, обов’язковою умовою по-
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гашення судимості є те, що перебіг строку погашення судимості не 
повинен перериватися. 

Строк погашення судимості починає перебіг із наступного дня 
після закінчення відбуття покарання. Наприклад, вироком Ленін-
ського районного суду м. Полтави від 30 листопада 2016 р. особу 
засуджено до 3 років 9 місяців позбавлення волі. Строк відбуття 
покарання рахувати з моменту затримання, тобто з 30 листопа-
да 2016 р. Покарання у виді позбавлення волі буде відбуте засудже-
ним 31 серпня 2020 р. Строк погашення судимості розпочнеться 
з 1 вересня 2020 р. і закінчиться 1 вересня 2023 р. Починаючи з 2 ве-
ресня 2023 р. судимість вважатиметься погашеною, а вказана 
особа такою, що не має судимості [9].

Якщо особі, крім основного покарання, призначено ще і додат-
кове, то судимість поширюється на виконання основного і додатко-
вого покарання. Погашення судимості в такому разі починає перебіг 
після спливу останнього дня відбування додаткового покарання. 

Строки погашення судимості є диференційованими залежно від 
ступеня тяжкості злочину (ст. 12 КК), виду покарання та строку 
(міри) покарання:

− стосовно осіб, засуджених до основного покарання у виді 
штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян, позбавлення права обіймати певні посади чи за-
йматися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт 
або арешту, – один рік (п. 5 ст. 89 КК); 

− стосовно осіб, засуджених за злочин невеликої тяжкості до 
позбавлення волі, а також засуджених до обмеження волі, – два роки 
(п. 6 ст. 89 КК);

− стосовно осіб, засуджених за злочин середньої тяжкості до 
позбавлення волі або основного покарання у виді штрафу, – три роки 
(п. 7 ст. 89 КК);

− стосовно осіб, засуджених за тяжкий злочин до позбавлення 
волі або основного покарання у виді штрафу, – шість років (п. 8 
ст. 89 КК);

− стосовно осіб, засуджених за особливо тяжкий злочин до по-
збавлення волі або основного покарання у виді штрафу, – вісім ро-
ків (п. 9 ст. 89 КК).
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Схематично це виглядає так:
Злочини 

невеликої 
тяжкості

Злочини 
середньої 
тяжкості

Тяжкі зло-
чини

Особливо 
тяжкі зло-

чини

Максималь-
ний строк 
покарання

2 роки 5 років 10 років

Понад 
10 років або 
довічне по-
збавлення 
волі

Строк по-
гашення 
судимості

1 або 2 роки 3 роки 6 років 8 років

Як бачимо, один рік – це мінімальний строк, протягом якого 
можна переконатися у виправленні засудженого, а вісім років є мак-
симальним. Окрім цього, спостерігаємо, що для злочинів невеликої 
тяжкості строк погашення судимості може перевищувати розмір 
призначуваного покарання, відносно інших категорій злочинів, на-
впаки, строк покарання перевищує строк погашення судимості.

У науці висловлюються думки з приводу доцільності встанов-
лення в законі строку погашення судимості, який був би рівний (або 
максимально наближений) строку фактично відбутого покарання 
у виді позбавлення волі [10, с. 57]. Так, дійсно, строки, протягом 
яких погашається судимість, повинні залежати від виду і тривалос-
ті покарання: чим суровіше відбуте покарання, тим довший строк 
погашення судимості.

Також ст. 89 КК передбачає певні особливості щодо строків по-
гашення судимості залежно від категорій засуджених. До таких, що 
не мають судимості, належать:

1) особи, засуджені відповідно до статті 75 КК, якщо протягом 
іспитового строку вони не вчинять нового злочину і якщо протягом 
зазначеного строку рішення про звільнення від відбування покаран-
ня з випробуванням не буде скасоване з інших підстав, передбачених 
законом. Якщо строк додаткового покарання перевищує тривалість 
іспитового строку, особа визнається такою, що не має судимості, 
після відбуття цього додаткового покарання;
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2) жінки, засуджені відповідно до статті 79 КК, якщо протягом 
іспитового строку вони не вчинять нового злочину і якщо після за-
кінчення цього строку не буде прийняте рішення про направлення 
для відбування покарання, призначеного вироком суду. Якщо за-
суджена не була звільнена від додаткового покарання і його строк 
перевищує тривалість іспитового строку, то жінка визнається такою, 
що не має судимості, після відбуття цього додаткового покарання;

4) особи, які відбули покарання у виді службового обмеження 
для військовослужбовців або тримання в дисциплінарному баталь-
йоні військовослужбовців чи достроково звільнені від цих покарань, 
а також військовослужбовці, які відбули покарання на гауптвахті 
замість арешту;

5) особи, засуджені до основного покарання у виді штрафу в роз-
мірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт або арешту, 
якщо вони протягом року з дня відбуття покарання (основного та 
додаткового) не вчинять нового злочину;

6) особи, засуджені до обмеження волі, а також засуджені за 
злочин невеликої тяжкості до позбавлення волі, якщо вони протягом 
двох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не 
вчинять нового злочину;

7) особи, засуджені до позбавлення волі або основного покаран-
ня у виді штрафу за злочин середньої тяжкості, якщо вони протягом 
трьох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не 
вчинять нового злочину;

8) особи, засуджені до позбавлення волі або основного покаран-
ня у виді штрафу за тяжкий злочин, якщо вони протягом шести ро-
ків з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять 
нового злочину;

9) особи, засуджені до позбавлення волі або основного покаран-
ня у виді штрафу за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом 
восьми років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не 
вчинять нового злочину.

Слід зазначити, що ст. 89 КК «Строки погашення судимості» 
охоплює абсолютно всі злочини – як умисні, так і необережні. Фор-
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ма вини при цьому значення не має. Доцільно було б указану стат-
тю доповнити пунктом про строки погашення судимості щодо ка-
тегорії осіб, засуджених за вчинення необережних злочинів. Для 
осіб, які вчинили злочини з необережності, судимість має погаша-
тися відразу після відбуття покарання (основного і додаткового), 
або ж необхідно передбачити більш короткі строки погашення су-
димості, ніж існуючі. Як приклад можна навести досвід існування 
такої норми в кримінальному законодавстві іншої країни. Так, у п. 1 
ч. 1 ст. 97 КК Республіки Білорусь зазначено: особа, засуджена за 
злочин, вчинений з необережності, має судимість лише в період 
відбування основного і додаткового покарання [11, с. 225–226]. 

Таким чином, строк погашення судимості – це передбачений 
кримінальним законодавством певний проміжок часу, який починає 
перебіг із наступного дня після відбуття покарання (основного та 
додаткового) і закінчується в останній день перебігу цього строку. 

Законом передбачена можливість і дострокового зняття суди-
мості, тобто до закінчення строків погашення судимості. Є. О. Пись-
менський зняття судимості визначає «як форму дострокового при-
пинення судимості в судовому порядку, яка є заохочувальною реак-
цією держави на бездоганну поведінку особи, котра має судимість» 
[12, с. 16]. В. В. Голіна зазначає, що «зняття судимості – це її ану-
лювання судом, тобто мова йде про дострокове припинення – до 
закінчення строку погашення судимості (ст. 91, ч. 3 ст. 108) – стану 
судимості особи, яка звернулася з такою заявою до суду…» [1, с. 
78]. Дострокове зняття судимості можливе лише щодо осіб, які від-
були покарання у виді позбавлення волі та обмеження волі. При 
цьому не має значення, чи повністю було відбуте призначене по-
карання або особа відбула його частково, будучи звільненою до-
строково з підстав, передбачених законом. Особи, які відбули інші 
покарання, не мають права на дострокове зняття судимості. 

Зняття судимості можливе після спливу не менше половини 
строку погашення судимості, встановленого законом. КК передбачає 
і вимоги щодо поведінки особи, яка претендує на зняття судимості. 
Ця особа повинна довести своє виправлення зразковою поведінкою 
і сумлінним ставленням до праці протягом усього відбутого строку 
погашення судимості. На відміну від погашення, зняття судимості 
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відбувається не автоматично. Судимість вважається знятою з момен-
ту набрання чинності відповідною постановою суду. Наприклад, 
вироком Зарічного районного суду м. Суми від 15 квітня 1999 р. 
особу було засуджено за ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 358 КК до 
10 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна та за-
бороною займати керівні посади протягом 3 років. Із 10 березня 
1998 р. по 02 лютого 2005 р. засуджений відбував призначене судом 
покарання. Постановою Конотопського міськрайонного суду Сум-
ської області від 26 січня 2005 р. не відбутий строк покарання 3 роки 
1 місяць та 14 днів позбавлення волі було замінено на 2 роки виправ-
них робіт з відрахуванням 20 % заробітку на користь держави. 
Термін відбування покарання закінчився 26 січня 2007 р. Згідно 
з п. 2 ст. 91 КК зняття судимості допускається лише після закін-
чення не менш, як половини строку погашення судимості, зазначе-
ного у статті 89 КК. Відповідно до п. 8. ст. 89 КК особи, засудже-
ні до позбавлення волі або основного покарання у виді штрафу за 
тяжкий злочин, якщо вони протягом шести років із дня відбуття 
покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину, 
визнаються такими, що не мають судимості. Перебіг строку по-
гашення судимості почався з 27 січня 2007 р. і станом на 12 серпня 
2011 р. становив 4 роки 6 місяців, що перевищує половину строку 
необхідного для погашення судимості. Оскільки особа після звіль-
нення з місяць позбавлення волі стала на шлях виправлення, працев-
лаштувалася, за місцем проживання характеризувалася з позитив-
ної сторони, сумлінно ставилася до праці, ніяких порушень не до-
пускала, з дня її звільнення пройшло більше половини строку 
погашення судимості, передбаченого п. 8 ст. 89 КК, суд 12 серпня 
2011 р. постановив достроково зняти з особи судимість за вироком 
Зарічного районного суду м. Суми від 15 квітня 1999 р. [13]. 

Засудженим надано право на власний розсуд подавати клопо-
тання про дострокове зняття судимості. Головною умовою при 
цьому є закінчення не менш як половини строку погашення суди-
мості, зазначеного у ст. 89 КК. Із повторним клопотанням особа, 
якій у знятті судимості було відмовлено, може звернутися по спли-
ву року із дня винесення рішення про відмову (ч. 6 ст. 539 Кримі-
нально процесуального кодексу України). 
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Отже, строк зняття судимості можна визначити як своєрідний 
проміжок часу, який починає свій перебіг із наступного дня після 
відбуття покарання (основного та додаткового) і закінчується з мо-
менту набрання чинності відповідною постановою суду.

Викладене дозволяє зробити низку узагальнень:
Судимість – це самостійний строковий інститут Загальної час-

тини КК, що полягає в засудженні особи за вчинення нею злочину 
вироком суду з призначенням покарання. Єдиною вимогою до по-
ведінки особи в період судимості є невчинення нового злочину.

Судимість включає такі періоди: 1) період відбування основного 
покарання (у разі якщо покарання з яких-небудь причин не звертало-
ся до виконання, до строку погашення судимості зараховується час, 
протягом якого вирок не було виконано, якщо при цьому давність 
виконання вироку не переривалася (маються на увазі диференційо-
вані строки давності виконання вироку, передбачені в ст. 80 КК 
України); 2) період відбування додаткового покарання; 3) період від 
закінчення відбування покарання до погашення судимості.

Строк погашення судимості – це передбачений кримінальним 
законодавством певний проміжок часу, який починає перебіг із на-
ступного дня після відбуття покарання (основного та додатково-
го) і закінчується в останній день перебігу цього строку. Єдиною 
умовою погашення судимості є закінчення встановлених у кримі-
нальному законі строків.

Строк зняття судимості – це своєрідний проміжок часу, який 
починає свій перебіг із наступного дня після відбуття покарання 
(основного та додаткового) і закінчується з моменту набрання чин-
ності відповідною постановою суду. Умови зняття судимості: 1) осо-
ба відбула покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі; 
2) закінчення не менше половини строку погашення судимості, 
зазначеного у ст. 89 КК; 3) зразкова поведінка і сумлінне ставлення 
до праці.
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Нікітіна А. О. Строки в інституті судимості

У статті розглядаються питання застосування строків в інституті 
судимості, а саме строки погашення судимості та строки її зняття. Наведені 
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різні точки зору з приводу розуміння їх сутності. З урахуванням аналізу чинного 
законодавства та на основі дослідження існуючих наукових поглядів зроблені 
власні висновки стосовно строків погашення та зняття судимості. Значну увагу 
приділено особливостям їх обчислення. Пропонується передбачити більш короткі 
строки погашення судимості щодо осіб, які вчинили злочини з необережності. 

Ключові слова: строки, судимість, строки погашення судимості, строки 
зняття судимості.

Никитина А. А. Сроки в институте судимости

В статье рассматриваются вопросы применения сроков в институте су-
димости, а именно сроки погашения судимости и сроки ее снятия. Приведены 
разные точки зрения по поводу понимания их сущности. На основе действующе-
го законодательства исследования существующих научных взглядов, сделаны 
собственные выводы относительно сроков погашения и снятия судимости. Зна-
чительное внимание уделено особенностям их исчисления. Предлагается пред-
усмотреть более короткие сроки погашения судимости в отношении лиц, совер-
шивших преступление по неосторожности. 

Ключевые слова: сроки, судимость, сроки погашения судимости, сроки 
снятия судимости.

Nikitina A. O. Terms at the institute of conviction

The article deals with the application of terms in the institute of conviction, namely, 
the terms of redemption of a conviction and the terms of its withdrawal. There are 
different views on the understanding of their essence. Based on the current legislation, 
research of existing scientific views, we made our own conclusions regarding the terms 
of repayment and removal of criminal records. Considerable attention is paid to the 
peculiarities of their calculation. It is proposed to provide for shorter terms of redemption 
of a conviction in respect of persons who committed a crime through negligence.

Key words: terms, conviction, the terms cancelation of conviction, terms of 
dismissal of conviction.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ЗВІЛЬНЕННЯ  
ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ 
(ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)  

ЗА Ч. 4 СТ. 212 КК УКРАЇНИ

В. В. Олійниченко, пошукувач 
сектора дослідження криміналь-
но-правових проблем боротьби зі 
злочинністю НДІ ВПЗ ім. акад. 
В. В. Сташиса НАПрН України

Постановка проблеми. Можливість вирішення кримінально-
правових конфліктів за допомогою заохочувальних норм зумовлює 
підвищений науковий інтерес до цього виду норм кримінального 
права, їх соціальної обумовленості, змісту ознак, підстав застосу-
вання, правових та соціальних наслідків та інших питань доктри-
нального та практичного характеру, серед яких й питання правової 
природи таких норм. Зазначене стосується як в цілому інституту 
заохочувальних норм у кримінальному праві, так і окремих з них, 
зокрема передбачених ч. 4 ст. 212 КК («Ухилення від сплати по-
датків, зборів, інших обов’язкових платежів»). У ній закріплене таке 
положення: «Особа, яка вчинила діяння, передбачені частиною 
першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо 
вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи дер-
жавних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї 
статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона 
до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, 
збори (обов’язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану 
державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня)».

Слід зазначити, що незважаючи на численність наукових праць, 
присвячених теоретичному аналізу та практичному застосуванню 
ст. 212 КК, саме кримінально-правові положення ч. 4 цієї статті 
окремо не досліджувалися; специфічні ознаки наведеного звільнен-
© Олійниченко В. В., 2017
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ня поглиблено не аналізувалися; правова природа цього виду звіль-
нення від кримінальної відповідальності залишається у достатній 
мірі не визначеною.

Актуальність дослідження правової природи звільнення від 
кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 212 КК обґрунтовується 
необхідністю встановлення місця вказаного положення в системі 
кримінально-правових заходів, його ознак, механізму застосування, 
правових та соціальних наслідків. 

Правову природу заохочувальних норм у національному законо-
давстві про кримінальну відповідальність досліджували Ю. В. Баулін, 
А. А. Вознюк, Х. Д. Алікперов, Л. В. Головко, О. О. Дудоров, 
О. О. Житний, О. В. Козаченко, О. В. Наден, Т. І. Нікіфорова, 
Є. О. Письменський, П. Л. Фріс, П. В. Хряпінський та інші науковці.

Метою статті є визначення правової природи звільнення від 
кримінальної відповідальності, закріпленого у ч. 4 ст. 212 КК, уста-
новлення місця цього виду звільнення серед інших кримінально-
правових заходів боротьби зі злочинністю. 

Викладення основного матеріалу. В суспільстві виникають 
такі умови, за яких для реалізації завдань, що стоять перед держа-
вою та її правозастосовними органами у справі протидії злочиннос-
ті, не вимагається, щоб особа, яка вчинила суспільно небезпечне 
діяння, зазнала примусових заходів, передбачених законом про 
кримінальну відповідальність, зокрема, заходів, що складають кри-
мінальну відповідальність: різного виду покарання; заходи, що 
підлягають застосуванню, замість покарання, при звільненні від 
нього з випробуванням; судимість.

Розвиток вітчизняного кримінального права, зокрема, в частині 
звільнення від кримінальної відповідальності, цілком відповідає 
актуальній у сучасному світовому правознавстві тенденції diversion 
(відхилення, відхід) – виробленню в кримінальному праві засобів 
досягнення цілей кримінально-правової політики у сфері боротьби 
зі злочинністю некаральними, альтернативними шляхами [5, с. 13]. 
Фахівці зазначають, що кримінально-правові заходи, які мають 
кримінально-правовий, але альтернативний щодо кримінальної від-
повідальності характер, застосовуються все частіше, причому нор-
мативне забезпечення зазначених заходів постійно вдосконалюєть-
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ся. Такі заходи, як зазначає О. В. Козаченко, не спрямовані на по-
карання особи, тобто не мають ознак нестатків, що накладаються 
на особу, яка вчинила злочин, а орієнтуються на відновлення «до-
злочинної» поведінки особи шляхом застосування медичних, ліку-
вальних, виховних заходів, заходів із чітко визначеними матеріаль-
ними нестатками, обмеження потенційної можливості продовжува-
ти злочинну діяльність із використанням предметів злочинів, 
громадського впливу на поведінку особи, яка вчинила кримінально 
протиправне діянні, та ін. [9, с. 124–125].

До зазначених заходів належать й різноманітні види звільнення 
від кримінальної відповідальності, норми щодо яких передбачені 
як у Загальній частині КК (наприклад, розділ ІХ, що має назву 
«Звільнення від кримінальної відповідальності»), так і в деяких 
статтях Особливої частини КК. Положення цих норм є регулятив-
ними, вони містять унормовані КК засоби впливу на особу у зв’язку 
з учиненням нею злочину. На відміну від санкцій, що закріплені 
у більшості охоронних норм Особливої частини, положення цих 
норм спрямовані на стимулювання правомірної, суспільно схвальної 
поведінки особи, ознаки якої закріплені у кримінальному праві. 
Зокрема, особливістю заохочувальних норм Особливої частини КК 
є те, що всі спеціальні види звільнення від кримінальної відпові-
дальності, серед яких і положення ч. 4 ст. 212 КК, є імперативними 
для суду, спеціальними з погляду законодавця та безумовними для 
особи, яка звільняється від кримінальної відповідальності за під-
ставою заохочувальної норми [2, с. 62–63]. На цю обставину, як на 
визначальну, звертає увагу О. О. Дудоров, який стосовно заохочу-
вального припису, передбаченого ч. 4 ст. 212 КК, зазначає, що в Осо-
бливій частині КК втілено підхід, згідно з яким норми, котрі по-
кладають обов’язок заохочення, мають більше спонукальну силу, 
ніж норми, що лише уповноважують на заохочення [6, с. 492].

Крім того, якщо заходи кримінального-правого характеру є пев-
ною статичною категорією, то кримінально-правові наслідки що 
полягають у застосуванні або звільненні від застосування таких 
заходів, як слушно вказує Ю. А. Пономаренко, характеризують 
динаміку, певний процес застосування або незастосування останніх 
до особи, яка вчинила злочин [16, с. 194].
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Отже, однією з альтернатив кримінально-правовим наслідкам 
вчинення злочину є звільнення особи, яка вчинила злочин, від кри-
мінальної відповідальності. При цьому зазначене реагування держа-
ви на злочин, як вже було зазначено, є проявом загальної тенденції 
до відходу від класичного реагування держави на вчинення суспіль-
но небезпечного діяння, центральними елементами якого є кримі-
нальне переслідування та покарання особи, котра вчинила злочин.

Положення, зазначене у ч. 4 ст. 212 КК щодо звільнення особи 
від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, 
зборів (обов’язкових платежів), також, беззаперечно, відіграє зна-
чущу роль у протидії злочинності та заохоченні платників податків, 
які допустили несумлінність у цьому питанні.

На думку П. В. Хряпінського, спеціальні види звільнення від 
кримінальної відповідальності, не відіграючи провідної ролі у про-
тидії злочинності, сприяють притаманними їм засобами виконанню 
основного соціального завдання кримінального права, яким є охо-
рона найбільш важливих соціальних цінностей від злочинних по-
сягань [19, с. 28].

Поряд із цим дослідження правової природи спеціального виду 
звільнення від кримінальної відповідальності, який передбачений 
ч. 4 ст. 212 КК, також не можливе без установлення ознак указано-
го субінституту. 

Насамперед важливо зазначити, що оскільки спеціальні види 
звільнення від кримінальної відповідальності входять до інституту 
звільнення від кримінальної відповідальності, то вони мають спіль-
ні з ним ознаки. 

Як зазначає Т. І. Нікіфорова, спеціальні види, як і загальні, здій-
снюються судом від імені держави, застосовуються до особи, яка 
вчинила злочин, полягають у відмові від осуду особи, яка вчинила 
злочин, та застосуванні до неї установлених законом обмежень 
певних прав і свобод [15, с. 48]. Аналогічної думки дотримується 
й А. А. Вознюк, який указує, що до ознак загальних видів звільнен-
ня від кримінальної відповідальності належить здійснення останніх 
судом від імені держави; застосовуються ці норми до особи, яка 
вчинила злочин, та полягають у незастосуванні чи відмові від офі-
ційного осуду, кримінального покарання та судимості [4, с. 10]. 
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Повністю погоджуючись з обсягом ознак, які притаманні загальним 
видам звільнення, вважаємо, що правильніше було б указувати спо-
чатку на відмову від офіційного осуду, а вже потім на незастосуван-
ня останнього, а також кримінального покарання та судимості як 
складових кримінальної відповідальності.

Окрім спільних рис, спеціальні види звільнення від криміналь-
ної відповідальності мають особливі (відмінні від загальних) спе-
цифічні ознаки, що дають підстави називати зазначені види звіль-
нення спеціальними.

По-перше, спеціальні види звільнення від кримінальної відпо-
відальності мають відношення лише до конкретних складів зло-
чинів, можуть застосовуватися лише щодо осіб, які вчинили зло-
чини, що точно вказані у відповідних нормах Особливої частини 
КК [4, с. 10].

Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності 
передбачені для вичерпного переліку злочинів, при цьому серед 
загальних видів звільнення немає жодного, який стосувався б кон-
кретного злочину (конкретної статті, передбаченої Особливою 
частиною КК України)1. Також, як слушно вказує О. О. Житний, 
спеціальні види звільнення може бути застосовано тільки в разі 
вчинення окремих злочинів, які точно й вичерпно названо у відпо-
відних нормах Особливої частини КК України [7, с. 38]. О. В. Над-
ен указує, що такі види звільнення стосуються конкретних складів 
злочинів [13, с. 43].

Із цього випливає, що спеціальні види звільнення від криміналь-
ної відповідальності містяться лише в нормах Особливої частини 
КК, а загальні – в нормах Загальної. М. А. Шулепов підкреслює, що 
спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності вре-
гульовані нормами Особливої частини КК України [21, с. 9]. Ана-
логічних позицій дотримуються П. С. Матишевський [12, с. 231] та 
П. Л. Фріс [20, с. 260].

Крім того, юридичні підстави спеціальних видів звільнення від 
кримінальної відповідальності передбачені окремими частинами 

1  Примітка. Якщо й є вказівки на певні злочини, то вони стосуються, як пра-
вило, обмеження щодо застосування звільнення від кримінальної відповідальнос-
ті (див, наприклад, ч. 5 ст. 49 КК України)
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статей (наприклад ч. 2 ст. 255 КК), у свою чергу, юридичні підстави 
загальних видів звільнення передбачені окремими статтями (напри-
клад ст. 45 КК). 

З огляду на викладене, враховуючи, що положення ч. 4 ст. 212 
КК закріплене в Особливій частині КК, цей вид звільнення відне-
сено законодавцем до спеціальних; юридичні підстави для звіль-
нення передбачені відповідною частиною статті.

По-друге, більшість спеціальних видів звільнення від кримі-
нальної відповідальності стосуються тяжких та особливо тяжких 
злочинів (статті 111, 114, 255, 2583, 260, 263, 289, 307 КК тощо), тоді 
як більшість загальних – злочинів невеликої та середньої тяжкості 
(статті 45, 46, 47, 48 КК). При цьому норми, що передбачають звіль-
нення від кримінальної відповідальності і містяться у статтях Осо-
бливої частини КК, як зазначає П. В. Хряпінський, є найкращими 
представниками інституту заохочувальних норм у законодавстві про 
кримінальну відповідальність. Необхідність існування спеціальних 
видів звільнення від кримінальної відповідальності пов’язуються 
з потребами суспільства у боротьбі з тяжкими та особливо тяжкими 
злочинами, що особливо складні у виявленні, розкритті та досудо-
вому розслідуванні, їх попередженням, профілактикою, а також 
соціальною переорієнтацією злочинця, відмовою від продовження 
злочину або добровільною заявою про вчинення злочину, з можли-
вістю, використовуючи його активні дії, досягти розкриття злочину 
та поновити порушене злочинним діянням правовідношення [2, с. 
65; 17, с. 22; 18, с. 244]. Одним із таких видів звільнення від кримі-
нальної відповідальності є положення ч. 4 ст. 212 КК, що застосо-
вується як до осіб, які вчинили злочин невеликої тяжкості (ч.1, 2 
ст. 212 КК), так і до тих, хто вчинив тяжкий злочин (ч. 3 ст. 212 КК). 

По-третє, як найбільш специфічну ознаку спеціальних видів звіль-
нення від кримінальної відповідальності слід вказати те, що їх підстави 
пов’язані з позитивною посткримінальною поведінкою особи (добро-
вільна здача заборонених законом предметів, добровільне повідомлен-
ня про злочин, активне сприяння його розкриттю), тоді як підстави 
загальних видів звільнення можуть залежати від обставин об’єктивного 
характеру (закінчення строків давності, зміна обстановки). Як пише 
Х. Д. Алікперов, звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку 
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з позитивною післязлочинною поведінкою передбачає вплив закону 
на особу не через офіційне засудження, а безпосередньо – через ін-
формаційно-виховний аспект кримінально-правового регулювання, 
шляхом поєднання погрози репресії за вчинене (санкції відповідної 
кримінально-правової норми) з указівкою особі шляху, який дає можли-
вість спокутувати провину за вчинене позитивною посткримінальною 
поведінкою [1, с. 32].

Прийнято вважати, що посткримінальна позитивна поведінка – 
це передбачена законом про кримінальну відповідальність суспіль-
но корисна, свідома, вольова дія або бездіяльність особи після 
вчинення нею злочину, що тягне за собою некаральні кримінально-
правові наслідки [8, с. 13]. Думка, що спеціальні види звільнення 
від кримінальної відповідальності часто пов’язують лише із заохо-
ченням позитивної посткримінальної поведінки особи, в теорії 
кримінального права була висловлена ще у 1976 р. Зокрема, 
О. В. Барков писав, що на відміну від норм про звільнення від кри-
мінальної відповідальності, які містяться в Загальній частині, ви-
падки такого звільнення в нормах Особливої частини є не резуль-
татом оцінювання особистості винного та вчиненого ним злочину, 
а стимулом до сприяння органам правосуддя в розкритті злочину 
[3, с. 28]. Вказана думка повністю розкриває сутність спеціальних 
видів звільнення від кримінальної відповідальності, і на теперішній 
час залишається вкрай актуальною.

Призначення спеціальних видів звільнення від кримінальної 
відповідальності – через стимулювання бажаної для суспільства 
посткримінальної поведінки особи, яка вчинила закінчений злочин, 
добитися відвернення, усунення або мінімізації суспільно небез-
печних наслідків, отримати інформацію про вчинений злочин, необ-
хідну для його розкриття, попередити вчинення інших кримінально 
караних посягань. При цьому припис ч. 4 ст. 212 КК також містить 
вимоги до поведінки винної особи, яка усуває суспільно небезпеч-
ні наслідки, що є корисним для суспільства, зокрема, це вимоги 
щодо особистого відшкодування особою збитків, тобто повного 
усунення суспільно небезпечних наслідків.

Має рацію В. В. Мальцев, який констатує, що в основу звіль-
нення від кримінальної відповідальності на підставі норм Особли-
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вої частини КК покладені не лише загальновизнані фундаменталь-
ні ідеї кримінального права, а й відносно нове для юридичної науки 
положення про допустимість компромісу у боротьбі зі злочинністю 
[11, с. 435].

При цьому існує кілька точок зору на правову природу звільнен-
ня від кримінальної відповідальності, відповідно до яких звільнен-
ня від кримінальної відповідальності розглядають як: 1) форму 
реалізації кримінальної відповідальності [10, с. 32]; 2) спосіб ди-
ференціації кримінальної відповідальності; 3) спосіб індивідуалі-
зації кримінальної відповідальності; 4) компроміс між державою 
і злочинцем [7, с. 27; 18, с. 200].

Так, якщо визнати звільнення від кримінальної відповідальнос-
ті однією із форм реалізації кримінальної відповідальності в її 
традиційному розумінні як негативної реакції держави на вчинений 
злочин, враховуючи, що кримінальна відповідальність настає з мо-
менту набуття чинності обвинувальним вироком суду, то нелогічним 
видається звільнення особи від того, чого за часом ще не настало. 
Факт повідомлення особі про підозру, затримання, взяття під варту, 
обрання інших запобіжних заходів не можна визнавати криміналь-
ною відповідальністю. Отже, звільнення від відповідальності фак-
тично збігається за часом і змістом зі звільненням від покарання, 
що нівелює ідею «прощення особи без винесення обвинувального 
вироку, первісно закладену в інститут звільнення від кримінальної 
відповідальності». В літературі неодноразово зверталась увага на 
ці та інші недоречності співвідношення кримінальної відповідаль-
ності та звільнення від неї [18, с. 200]. 

Також загальновизнаним є той факт, що диференціація кримі-
нальної відповідальності здійснюється на законодавчому рівні. На 
цій стадії законотворчого процесу моделюються різновиди суспіль-
но небезпечної поведінки (злочинів), визначаються їх типові 
об’єктивні і суб’єктивні ознаки, а також оптимальні види і розміри 
кримінального покарання. Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК звільнення 
від кримінальної відповідальності покладене виключно на суди, які 
повинні діяти в порядку, встановленому кримінальним процесуаль-
ним законодавством. Суд не диференціює кримінальну відповідаль-
ність, оскільки він не є суб’єктом такої діяльності. Також не можна 
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розглядати звільнення від кримінальної відповідальності як спосіб 
її індивідуалізації, оскільки індивідуалізувати можна лише те, що 
вже фактично існує, тобто зробити це можна виключно з моменту 
настання кримінальної відповідальності шляхом кваліфікації вчи-
неного і призначення міри покарання. У зв’язку із викладеним 
думка, що звільнення від кримінальної відповідальності є засобом 
чи способом диференціації або індивідуалізації кримінальної від-
повідальності, не може бути підтримана.

Що стосується четвертого (визначеного нами) підходу щодо 
правової природи звільнення як компромісу між державою і зло-
чинцем, то слід зазначити, що в науковій літературі висловлюються 
погляди, що звільнення від кримінальної відповідальності не може 
розглядатись як компроміс між державою та особою, яка вчинила 
злочин, оскільки характер публічно-владних правовідносин у сфе-
рі кримінального права не залишає особі ніяких можливостей щодо 
компромісу з державою. Компроміс за своєю природою передбачає 
досягнення взаємоприйнятного рішення на засадах поступок, змен-
шення вимог кожної зі сторін суспільного конфлікту. Держава як 
абсолютно домінуючий суб’єкт публічних правовідносин підкорен-
ня і послухання не має потреби домовлятися з іншим суб’єктом. 
Утім, задля стимулювання соціально корисної поведінки, реалізації 
принципів гуманізму та економії кримінальної репресії нею вста-
новлюються моделі позитивної посткримінальної поведінки, що 
заохочуються звільненням від кримінальної відповідальності, але 
ці норми не є результатом взаємних уступок [18, с. 201]. Соціальним 
призначенням інституту звільнення від кримінальної відповідаль-
ності є реалізація права держави на прощення особи, яка вчинила 
злочин, тобто відмова від визнання її винною у вироку суду, від 
засудження (осуду державою) і покарання. При цьому, за загальним 
правилом, держава відмовляється і від застосування до такої особи 
інших заходів державного або громадського впливу. Звільнення від 
кримінальної відповідальності свідчить про вибачливе ставлення 
до особи, можливість досягнення цілей кримінальної юстиції без 
засудження винної особи і її покарання.

Беззаперечно, заохочення правопорушників до соціально по-
зитивної поведінки є головним завданням спеціальних видів звіль-
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нення від кримінальної відповідальності, серед яких у справах про 
умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових плате-
жів) визначну роль відіграє положення ч. 4 ст. 212 КК. Посткримі-
нальна позитивна поведінка особи злочинця, що заохочується 
державою та закріплена у відповідних нормах КК, або відповідає 
вимогам закріплених у них (при загальних видах звільнення від 
кримінальної відповідальності), є одним із головних елементів під-
стави звільнення особи від кримінальної відповідальності. Водночас 
питання підстави звільнення особи від кримінальної відповідаль-
ності потребує окремого дослідження.

Разом із цим, як слушно вказує О. О. Житний, правовідносини, 
що виникають у момент вчинення злочину, при звільненні від кри-
мінальної відповідальності припиняються, як правило, повністю [7, 
с. 29]. При цьому причиною зазначених докорінних змін останній 
бачить у визнанні державою того, що під час розвитку таких право-
відносин було досягнуто певних цілей, зокрема: відновлення по-
рушених злочином прав потерпілого, втрата особою своєї суспіль-
ної небезпечності, розкриття небезпечного злочину, відновлення 
цілісності об’єкта кримінально-правової охорони тощо [7, с. 29]. 

Так само у механізмі кримінально-правового регулювання на-
уковці розрізняють факти, з якими закон пов’язує звільнення від 
кримінальної відповідальності, як вид юридичних фактів, що тяг-
нуть припинення кримінально-правових відносин [14, с. 4–25]. 
У зв’язку із викладеним при застосуванні ч. 4 ст. 212 КК України 
кримінально-правові відносини між особою та державою припиня-
ються у зв’язку із настанням складного юридичного факту, який 
включає два елементи, зокрема: 1) сплату податків, зборів 
(обов’язкових платежів), відшкодування шкоди, завданої державі їх 
несвоєчасною сплатою, та 2) набрання законної сили рішенням суду, 
що звільняє особу від кримінальної відповідальності. Саме наяв-
ність такої сукупності елементів є необхідною й достатньою під-
ставою дострокового та повного припинення кримінально-правових 
відносин, що виникають у зв’язку з учиненням злочину, передбаче-
ного ст. 212 КК України.

Таким чином, правову природу звільнення від кримінальної 
відповідальності на підставі положення ч. 4 ст. 212 КК України 
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необхідно розглядати як засіб регулювання кримінально-правових 
відносин між державою та особою, що виникають із приводу вчи-
неного злочину, передбаченого ст. 212 КК України, змістом якого 
є дострокове та повне припинення цих правовідносин, що відбува-
ються до початку реалізації кримінальної відповідальності.

Виходячи з наведеного, можна стверджувати, що звільнення від 
кримінальної відповідальності є заохочувальною реакцією держави 
на позитивну посткримінальну поведінку особи, свідчить про втра-
ту нею суспільної небезпечності та полягає у відмові від застосу-
вання усіх передбачених законом обмежень прав і свобод особи, яка 
вчинила злочин, та достроковому припиненні кримінальних право-
відносин між державою та винною особою.

Так, Київський районний суд м. Харкова, встановивши підстави 
для звільнення особи від кримінальної відповідальності та отри-
мавши згоду підозрюваного на таке звільнення, враховуючи повну 
сплату донарахованого податку у сумі 690 тис. грн., а також штраф-
них санкцій у розмірі 5 100 тис. грн., ухвалив рішення про звіль-
нення особи від кримінальної відповідальності за ознаками кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, 
та закриття кримінального провадження [22].

Вищезазначене рішення суду підтверджує повне припинення 
кримінально-правових відносин між державою та особою шляхом 
звільнення останньої від кримінальної відповідальності та закрит-
тя кримінального провадження без настання будь-яких негативних 
наслідків для такої особи. 

Викладене дозволяє дійти таких висновків: 
1. Звільнення особи від кримінальної відповідальності за ухи-

лення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) на під-
ставі ч. 4 ст. 212 КК України є заходом кримінально-правового ха-
рактеру, що характеризується стимулюванням правомірної, суспіль-
но схвальної поведінки особи, котра вчинила злочин, передбачений 
ст. 212 КК. Частина 4 цієї статті містить вказівку на позитивний 
кримінально-правовий наслідок для особи, яка вчинила умисне 
ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). На-
ведене в ній положення відповідає загальній тенденції до відходу 
від класичного реагування держави на вчинення суспільно небез-
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печного діяння, центральними елементами якого є кримінальне 
переслідування та покарання особи, котра вчинила злочин.

2. Положення, закріплене в ч. 4 ст. 212 КК України, повністю 
відповідає ознакам інституту звільнення від кримінальної відпо-
відальності – вказаний вид звільнення від кримінальної відпові-
дальності здійснюється судом від імені держави, застосовується до 
особи, яка вчинила злочин, і полягає у відмові та подальшому не-
застосуванні офіційного осуду, кримінального покарання та суди-
мості до особи, яка вчинила злочин. При цьому звільнення від 
кримінальної відповідальності, передбачене ч. 4 ст. 212 КК, має 
особливі специфічні ознаки, що дають підстави віднести зазначене 
звільнення до спеціальних видів звільнення від кримінальної від-
повідальності, зокрема: вказане звільнення передбачене для осіб, 
які вчинили злочин, закріплений ст. 212 КК (у тому числі у випадку 
вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України); 
міститься лише в нормах Особливої частини КК, де і передбачена 
юридична підстава для звільнення; підстава для застосування по-
ложень спеціального виду звільнення від кримінального відпові-
дальності, передбаченого ч. 4 ст. 212 КК України, пов’язана з пев-
ною позитивною посткримінальною поведінкою особи.

3. Таким чином, правова природа звільнення від кримінальної 
відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів) за ч. 4 ст. 212 КК України є найсприятли-
вішим заходом кримінально-правового характеру, що полягає у до-
строковому припиненні кримінально-правових відносин без реалі-
зації кримінальної відповідальності та інших несприятливих на-
слідків для особи.

4. Уявляються необхідними подальші наукові дослідження з пи-
тань визначення обсягу та змісту підстави звільнення від криміналь-
ної відповідальності, у тому числі для злочинів, що полягають 
в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів).
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Олійниченко В. В. Правова природа звільнення від кримінальної 
відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів) за ч. 4 ст. 212 КК України

Стаття присвячена дослідженню правової природи звільнення від 
кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів) за ч. 4 ст. 212 КК України, встановленню місця цього виду звільнення 
серед інших кримінально-правових заходів боротьби зі злочинністю. Розглядають-
ся загальні та специфічні ознаки спеціального виду звільнення від кримінальної 
відповідальності, передбаченого положенням ч. 4 ст. 212 КК України, вказується 
на необхідність подальших наукових досліджень із питань визначення обсягу та 
змісту підстави звільнення від кримінальної відповідальності, у тому числі для 
злочинів, що полягають в умисному ухиленні від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів).

Ключові слова: звільнення від кримінальної відповідальності, ухилення від 
сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Олийниченко В. В. Правовая природа освобождения от уголовной от-
ветственности за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных пла-
тежей) за ч. 4 ст. 212 УК Украины

Статья посвящена уголовно-правовому исследованию правовой природы 
освобождения от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, 
сборов (обязательных платежей) за ч. 4 ст. 212 УК Украины, установлению 
места указанного вида освобождения от иных уголовно-правовых средств борьбы 
с преступностью. Рассматриваются общие и специфические признаки специ-
ального вида освобождения от уголовной ответственности, предусмотренного 
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положением ч. 4 ст. 212 УК Украины, указывается на необходимость дальнейших 
научных исследований по вопросам определения объема и содержания основания 
освобождения от уголовной ответственности, в том числе для преступлений, 
заключающихся в умышленном уклонении от уплаты налогов, сборов (обязатель-
ных платежей). 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, уклонение 
от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Oliinychenko Viacheslav. The Legal nature of Application Part 4 of Art. 212 of 
the Criminal Code of Ukraine for Exemption from Criminal Responsibility for Evasion 
of Taxes and Duties

The article is devoted to research the legal nature part 4 of art. 212 of the Criminal 
Code of Ukraine on exemption from criminal responsibility for evasion of taxes and 
establish place of this type of exemption from other criminal legal means of combating 
crime. The article considers general and specific signs of the special type of exemption 
from criminal by part 4 of art. 212 of the Criminal Code of Ukraine, also the author 
indicates the need for further scientific research on the determination of the volume and 
contents of the base for exemption from criminal responsibility, including for crimes 
consisting the evasion of taxes and duties.

Keywords: exemption from criminal responsibility, evasion of taxes and duties.
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УДК 343.541 

МОРАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ЯК ОБ’ЄКТ 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

А. Р. Топузян, аспірант сектора 
дослідження проблем криміналь-
ного та кримінально-виконавчого 
права Науково-дослідного інсти-
туту вивчення проблем злочин-
ності імені академіка В. В. Сташи-
са НАПрН України

Постановка проблеми. Дослідження змісту об’єкта злочину 
дозволяє дати відповідь на запитання, що стосуються сутності охо-
ронюваного блага, осіб, безпосередньо зацікавлених у його охоро-
ні та предметного змісту соціального зв’язку між ними. Крім того, 
характеристика об’єкта злочину сприяє уточненню меж дії кримі-
нально-правової норми, розмежуванню злочинного від незлочин-
ного в поведінці відповідальної особи, правильній кваліфікації 
вчиненого діяння і його наслідків.

Характеризуючи моральність неповнолітніх у площині законо-
давчого рішення щодо структури КК, варто зазначити, що їй може 
бути заподіяна шкода при вчиненні різнорідних діянь, і єдиного 
підходу у її визначенні в якості родового об’єкта злочинів немає. 
Так, в Особливій частині чинного КК усі склади злочинів розташо-
вані за чітко визначеною системою поділу, в основі якого лежить 
родовий об’єкт злочину. Відповідно вказаним вище факторам розділ 
ХІІ Особливої частини КК України, що має назву «Злочини проти 
громадського порядку і моральності», містить два родових об’єкта 
злочинного посягання: громадський порядок і моральність. Остан-
ній визначається як установлений законодавством порядок відносин 
між людьми в суспільстві в сфері моральності. Саме до зазначено-
го розділу належить ст. 304 КК України («Втягнення неповнолітніх 
у злочинну діяльність»). Водночас злочини, передбачені ст. 150 
(«Експлуатація дітей») та 1501 («Використання малолітньої дитини 
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для заняття жебрацтвом»), розміщені законодавцем у розділі ІІІ 
Особливої частини КК України (Злочини проти волі, честі та гід-
ності особи). 

Слід зазначити, що об’єднання норм про відповідальність за 
злочини проти громадського порядку та моральності в одній струк-
турній частині кримінального законодавства, а також спільне ви-
значення родових об’єктів відбулося лише в сучасному КК України 
2001 р. [1]. На думку Л. С. Кучанської, таке об’єднання зумовлено 
не стільки даниною законодавчій традиції, скільки існуючим у сус-
пільстві ставленням до громадського порядку та моральності [2, с. 
52]. Водночас С. П. Репецький об’єднання норм про відповідаль-
ність за злочини проти громадського порядку та моральності в одно-
му розділі КК України не вважає обґрунтованим, оскільки оддавна 
законодавець робив спроби виокремити норми про кримінальну 
відповідальність за злочини проти моральності у відносно само-
стійну групу [3, с. 38].

Виклад основного матеріалу. Родовим об’єктом злочинів, пе-
редбачених статтями 150 і 1501 КК, зважаючи на назву Розділу ІІІ 
Особливої частини КК України, слід виділяти волю, честь і гідність 
особи. Проте, на нашу думку, вказані об’єкти злочинів не мають 
прямого відношення до реальних суспільних відносин, на які по-
сягають вказані злочини. Про це свідчить зміст пояснювальної за-
писки до проекту ст. 1501 КК, а саме мета, яку ставили його автори: 
1) забезпечення належного захисту прав та інтересів дітей, перед-
бачених Конвенцією про права дитини; 2) попередження поширен-
ня жебрацького «бізнесу» з використанням дітей, у тому числі не-
мовлят [4].

У цьому контексті є подібною позиція І. М. Доляновської, яка 
розкрила зміст родового об’єкта експлуатації дітей (ст. 150 КК 
України) як суспільних відносин у виді сукупності конституційних 
прав і свобод дитини на вільний розвиток особистості та запропо-
нувала перенести цю статтю до розділу V Особливої частини КК 
України «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих 
прав і свобод людини і громадянина» [5, с. 11].

Однак, ураховуючи чинну систематизацію Особливої частини 
КК України, ми вважаємо, що вказаний злочин посягає насамперед 
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на основні моральнісні принципи, тобто на певну сферу моральніс-
них засад суспільства. І в цьому є його подібність до складу зло-
чину, передбаченого ст. 304 КК України, який посягає на суспільні 
відносини, що забезпечують принцип вільного розвитку особистос-
ті та умови нормального розвитку і виховання неповнолітніх.

На підставі дослідження розвитку відповідальності за злочини 
проти громадського порядку та моральності В. В. Кузнецов обґрун-
тував висновок про штучний характер об’єднання відповідних родо-
вих об’єктів злочинів [1, с. 135–139]. Окреслюючи засади кримі-
нально-правової охорони громадського порядку й моральності, 
науковець відмічає, що окремі злочини не можуть посягати на всі 
суспільні відносини моральності, а отже, родовим об’єктом певних 
злочинів слід визнавати лише окремі сфери моральності [1, с. 
135–139]. Саме тому він пропонує виділити в Особливій частині КК 
України самостійні розділи, серед яких «Злочини проти сімейних 
відносин та інтересів неповнолітніх», що має містити відповідаль-
ність за: втягнення неповнолітнього у вчинення злочину; втягнення 
неповнолітнього в антигромадські дії; використання особи для за-
няття жебрацтвом; ухилення від сплати аліментів на утримання 
дітей; ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних 
батьків; злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або 
за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування; зловживан-
ня опікунськими правами; розголошення таємниці усиновлення 
(удочеріння); незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння). При 
цьому норма про відповідальність за використання особи для за-
няття жебрацтвом має замінити виключену чинну ст. 1501 КК [8]. 
Варто також додати, що, виділяючи самостійні розділи, В. В. Куз-
нецов говорить про кримінально-правову охорону саме моральнос-
ті у вищезазначених сферах, при цьому без жодного натяку на цей 
ключовий термін у назвах розділів.

За загальним правилом, при дослідженні конкретного складу 
злочину науковці у галузі кримінального права обґрунтовують до-
цільність розташування певного злочину у відповідному розділі 
Особливої частини КК. Стикаючись з невідповідністю родових 
об’єктів конкретного злочину та інших злочинів, передбачених 
у цьому ж розділі, вчені пропонують удосконалити структуру Осо-
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бливої частини шляхом виділення певної групи злочинів в окремий 
розділ або їх перенесення до іншого розділу Особливої частини КК. 
Інші вчені, в силу особистих міркувань, намагаються вирішити 
«конфлікт» різнорідних злочинів у межах одного розділу Особливої 
частини без внесення структурних змін. 

Не ставлячи за мету дроблення розділів і не переслідуючи ам-
бітну і об’єктивно нереальну ціль виділення в Особливій частині 
КК України окремого розділу, який містив би вичерпний перелік 
злочинів проти моральності неповнолітніх, спробуємо більш де-
тально з’ясувати питання родового об’єкта такого роду злочинів 
загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що 
норми про відповідальність за злочини проти моральності неповно-
літніх та питання їх класифікації вивчалися багатьма вченими. Ваго-
мий внесок у дослідження проблем кримінальної відповідальності 
за ці порушення зробили І. О. Бандурка, О. І. Белова, В. В. Вітвіцька, 
Н. О. Горб, В. В. Дзундза, С. Г. Киренко, В. В. Кузнецов, Л. С. Кучан-
ська, Л. В. Левицька, А. В. Ландіна, А. М. Орлеан, Л. В. Плотнікова, 
С. П. Репецький, О. П. Рябчинська, П. П. Сердюк та ін.

Звичайно, досліджуючи об’єкт злочинів, що посягають на мо-
ральність неповнолітніх, науковці пропонували свої авторські фор-
мулювання або приєднувались до вже визначених іншими авторами. 
Так, О. І. Белова вказувала, що такі злочини посягають на відноси-
ни щодо нормального морального розвитку неповнолітніх [7, с. 294]. 
На думку В. А. Ломако, об’єктом посягання є основні принципи 
моральності у сфері морального і фізичного розвитку неповнолітніх 
[8, с.10]. Інші науковці об’єктом злочину визначають: моральний 
розвиток неповнолітніх (В. В. Вітвіцька) [8, с. 10]; моральність не-
повнолітніх (Н. О. Семчук) [10, с. 8]; умови належного розвитку 
і виховання неповнолітніх (В. В. Дзундза) [11, с. 12]; моральність 
у сфері соціалізації неповнолітніх (А. В. Ландіна) [12, с.8]; мораль-
ні устої неповнолітніх (Л. С. Кучанська) [13, с. 75], принципи віль-
ного розвитку особистості та умови нормального розвитку та ви-
ховання неповнолітніх (В. В. Кузнєцов) та ін. [11, с.22].

Загалом більшість учених вважає, що основною формою регу-
лювання поведінки людей та їх відносин у суспільстві від початку 
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його існування є моральні норми, які виникають у результаті сти-
хійно-масового досвідно-практичного надходження, відбору та 
закріплення визначених форм поведінки як загальноприйняті зраз-
ки і обов’язкові для всіх норми поведінки [14]. Оскільки моральність 
є однією із засад співжиття людей у суспільстві, природно, що за-
конодавець взяв її під охорону, що знайшло своє відображення у КК 
України 2001 р.

Як бачимо, дослідники оперують поняттями «мораль» і «мораль-
ність», звичайно, враховуючи той факт, що законодавець у назві роз-
ділу ХІІ Особливої частини КК України вказав саме на моральність 
(а не мораль). Для того, щоб знайти правильне визначення як моралі, 
так і моральності в юридичному значенні, необхідно враховувати 
особливості розуміння вказаних понять не лише з філософсько-на-
укової точки зору, а і в тому значенні, яке вкладається в них масово-
практичною свідомістю (тобто те, як мораль та моральність розумі-
ється всіма людьми), а також соціологічними та гуманітарними на-
уками (педагогіка, історія, літературна критика тощо) [15, с.799].

Щодо співвідношення моралі та моральності серед науковців 
існують різні думки – від їх тотожності до визначення різних кри-
теріїв їх розрізнення. 

Для визначення поняття «мораль» спочатку звернемося до За-
кону України «Про захист суспільної моралі», ст. 1 якого містить 
визначення суспільної моралі як системи етичних норм, правил 
поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духо-
вних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, 
громадський обов’язок, совість, справедливість [15, с. 800]. Як ба-
чимо, вітчизняний законодавець визначає мораль через етичні 
норми і правила поведінки у суспільстві. На такий саме зміст по-
няття моралі вказує і словник української мови: «мораль – це: 
1) система норм і принципів поведінки людей у ставленні один до 
одного та до суспільства; етика; 2) повчальний висновок із чогось» 
[16, с. 15]. Водночас «моральність» у словнику визначається через 
поняття «мораль», а саме, «моральність – відповідність поведінки 
людей нормам моралі» [11, с.5–6].

О. П. Рябчинська, наприклад, визначає громадську моральність 
як систему соціальних норм (принципів, поглядів, уявлень), що ви-
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никають як безпосереднє відображення умов суспільного життя 
в свідомості людей у формі певних категорій, що регулюють між-
особистісне спілкування та поведінку людей з метою забезпечення 
єдності особистісних і колективних інтересів [18, с. 11]. А. В. Лан-
діна визначає поняття «моральності» як об’єкта кримінально-право-
вої охорони у такий спосіб: «моральність – це порядок відносин 
між людьми, який існує в суспільстві за умови дотримання норм 
моралі та який охороняється кримінальним законодавством» [19, с. 
26]. Як слушно вказує І. О. Бандурка, мораль – це категорія суспіль-
ного значення, а моральність – категорія індивідуального значення, 
яка визначає насамперед внутрішнє ставлення, визнання, міру реа-
лізації норм моралі окремою людиною [19, с. 24].

На думку Н. О. Семчук, злочини проти моральності неповно-
літніх можна визначити як умисні суспільно небезпечні винні ді-
яння, що характеризуються тим, що завдають неповнолітнім саме 
моральну шкоду, посягають на сферу суспільної моральності та 
взяті під охорону КК [20].

Водночас ми не можемо погодитися з позицією Н. О. Семчук 
щодо виокремлення групи злочинів, які посягають на моральний 
розвиток неповнолітніх, відмежовуючи ці злочини від тих, що по-
сягають на їх розвиток фізичний [21]. На наше переконання, мо-
ральний і фізичний розвиток у неповнолітніх тісно пов’язані, отже, 
неможливо впливати на одну сферу, не заподіюючи шкоди іншій.

Таким чином, родовим об’єктом злочинів, що посягають на 
моральність неповнолітніх, є суспільні відносини, які забезпечують 
моральний розвиток неповнолітніх.

Слід відмітити, що в юридичній літературі аналіз злочинів про-
ти моральності неповнолітніх завжди йде поряд зі спробами науков-
ців визначити склад цієї групи злочинів. Звичайно, більшість науков-
ців до злочинів проти моральності неповнолітніх включають по-
сягання, передбачені розділом XII Особливої частини КК України 
«Злочини проти громадського порядку та моральності» [22, с. 16] 
(ст. 304 у тому числі). Однак, крім переліку злочинів, які вже містить 
розділ XII Особливої частини КК, окремими науковцями вислов-
люються пропозиції щодо його доповнення. Так, на думку С. Г. Ки-
ренка, до злочинів проти моральності неповнолітніх належить 
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злочин, передбачений ч. 2 ст. 181 КК: «посягання на здоров’я людей 
під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання 
релігійних обрядів, поєднані із втягуванням в діяльність групи не-
повнолітніх» [23, с. 40–41]. І. М. Доляновська, наприклад, до пере-
ліку цієї групи злочинів включає посягання, передбачені ст. 150 КК 
(«Експлуатація дітей») [24, с. 26]. При цьому науковець слушно 
зазначає, що під заподіянням істотної шкоди здоров’ю дитини слід 
розуміти не лише заподіяння їй фізичної шкоди (тілесних ушко-
джень, побоїв, захворювання на тяжку хворобу, втрату імунітету), 
а й шкоди моральної, яка полягає у втраті соціальних зв’язків ди-
тини та, відповідно, деформації моральних норм. Більше того, за-
подіяння істотної шкоди освітньому рівню дитини – це неотриман-
ня мінімально необхідного обсягу шкільної освіти, засвоєння якого 
приймається як норма освіченості її особистості, а також забезпечує 
їй рівність прав і можливостей при подальшому навчанні у вищому 
навчальному закладі, виборі професії і майбутньому працевлашту-
ванні.

Слід зауважити, що злочин, передбачений ст. 1501 «використан-
ня малолітньої дитини для заняття жебрацтвом», який є новелою 
законодавства, теж передбачає нанесення саме моральної шкоди. 
На це вказують Н. О. Семчук, В. В. Кузнецов та ін. Хоча, як указує 
В. В. Кузнецов, за ст. 1501 КК потерпілий унаслідок свого віку не 
усвідомлює факту використання його як фактичного «знаряддя» для 
жебракування. Проте це не виключає нанесення іншої моральної 
шкоди, навіть немовляті, наприклад, фізичного болю (який не при-
звів до тілесних ушкоджень); душевних страждань, яких фізична 
особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, 
коли замість їжі та комфортного місця знаходження, дитину змушу-
ють знаходитись на морозі та ін. 

У цілому злочини, що посягають на моральність неповнолітніх, 
об’єднує одна загальна риса, а саме, перешкоджання становленню 
неповнолітнього як носія системи поглядів, уявлень, цінностей, 
норм і оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві. 

Для з’ясування сутності родового об’єкта досліджуваних зло-
чинів необхідно провести системно-структурний аналіз суспільних 
відносин у сфері моральності неповнолітніх.
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У теорії кримінального права визнано, що структурними еле-
ментами суспільних відносин є суб’єкти (носії) відносин, предмет, 
з приводу якого існують відносини, та соціальний зв’язок (суспіль-
но значуща діяльність) як зміст відносин. При встановленні сутнос-
ті конкретних суспільних відносин слід відзначити роль їх пред-
мета, від характеристики якого вона й залежить. Так, усі суспільні 
відносини залежно від особливостей їх предмета поділяються на 
дві групи – матеріальні й нематеріальні. Предметом матеріальних 
суспільних відносин можуть бути різного роду фізичні тіла, речі, 
а також сама людина. Предметом нематеріальних суспільних від-
носин є соціальні цінності (державна влада або духовні блага), 
а також діяльність людей, а на певному рівні ієрархії відносин – інше 
відношення. Відносини, що забезпечують моральний розвиток не-
повнолітніх через дотримання етичних норм і правил поведінки, 
визнаних у суспільстві, і є тими суспільними відносинами, що іс-
нують з приводу інших відносин.

Висновок. Таким чином, предметом суспільних відносин у сфе-
рі моральності неповнолітніх є суспільні відносини, що забезпечу-
ють становлення неповнолітнього як носія системи поглядів, уяв-
лень, цінностей, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей 
у суспільстві. 

Матеріали цієї статті можуть бути використані при дослідженні 
об’єктивних та суб’єктивних ознак злочинів проти моральності не-
повнолітніх та розробці відповідних законодавчих змін.
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Топузян А. Р. Моральність неповнолітних як об’єкт кримінально-правової 
охорони

Стаття присвячена питанню моральності неповнолітніх, як об’єкта 
кримінально-правової охорони. Характеризуючи моральність неповнолітніх 
в площині законодавчого рішення щодо структури КК варто зазначити, що їй 
може бути заподіяна шкода при вчиненні різнорідних діянь і єдиного підходу у її 
визначенні в якості родового об’єкту злочинів немає. Предметом суспільних 
відносин у сфері моральності неповнолітніх є суспільні відносини, що забезпечують 
становлення неповнолітнього як носія системи поглядів, уявлень, цінностей, норм 
і оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві. В цілому злочини, що по-
сягають на моральність неповнолітніх, об’єднує одна загальна риса, а саме, пере-
шкоджання становленню неповнолітнього як носія системи поглядів, уявлень, 
цінностей, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві. 

Матеріали цієї статті можуть бути використані при дослідженні 
об’єктивних та суб’єктивних ознак злочинів проти моральності неповнолітніх 
та розробці відповідних законодавчих змін.

Ключові слова: моральність, мораль, неповнолітні, злочин, кримінальна 
відповідальність.

Топузян А. Р. Моральность несовершеннолетних как объект криминаль-
но-правовой охраны 

Статья посвящена вопросу моральности несовершеннолетних как объекта 
криминально-правовой охраны. Характеризуя моральность несовершеннолетних 
в площади законодательного решения по поводу структуры УК необходимо от-
метить, что ей может быть нанесен вред при осуществлении различных дей-
ствий и единого подхода в ее определении в качестве родового объекта престу-
пления нет. Предметом общественных отношений в сфере моральности 
несовершеннолетних являются общественные отношения, которые обеспечивают 
становления несовершеннолетнего, как носителя системы взглядов, представле-
ний, ценностей, норм и оценок, которые регулируют поведение людей в обществе. 
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В целом преступления, которые посягают на моральность несовершенолетнних, 
объединяет одна общая черта, а именно припятствование становлению несо-
вершенолетннего как носителя системы взглядов, представлений, ценностей, 
норм и оценок,которые регулируют поведение людей в обществе.

Материалы этой статьи могут быть использованы при исследовании объ-
ективных и субъективных признаков преступлений против моральности несо-
вершеннолетних и разроботке соответствующих законодательных изменений.

Ключевые слова : моральность, мораль, несовершеннолетние, преступление, 
уголовная ответственность.

Topuzyan A. R. Morality of the minor as object of kriminal law guard.

The article is devoted the question of morality of minor, as an object of kriminal 
law guard. The article of public relations in the field of morality of minor are public 
relations, which provide becoming minor as a transmitter of the system of looks, 
presentations, values, norms and estimations which regulate the conduct of people in 
society. Materials of this article can be used for research of objective and subjective 
signs of crimes against morality minor and working out of the proper legislative changes.

Keywords: morality, moral, is minors, crime, criminal responsibility.
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