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ПЕРЕДМОВА

Пропонована колектина монографія «Сучасний вимір криміналь-
ного права» у форматі Liber Amicorum («книги друзів») була підготов-
лена на честь академіка Вячеслава Івановича Борисова – відомого 
фахівця в галузі кримінального права, доктора юридичних наук, про-
фесора, академіка Національної академії правових наук України, за-
служеного юриста України, лауреата Державної премії України в га-
лузі науки і техніки, почесного директора та радника при дирекції НДІ 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України та професора кафедри кримінального права Національного 
юридичного університета імені Ярослава Мудрого.

Обраний формат є невипадковим, оскільки монографія готувалася 
до 80-річного ювілею. З цією метою було сформовано редакційну ко-
легію з його учнів та послідовників Вячеслава Івановича Борисова, 
узгоджено ідею та структуру опублікованої праці. Ще у 2018 р. була 
здійснена велика робота із збирання, упорядкування та опублікування 
Вибраних творів В. І. Борисова. І саме ця активна робота наштовхнула 
на нову концепцію, яка б надала можливість висловитися колегам, 
друзям та учням про академіка В. І. Борисова.

Під час війни, викликаної російською агресією, зібрати та опрацю-
вати матеріали для такої монографії виявилося непростим завданням. 
Автори даної монографії знаходилися поза звичних місць і умов про-
живання та роботи, що вплинуло на загальний процес її підготовки до 
друку. В результаті колективної праці, підшукування авторів моногра-
фії вдалося отримати наукові дослідження, мемуари та побажання, 
надіслані ювіляру від його колег, друзів та учнів. Монографія увібрала 
в себе також його життєвий і творчий шлях, характеристику наукової 
школи кримінального права та список понад 550 наукових праць.

Частини монографії відображають різні сторони життя академіка 
В. І. Борисова, його наукове та творче зростання, становлення як відо-
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Передмова

мого фахівця з кримінального права та організатора науки. Слід згада-
ти, що за ініціативи академіка В. І. Борисова був створений НДІ ви-
вчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса, Всеукра-
їнська асоціація кримінального права та Українська національна група 
Міжнародної асоціації карного права. Також за його ініціативи була 
започаткована спеціалізована вчена рада К 64.502.01 НДІ вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса (за спеціальністю 
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право) та фахові періодичні видання – збірник наукових праць «Пи-
тання боротьби зі злочинністю» та електронний журнал «Вісник асо-
ціації кримінального права України». Тому ця книга дозволяє відкрити 
завісу і познайомитися ближче із особистістю академіка В. І. Борисо-
ва та особливостями його взаємодії з колегами та учнями. Впевнені, 
що приклад становлення В. І. Борисова як педагога, науковця, органі-
затора науки та Вчителя буде надихати його колег, учнів та послідов-
ників в майбутньому.

Опублікування даної монографії є нагодою висловити Вячеславу 
Івановичу Борисову слова щирої вдячності за мудрі настанови, під-
казки та підтримку, які були здійснені протягом довгого часу нашої 
спільної взаємодії. Вячеславе Івановичу, бажаємо Вам здоровʼя, щастя, 
довголіття, наукових та творчих успіхів, а всій нашій країні – 
обовʼязково Перемоги!

Від імені редакційної колегії,
відповідальний редактор

Михайло Шепітько
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ЖИТТєВИЙ І ТВОРЧИЙ шЛяХ  
АКАДЕМІКА ВяЧЕСЛАВА БОРИСОВА1

Вячеслав Іванович Борисов народився 7 лютого 1943 р. у м. Волж-
ську Марійської АРСР (тепер – Республіка Марій Ел, Російська Феде-
рація) в сім’ї військовослужбовців. У 1957 р. після закінчення у м. Жи-
томирі 7 класів залізничної середньої школи № 45 (тепер школа 
№ 8) вступив до Житомирського будівельного технікуму та отримав 
спеціальність техніка-будівельника. Виробничий шлях почав у 1961 р. 
муляром будівельно-монтажного управління № 74 будтресту № 7 м. Жи-
томира. У 1962–1965 рр. служив у лавах Радянської Армії. Службу 
проходив у будівельних військах (в/ч 89412) Новосибірського та За-
байкальського військових округів. За трудові та військові показники 
у період служби був відзначений знаком ЦК ВЛКСМ «Молодому пе-
редовику виробництва».

У 1966 р. В. І. Борисов вступив до Харківського юридичного інсти-
туту (тепер – Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого; раніше – Українська державна юридична академія, Націо-
нальна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Націо-
нальний університет «Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого»). Під час навчання брав активну участь у науковій студент-
ській роботі. Вже починаючи з 2 курсу протягом чотирьох років був 
незмінним головою наукового студентського товариства Інституту, 
неодноразово відмічався нагородами різного рівня за участь у конкур-
сах та конференціях. Так, за наукову доповідь, підготовлену разом із 
співкурсником А. О. Селівановим (тепер – академік Національної 
академії правових наук України), та надану на другий Всесоюзний 
конкурс наукових студентських робіт з проблем суспільних наук, між-
народного молодіжного руху та історії ВЛКСМ, вони були нагородже-
ні Дипломом І ступеня республіканського конкурсу УРСР та Дипломом 
і медаллю лауреата Всесоюзного конкурсу.

Закінчивши з відзнакою у 1970 р. Харківський юридичний інсти-
тут, В. І. Борисов пов’язав своє подальше життя і діяльність із цим 

1  Вячеслав Іванович Борисов: (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-
педагогічної і громадської діяльності) / упоряд.: В. С. Батиргареєва, М. В. Шепітько, 
Д. П. Євтєєва, В. В. Базелюк, Д. О. Куковинець; Нац. акад. прав. наук України. Харків: 
Право, 2023.
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Сучасний вимір кримінального права

учбовим закладом, де навчався в аспірантурі, а згодом працював 
асистентом, старшим викладачем, доцентом, старшим науковим спів-
робітником, професором кафедри кримінального права. З жовтня 
1977 р. по вересень 1978 р. поєднував роботу на посаді старшого 
викладача з роботою завідуючого аспірантурою, а з листопада 1979 р. 
по жовтень 1980 р. був доцентом та заступником декана. З серпня 
1983 р. по липень 1985 р. був у закордонному відрядженні у Народній 
Демократичній Республіці Ємен, де працював викладачем криміналь-
ного права та кримінології Аденського університету та був старшим 
групи спеціалістів з СРСР юридичного факультету цього універси-
тету. Працюючи викладачем, В. І. Борисов продовжував займатися 
науковою роботою. Зокрема, у співавторстві було підготовлено і ви-
дано підручник «Уголовное право Народной Демократической Рес-
публики Йемен. Часть Общая», а також декілька індивідуальних 
наукових праць. З 1991 р. по 1994 р. за дорученням кафедри кримі-
нального права Української державної юридичної академії виконував 
обов’язки завідувача цієї кафедри. 

З 1995 р. – начальник управління планування та координації науко-
вих досліджень Академії правових наук України (тепер – Національна 
академія правових наук України). З 1995 по 2005 рр. – директор Інсти-
туту вивчення проблем злочинності АПрН України (тепер – Науково-
дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса НАПрН України). З 2005 по 2008 рр. – професор кафе-
дри кримінального права № 1 Національної юридичної академії Укра-
їни імені Ярослава Мудрого. З 2008 р. по січень 2019 р. – директор 
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса НАПрН України, з лютого 2019 р. – радник 
при дирекції цього Інституту. Одночасно є професором кафедри кри-
мінального права Національного юридичного університету імені Ярос-
лава Мудрого за сумісництвом.

У 1974 р. В. І. Борисов захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук на тему «Уголовная ответствен-
ность за нарушение правил при производстве строительных работ» 
(спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та процес). Це досліджен-
ня було виконане під науковим керівництвом видатного вченого, тала-
новитого педагога та організатора вищої юридичної освіти в нашій 
країні В. В. Сташиса. 
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Життєвий і творчий шлях академіка Вячеслава Борисова

У 1978 р. В. І. Борисову було присвоєно вчене звання доцента. 
У 1993 р. відбувся захист докторської дисертації на тему «Основные 
проблемы охраны безопасности производства в уголовном законода-
тельстве Украины» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право). У 1995 р. йому присво-
єно вчене звання професора, у 2023 р. – почесне звання «Заслужений 
професор Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого». 

У 1996 р. В. І. Борисов обраний членом-кореспондентом НАПрН 
України, у 2004 р. – дійсним членом (академіком) цієї Академії. З 5 бе-
резня 2012 р. по 28 вересня 2018 р. був академіком-секретарем відді-
лення кримінально-правових наук Національної академії правових наук 
України.

Творча обдарованість, талановитість, сміливість та широта науко-
вих міркувань В. І. Борисова втілена у різнобічних напрямах його на-
укової діяльності: кримінальне право, кримінологія, кримінально-ви-
конавче право, соціологія кримінального права, міжнародне криміналь-
не право. У своїх наукових роботах В. І. Борисов розробляв питання 
теорії кримінального закону, кримінальних правопорушень проти 
життя та здоров’я, економічних та службових кримінальних право-
порушень, проти правосуддя, проблеми запровадження інституту 
кримінального проступку в законодавство України, реформування 
правоохоронних органів в Україні тощо.

Окремий напрям його наукових досліджень стосується криміналь-
ної відповідальності за порушення правил охорони праці та безпеки 
виробництва. У докторській дисертації та наступних наукових публі-
каціях В. І. Борисов вперше у вітчизняній науці кримінального права 
здійснив системний аналіз чинників соціальної обумовленості кримі-
нально-правової заборони посягань на безпеку виробництва в Україні 
та комплексно дослідив загальні ознаки складів кримінальних право-
порушень у цій сфері. Значну увагу ним приділено й дослідженню 
мотивації кримінально протиправних порушень правил безпеки ви-
робництва та визначенню чинників, що впливають на неї. Наукову 
цінність представляють і сформульовані В. І. Борисовим вихідні по-
ложення щодо конструювання санкцій за конкретні види кримінальних 
правопорушень проти безпеки виробництва, які передбачають широке 
застосування альтернативних ув’язненню видів покарання. На підста-
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ві цього ним було сформульовано родове поняття цих кримінальних 
правопорушень та запропоновано доктринальну модель системи норм 
про кримінальну відповідальність за посягання на безпеку виробни-
цтва, яка набула втілення у нині чинному Кримінальному кодексі 
України 2001 р. Не можна не згадати у цьому контексті і внесок В. І. Бо-
рисова в розробку проєкту Конституції України 1996 р., до якої увійшли 
його пропозиції щодо закріплення права людини на охорону життя та 
здоров’я у процесі трудової діяльності, визнання життя людини най-
вищою соціальною цінністю. За значні досягнення в розробці проблем 
правового убезпечення виробництва у 1993 р. В. І. Борисов був обраний 
дійсним членом Академії інженерних наук України. 

Багаторічна плідна наукова діяльність В. І. Борисова, його фунда-
ментальні знання в галузі права відбиті у більш ніж 550 наукових 
працях, у тому числі монографіях, підручниках, навчальних посібни-
ках, науково-практичних коментарях, що є свідченням значного внеску 
в розвиток вітчизняної юридичної науки. Серед них: «Уголовная 
ответственность за нарушение правил при производстве строительных 
работ» (1977); «Ответственность за нарушение правил техники безо-
пасности на производстве» (1984); «Уголовно-правовая охрана безопас-
ности общественного производства (развитие уголовного законода-
тельства, его социальная обусловленность, юридические признаки 
составов преступления)» (1991); «Уголовная ответственность за на-
рушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность 
дорожного движения» (у співавт., 2001); «Організований наркобізнес 
(поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності)» (у співавт., 
2005); «Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми» 
(у співавт., 2005); «Злочини проти безпеки виробництва: поняття та 
види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або 
радіаційної безпеки» (у співавт., 2006); «Потерпілий від злочину (між-
дисциплінарне правове дослідження)» (у співавт., 2008), «Проблеми 
забезпечення ефективності діяльності органів кримінального пере-
слідування в Україні» (у співавт., 2010), «Теоретичні основи забезпе-
чення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяль-
ності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні» (у співавт., 2011), 
«Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під час 
виконання робіт з підвищеною небезпекою» (у співавт., 2012); «Теоре-
тичні та прикладні проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених 
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з місць обмеження або позбавлення волі» (у співавт., 2013), «The Legal 
System of Ukraine: Past, Present and Future. Vol. V : «Criminal-Law 
Sciences. Urgent Problems of Combating Criminality in Ukraine» (with 
other co-authors, 2013); «Правова доктрина України : у 5 т. – Т. 5 : Кри-
мінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку» 
(у співавт., 2013); «Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: 
теоретичні та прикладні проблеми» (у співавт., 2016); «Актуальні пи-
тання кримінального законодавства України та практики його засто-
сування» (у співавт., 2017); «Ukrainian Legal Doctrine: Volume 5: Part 1: 
Criminal Law, Criminology and Criminal Procedure» (with other co-authors, 
2018); «Актуальні проблеми формування сучасної доктрини кримі-
нального права України» (у співавт., 2021) тощо. 

В. І. Борисов бере активну участь у написанні підручників із кри-
мінального права, методичних рекомендацій, науково-практичних 
коментарів до Кримінального кодексу України. Зокрема, він є співав-
тором таких видань: «Кримінальне право України. Загальна частина. 
Підручник» (1997, 2001, 2003, 2004, 2007, 2010, 2015, 2020); «Кримі-
нальне право України. Особлива частина. Підручник» (2001, 2003, 2004, 
2007, 2010, 2015, 2020); «Кримінальний кодекс України: науково-прак-
тичний коментар» (2003, 2004, 2006, 2008, 2013). 

Кропітка і наполеглива науково-педагогічна праця В. І. Борисова 
створила підґрунтя для підготовки 12 кандидатів юридичних наук, 2 
докторів юридичних наук та 1 доктора філософії, які успішно працю-
ють на науковій та практичній ниві. Зараз В. І. Борисов є науковим 
керівником кількох аспірантів та здобувачів ступеня доктора філософії. 
Учні Вячеслава Івановича розвивають його ідеї, досліджуючи про-
блеми широкого спектра норм та інститутів Загальної та Особливої 
частин кримінального права. Тож на сьогодні сформувалася наукова 
школа академіка, якій властивий впізнаваний класичний стиль науко-
вої мови та спільне бачення на вирішення проблем кримінального 
права. 

Більше 20 років (з 1995 по 2005 рр. та з 2008 р. по січень 2019 р.) 
В. І. Борисов очолював Науково-дослідний інститут вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, у складі 
якого переважно працюють доктори та кандидати наук. З лютого 
2019 р. є радником при дирекції цього Інституту. Його людяність, 
принциповість, мудрість, толерантність та уміння органічно поєдну-
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вати індивідуальний підхід з колективним характером спільного ви-
рішення наукових завдань сприяють підтримці творчої й дружньої 
атмосфери в колективі Інституту, стимулюють співробітників до ак-
тивних наукових пошуків. Завдяки зусиллям В. І. Борисова створено 
колектив, який має високий науковий авторитет та потенціал.

Вячеслав Іванович має й видатний організаторський талант, який 
відбивається у різних проявах. Виплеканим творінням академіка та 
його колег на чолі з доктором юридичних наук, професором, академі-
ком Національної академії наук України В. Я. Тацієм став 17-й том 
Великої української юридичної енциклопедії «Кримінальне право» 
(2017 р.), в якому В. І. Борисов виступив заступником голови редак-
ційної колегії, членом робочої групи та автором низки термінів. А вже 
в 2019 р. В. І. Борисов став членом редакційної колегії 18-го тому 
Великої української юридичної енциклопедії під назвою «Криміноло-
гія. Кримінально-виконавче право». 

Професор В. І. Борисов – талановитий педагог і вчитель, у лекціях 
та практичних заняттях якого глибокий аналіз кримінального законо-
давства й практики його застосування поєднано з доступною, чіткою 
формою викладення навчального матеріалу. Особливе місце в педаго-
гічній діяльності В. І. Борисова посідає науково-дослідна робота сту-
дентів. Протягом багатьох років він очолює наукові студентські гуртки, 
учасники якого беруть активну участь у наукових конференціях та 
конкурсах і отримують дипломи переможців. Серед вихованців В. І. Бо-
рисова багато відомих юристів-правознавців, суддів, прокурорів, на-
родних депутатів. 

В. І. Борисов виконує значну роботу із методичного забезпечення 
юридичної освіти в Україні. Він – один із розробників Загальнодер-
жавної освітньо-професійної програми вищої школи «Право» Мініс-
терства освіти України, а також рейтингової системи оцінки знань 
студентів з кримінального права. В. І. Борисов разом з колегами по 
кафедрі підготували базу даних «Навчальний електронно-інформацій-
ний комплекс (НЕІК) з кримінального права України», на що було 
отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Крім 
того, з 1979 по 2005 рр. він був вченим секретарем Науково-методичної 
комісії з правознавства Міністерства освіти України.

Багаторічний досвід та високий авторитет В. І. Борисова нероз-
ривно пов’язані з активною участю в атестації наукових кадрів. Він 
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є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого по захисту канди-
датських та докторських дисертацій, а з 2012 р. – очолює спеціалізо-
вану вчену раду К 64.502.01 Науково-дослідного інституту вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 
із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 12.00.08. Та-
кож В. І. Борисов неодноразово виступав офіційним опонентом по 
захисту кандидатських та докторських дисертацій. 

Науково-педагогічну та адміністративну діяльність В. І. Борисов 
успішно поєднує з громадською роботою. Так, у 1977 р. він був об-
раний заступником голови Харківської обласної науково-методичної 
ради з пропаганди правових знань, а також читав лекції у Харківсько-
му міському народному університеті правових знань. Крім того, 
В. І. Борисов був членом позаштатного відділу «Право та мораль» 
газети «Ленинская смена», а з 1975 р. очолював Раду молодих учених 
Харківського юридичного інституту. З 2000 р. – член Правління Кри-
мінологічної асоціації України; з 2001 р. – член Європейського 
об’єднання кримінологів; з 2002 р. – член Спілки юристів Харківської 
області; з жовтня 2011 р. – один із засновників та до 30 листопада 
2021 р. заступник голови громадської організації «Всеукраїнська асо-
ціація кримінального права».

Вагомим напрямом діяльності В. І. Борисова є його участь у за-
конопроєктній роботі. Так, починаючи з 1993 р., він був членом робо-
чої групи Кабінету Міністрів України з підготовки проєкту чинного 
Кримінального кодексу України, ухваленого 5 квітня 2001 р. Також був 
науковим консультантом Комісії Верховної Ради України з питань за-
конності і правопорядку; консультантом Комітету Верховної Ради 
України з питань правової політики; членом робочої групи Комітету 
Верхової Ради України з питань боротьби з організованою злочинніс-
тю і корупцією з доопрацювання проєктів законів України щодо від-
повідальності за корупційні правопорушення; членом робочої групи 
Ради національної безпеки і оборони України з підготовки питання 
«Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів 
державної влади у протидії злочинним проявам»; експертом Міністер-
ства юстиції України з питань реформування кримінального законо-
давства; членом юридичної секції Науково-консультативної ради На-
ціональної експертної комісії України з питань захисту суспільної 
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моралі; членом Науково-експертної ради при Державній службі Укра-
їни з контролю за наркотиками. У 2012 р. В. І. Борисова було включе-
но до складу Конституційної Асамблеї як спеціального допоміжного 
органу при Президентові України, утвореного з метою напрацювання 
пропозицій щодо змін до Конституції України. Нині бере активну 
участь у роботі Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

Академік В. І. Борисов є заступником головного редактора електро-
нного наукового видання «Вісник асоціації кримінального права Укра-
їни», а також членом редакційної колегії періодичного видання «Пи-
тання боротьби зі злочинністю», членом ради почесних членів 
HONORIS CAUSA – «Право України». 

Важливий сегмент наукової роботи В. І. Борисова – це міжнародне 
співробітництво у сфері наукового забезпечення боротьби зі злочин-
ністю. З 1998 по 2003 рр. В. І. Борисов обіймав посаду заступника 
директора Харківського центру вивчення організованої злочинності, 
який був створений відповідно до Договору між Американським уні-
верситетом (Вашингтон, США) та Національним юридичним універ-
ситетом імені Ярослава Мудрого з метою проведення наукових дослі-
джень з проблем боротьби з організованою злочинністю, корупцією, 
наркобізнесом, торгівлею людьми, легалізацією (відмиванням) коштів, 
здобутих кримінально протиправним шляхом та ін., розроблення та 
впровадження рекомендацій, спрямованих на усунення причин й умов, 
що сприяють злочинності у зазначених сферах, тощо. Також В. І. Бо-
рисов брав активну участь у реалізації Програми американсько-укра-
їнського науково-дослідного партнерства, яка проводилася Національ-
ним інститутом юстиції Департаменту юстиції США та Національною 
академією правових наук України і стала невід’ємною частиною вза-
ємодії у галузі правоохоронної діяльності між Україною та США. 
У 2003 р. В. І. Борисов разом із іншими фахівцями виконував міжна-
родний проєкт Інституту відкритого товариства (м. Цуг, Швейцарія) 
«Пілотажний дослідницький проект застосування в Україні затриман-
ня і запобіжного заходу у вигляді взяття під варту». З 2014 р. В. І. Бо-
рисов став членом Міжнародної асоціації кримінального права, а з 
2017 р. – членом національної групи від України у цій асоціації.

Життєвий шлях Вячеслава Івановича можна вважати наочним вті-
ленням ідеї видатного філософа Г. С. Сковороди про сродну (спорід-
нену) працю, відповідно до якої важливою передумовою досягнення 
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людиною щастя є діяльність, що відповідає її покликанню від наро-
дження. Підтвердженням цього є відзначення плідної роботи В. І. Бо-
рисова державними нагородами: медаллю «Ветеран труда» (1992), 
орденами «За заслуги» ІІІ ступеня (2003) і II ступеня (2013). У 1998 р. 
йому присвоєне почесне звання заслуженого юриста України. Він 
є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (2006). 
Також В. І. Борисов має численні відомчі відзнаки. Зокрема, він став 
тричі лауреатом Премії імені Ярослава Мудрого за видатні заслуги 
в законотворчій діяльності (2001), освітньо-видавничій діяльності 
(2002) та за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності 
з проблем правознавства (2011), стипендіатом іменної стипендії Хар-
ківської обласної державної адміністрації імені В. П. Маслова (2007). 
В. І. Борисов – лауреат ІІІ Всеукраїнського конкурсу Спілки юристів 
України за номінацією «Юрист – науковий співробітник» (2003), «Від-
мінник освіти України» (2003), «Видатний юрист України» (2012). 
У 2012 р. його відзначено Подякою Генерального прокурора України 
за вагомий внесок у зміцнення правових основ законності та право-
порядку. У цьому ж році Міжнародною академією рейтингових техно-
логій і соціології «Золота Фортуна» нагороджено медаллю «20 років 
незалежності України». А у 2019 р. від цієї ж організації вчений одер-
жав медаль «Народна шана українським науковцям 1918–2018». 
У 2013 р. В. І. Борисова відзначено Почесною грамотою Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Подякою Пре-
зидента Національної академії правових наук України «За плідну та 
сумлінну працю, значний внесок у організацію теоретичних та фунда-
ментальних досліджень у сфері боротьби зі злочинністю і з нагоди 
70-річчя від Дня народження»; медаллю «Верховний Суд України – 
90 років»; Почесною грамотою Харківської обласної державної адмі-
ністрації «За вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, 
захист конституційних прав і свобод громадян, зміцнення законності 
та правопорядку, високий професіоналізм і з нагоди Дня юриста», 
пам’ятним знаком «20 років Луганському державному університету 
внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка»; Сертифікатом вдячності 
Голови Державної служби України з контролю за наркотиками «За ви-
датний внесок у розробку Стратегії державної політики України щодо 
наркотиків на період до 2020 року». У 2014 р. В. І. Борисов від Голови 
Конституційної Асамблеї отримав Подяку за вагомий внесок у розви-
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ток українського конституціоналізму. У 2017 р. нагороджений орденом 
«За заслуги» ІІ ступеня Союзу юристів України. У 2018 р. за заслуги 
перед Університетом В. І. Борисова відзначили Почесним знаком (ор-
деном) Національного юридичного університету імені Ярослава Му-
дрого ІІІ ступеня.

У 2018 р. був відзначений почесною грамотою Національної ака-
демії внутрішніх справ «За вагомий особистий внесок у розвиток 
юридичної освіти та науки, активне сприяння підготовці висококвалі-
фікованих фахівців для правоохоронних органів, плідну співпрацю 
з Національною академією внутрішніх справ і з нагоди Дня народжен-
ня». У 2019 р. В. І. Борисов був нагороджений почесною грамотою 
Президії Національної академії правових наук України «За вагомий 
особистий внесок у забезпечення розвитку юридичної науки, високий 
професіоналізм та значні трудові досягнення на посаді директора На-
уково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені ака-
деміка В. В. Сташиса НАПрН України». У цьому ж році йому було 
присвоєно звання почесного директора Науково-дослідного інституту 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України. У 2020 р. В. І. Борисову була оголошена Подяка Верховного 
Суду «за плідну працю, вагомий особистий внесок у забезпечення ді-
яльності Верховного Суду». У 2021 р. було відзначено Почесною 
грамотою ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» за ваго-
мий внесок у заснування та розвиток громадської організації «Всеу-
країнська асоціація кримінального права», сприяння консолідації на-
уковців і практиків у сфері кримінально-правових наук та активну 
життєву позицію.

Завдяки високому професіоналізму, порядності, шляхетності та 
інтелігентності, чуйності й доброзичливості В. І. Борисов здобув ве-
ликий авторитет у колективах Науково-дослідного інституту вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, 
Національної академії правових наук України, Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого та серед широкої юридич-
ної громадськості. Його цінують і шанують студенти, безмежно вдяч-
ні йому численні учні. 

Надійною підтримкою та опорою Вячеслава Івановича є його дру-
жина Валентина Іванівна, яка з 1970 р. йде з ним по життю. Як творчо 
обдарована, талановита людина вона так само присвятила своє життя 
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науково-педагогічній діяльності. В. І. Борисова – професорка, завіду-
вачка кафедрою цивільного права № 1 Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрН 
України, Заслужений працівник освіти України. У них є син Ігор, кан-
дидат юридичних наук, який, зростаючи у творчій атмосфері, обрав 
професійний шлях своїх батьків. 

В яскравій палітрі гармонійної особистості В. І. Борисова не остан-
нє місце посідають його захоплення, найпомітнішими серед яких 
є прихильність до мистецтва, поезії, історії України. Своїми пізнання-
ми у цих сферах він щиро ділиться зі своїми колегами та учнями. 
У вільний час його тонка душевна організація тяжіє до спілкування 
з природою, мабуть тому він так захоплюється садівництвом та подо-
рожами.
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ТВОРЧИЙ ВНЕСОК ПРОФЕСОРА 
В. І. БОРИСОВА У ПОДАЛЬшИЙ РОЗВИТОК 
ХАРКІВСЬКОї шКОЛИ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРАВА

Становлення Харківської школи кримінального права тісно 
пов’язане із заснуванням у 1804 р. Імператорського Харківського уні-
верситету, складовою частиною якого було відділення моральних і по-
літичних наук, де з 1805 р. почала функціонувати кафедра прав цивіль-
ного і кримінального судочинства. У 1835 р. відділення моральних 
і політичних наук було реформоване в юридичний факультет, де кри-
мінальне право викладалося на кафедрі законів поліцейських і кримі-
нальних. Після судово-політичних реформ 60-х років ХІХ ст. була 
створена кафедра кримінального права та кримінального судочинства.

Ученим, який фактично поставив викладання кримінального пра-
ва на наукову основу, став проф. Л. Є. Владимиров, який працював 
у Харківському університеті з 1876 р. по 1892 р. Виданий ним у 1889 р. 
підручник із Загальної частини кримінального права тривалий час був 
джерелом вивчення даної дисципліни.

Наступною видатною фігурою у розвитку та становленні Харків-
ської школи кримінального права став О. Д. Кисельов, який викладав 
в університеті з 1898 р. Вчений бував у відрядженнях за кордоном, де 
слухав лекції К. Біндінга та Ф. Ліста. Завдяки цьому О. Д. Кисельов 
доносив до Харкова світові наукові тенденції та зарекомендував себе 
як високодосвідчений спеціаліст.
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У 1910 р. на кафедрі у проф. О. Д. Кисельова «для підготовки до 
професорського звання» залишився В. С. Трахтеров, який став відомим 
у науці кримінального права як автор формули неосудності, що має 
складатися з двох критеріїв: юридичного та медичного. Ці досліджен-
ня вченого були покладені в основу сучасного розуміння інституту 
неосудності в кримінальному праві. 

З організацією у 1920 р. на основі юридичного факультету Харків-
ського університету Інституту народного господарства розпочинаєть-
ся новий етап розвитку Харківської школи кримінального права. У той 
час кафедрою кримінального права завідував проф. О. Д. Кисельов, 
разом із яким лекції з кримінального права читали Г. І. Волков, 
В. С. Трахтеров, М. М. Гродзинський, М. М. Ємінник, Д. Н. Розенберг. 
З 1934 р. по 1936 р. кафедру очолював проф. С. М. Канарський, з 1936 р. 
по 1956 р. – проф. М. М. Гродзинський.

Проте в 1941 р. розвиток наукових досліджень Харківської школи 
кримінального права, на жаль, був перерваний на деякий час через 
війну. Кафедра відновила свою діяльність у 1944 р., а вже у 1947 р. був 
відновлений прийом аспірантів1.

У 1948 р. до аспірантури вступив М. І. Бажанов, який ще студентом 
підготовив ряд наукових доповідей під керівництвом В. С. Трахтерова. 
У 1951 р. М. І. Бажанов під керівництвом М. М. Гродзинського захис-
тив кандидатську дисертацію та почав викладати, а у 1967 р. – доктор-
ську дисертацію. М. І. Бажанов своєю творчою діяльністю та визна-
чним талантом збагатив науку кримінального права. Він є автором 
понад 170 праць у вказаній галузі. Широке визнання отримали його 
роботи, присвячені питанням множинності кримінальних правопору-
шень, призначенню покарання, кримінально-правовій охороні особи 
та ін. Відомими учнями М. І. Бажанова є В. П. Тихий та Ю. В. Баулін. 

У післявоєнний час ряди аспірантів кафедри поповнив ще один 
майбутній видатний науковець – В. В. Сташис. Він вступив до аспіран-
тури у 1950 р., а у 1953 р. почав викладати. У 1954 р. В. В. Сташис під 
керівництвом В. С. Трахтерова захистив кандидатську дисертацію, 
у 1956–1964 рр. – завідувач кафедри кримінального права і процесу, 
з 1964 р. по 1991 р. – завідувач кафедри кримінального права. В. В. Ста-
шис зробив вагомий внесок у розвиток Харківської школи криміналь-

1  Тацій В. Я., Харитонова О. В. Харківська школа кримінального права: біографічна 
довідка. Вісник Асоціації кримінального права України. 2018. № 1(10). С. 227–228.
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ного права. У своїй діяльності він спирався на засади класичного ро-
зуміння кримінального права, розробляючи питання вчення про кри-
мінальне правопорушення і вчення про покарання, проблеми 
кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення проти 
особи, господарські кримінальні правопорушення тощо.

Найвідомішими учнями В. В. Сташиса по праву вважаються 
В. Я. Тацій та В. І. Борисов.

В. Я. Тацій з 1966 р. по 1969 р. був аспірантом кафедри, а у 1970 р. 
захистив кандидатську дисертацію. З 1969 р. по 1972 р. – старший ви-
кладач, з 1972 р. по 1973 р. – доцент, заступник декана денного факуль-
тету, з 1973 р. по 1987 р. – проректор з наукової роботи. У 1973 р. 
присвоєно вчене звання доцента, у 1984 р. захистив докторську дис-
ертацію, у 1985 р. присвоєно вчене звання професора. З 1987 р. по 
2020 р. – ректор Національного юридичного університету ім. Яросла-
ва Мудрого і водночас (з 1991 р. по 2016 р.) завідувач кафедри кримі-
нального права університету. 

Будучи прибічником класичного напряму в кримінальному праві, 
у науці В. Я. Тацій широко відомий своїми розробками питань підстав 
кримінальної відповідальності, складу кримінального правопорушен-
ня, об’єкта кримінально-правової охорони, кримінальних правопору-
шень проти держави, проти довкілля, господарських кримінальних 
правопорушень тощо.

В. І. Борисов у 1970 р. з відзнакою закінчив Харківський юридич-
ний інститут та пов’язав своє подальше життя і діяльність із цим уч-
бовим закладом. У 1970–1973 рр. – навчався в аспірантурі, у 1974 р. 
захистив кандидатську дисертацію на тему «Кримінальна відповідаль-
ність за порушення правил під час виконання будівельних робіт». 
У 1973–1974 рр. – асистент, 1974–1977 рр. – старший викладач, 1977–
1987 рр. – доцент, 1993 р. – професор кафедри кримінального права. 
У 1978 р. присвоєно вчене звання доцента, у 1993 р. захистив доктор-
ську дисертацію на тему «Основні проблеми охорони безпеки вироб-
ництва в кримінальному законодавстві України», у 1995 р. присвоєно 
вчене звання професора. У 1991–1994 рр. В. І. Борисов виконував 
обов’язки завідувача кафедри кримінального права Української дер-
жавної юридичної академії.

Творча обдарованість, талановитість, сміливість та широта науко-
вих міркувань В. І. Борисова втілена у різнобічних напрямах його на-
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укової діяльності: кримінальне право, кримінологія, кримінально-ви-
конавче право, соціологія кримінального права, міжнародне криміналь-
не право. У своїх наукових роботах В. І. Борисов розробляв питання 
теорії кримінального закону, кримінальних правопорушень проти 
життя та здоров’я, проти правосуддя, економічних та службових кри-
мінальних правопорушень, проблеми запровадження інституту кримі-
нального проступку в законодавство України, реформування правоохо-
ронних органів в Україні тощо. Проте це далеко не повний перелік його 
наукових інтересів. Творчі ідеї В. І. Борисова знайшли своє відобра-
ження і у результатах наукових пошуків його учнів. 

Окремий напрям його наукових досліджень стосується криміналь-
ної відповідальності за порушення правил охорони праці та безпеки 
виробництва. У докторській дисертації та наступних наукових публі-
каціях В. І. Борисов вперше у вітчизняній науці кримінального права 
здійснив системний аналіз чинників соціальної обумовленості кримі-
нально-правової заборони посягань на безпеку виробництва в Україні 
та комплексно дослідив загальні ознаки складів кримінальних право-
порушень у цій сфері. Значну увагу ним приділено й дослідженню 
мотивації кримінально протиправних порушень правил безпеки ви-
робництва та визначенню чинників, що впливають на неї. Наукову 
цінність представляють і сформульовані В. І. Борисовим вихідні по-
ложення щодо конструювання санкцій за конкретні види кримінальних 
правопорушень проти безпеки виробництва, які передбачають широке 
застосування альтернативних ув’язненню видів покарання. На підста-
ві цього ним було сформульовано родове поняття цих кримінальних 
правопорушень та запропоновано доктринальну модель системи норм 
про кримінальну відповідальність за посягання на безпеку виробни-
цтва, яка набула втілення у нині чинному Кримінальному кодексі 
України 2001 р. За 50 років науково-педагогічної діяльності творчий 
доробок В. І. Борисова складають понад 550 наукових праць.

Тому без перебільшення можна сказати, що саме вищезазначені 
видатні постаті мали вирішальний вплив на становлення сучасної 
Харківської школи кримінального права.

Перспективи науки завжди визначалися перспективами провідних 
наукових шкіл. Особливо це характерно для ХХІ століття, коли всі 
галузі світової науки досягли видатних вершин, а будь-які наукові про-
блеми потребують об’єднання зусиль вчених, створення колективів 
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науковців. У таких умовах суттєво зростає значення наукових шкіл. 
Проте наукові школи – це не лише об’єднання в межах територіальних 
одиниць чи наукових установ. Наукові школи – це і неформальні ко-
лективи. Тому на разі без перебільшення можна говорити про станов-
лення та розвиток наукової школи професора Вячеслава Івановича 
Борисова.

На даний час під науковим керівництвом В. І. Борисова захищено 
12 кандидатських, 2 докторські дисертації та 1 – на здобуття ступеня 
доктора філософії. Тематика дисертацій численних учнів професора 
також свідчить про його різносторонні наукові інтереси.

Першим учнем В. І. Борисова був С. В. Гізімчук, який у 1999 р. 
захистив кандидатську дисертацію на тему «Кримінальна відповідаль-
ність за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забез-
печення безпеки дорожнього руху». Пізніше дисертаційне досліджен-
ня було дещо удосконалене та доповнене і друком вийшла монографія 
С. В. Гізімчука у співавторстві з науковим керівником В. І. Борисовим. 
У роботі була надана кримінально-правова характеристика підстави 
кримінальної відповідальності за порушення правил, норм і стандартів, 
що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, а також харак-
теристика факторів соціальної обумовленості встановлення і збере-
ження кримінальної відповідальності за зазначене кримінально-проти-
правне діяння. Мова йшла про кримінальне правопорушення, перед-
бачене ст. 215–5 Кримінального кодексу (далі – КК) України 1960 р.1 

У 2004 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук захистив Пащенко Олександр Олександрович. Тема 
роботи «Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної 
або радіаційної безпеки: соціальна обумовленість і склад злочину». 
У 2006 р. була видана монографія В. І. Борисова та О. О. Пащенка 
«Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна 
відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпе-
ки», в основу якої було покладено матеріали докторської дисертації 
вчителя та кандидатської дисертації учня. У роботі було надано кри-
мінально-правову характеристику підстав кримінальної відповідаль-
ності за кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва. 

1  Борисов В. И., Гизимчук С. В. Уголовная ответственность за нарушение правил, 
норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения : монография. 
Харьков : Консум, 2001. 160 с.
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Окремо досліджено фактори соціальної обумовленості кримінальної 
відповідальності за порушення правил ядерної або радіаційної без-
пеки, а також розглянуто ознаки складу кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 274 КК України 2001 р.1

Проте на кандидатській дисертації О. О. Пащенко не зупинився. 
У 2018 р. була опублікована його монографія «Соціальна обумовленість 
закону про кримінальну відповідальність»2, яка лягла в основу захи-
щеної у 2019 р. докторської дисертації на тему «Соціальна обумовле-
ність кримінально-правових норм». Науковим консультантом при на-
писанні докторської дисертації також був професор В. І. Борисов.

Наступним учнем В. І. Борисова став Сенаторов Микита Валері-
йович, який у 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «По-
терпілий від злочину в кримінальному праві». У роботі встановлено 
кримінально-правове значення потерпілого та обставин, пов’язаних 
з ним, визначено поняття потерпілого від кримінального правопору-
шення, проведено його відмежування від суміжних понять, виділено 
види потерпілих, досліджено потерпілого як ознаку складу криміналь-
ного правопорушення, що характеризує об’єкт, проведено відмежуван-
ня потерпілого від предмета, надано комплексну характеристику об-
ставин, пов’язаних з потерпілим. На основі дисертаційного досліджен-
ня у 2006 р. друком вийшла монографія М. В. Сенаторова за науковою 
редакцією В. І. Борисова3.

У 2006 р. під науковим керівництвом професора В. І. Борисова була 
захищена кандидатська дисертація Заславської Марини Георгіївни на 
тему «Кримінальна відповідальність за неналежне виконання обов’язків 
щодо охорони життя та здоров’я дітей: соціальна обумовленість і склад 
злочину». У 2013 р. видана монографія із зазначеної тематики. Робота 
стала першою в Україні за вказаною темою, у якій досліджені питання 
соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за неналежне 
виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, а також 

1  Борисов В. І., Пащенко О. О. Злочини проти безпеки виробництва: поняття та 
види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної 
безпеки : монографія. Харків : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. 224 с.

2  Пащенко О. О. Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідаль-
ність : монографія. Харків : Юрайт, 2018. 446 с. 

3  Сенаторов М. В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві : монографія / 
за наук. ред. д-р юрид. наук, проф., акад. АПрН України В. І. Борисова. Харків : Пра-
во, 2006. 208 с.
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елементи складу кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 137 КК України. Автором було розглянуто спірні питання застосу-
вання ст. 137 КК України та запропоновано їх вирішення1. 

У 2006 р. кандидатську дисертацію на тему «Кримінальна відпо-
відальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними 
картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, об-
ладнанням для їх виготовлення» захистив учень В. І. Борисова – Па-
нов Микола Миколайович. У 2009 р. була опубліковано монографія, 
присвячена проблемі кримінальної відповідальності за незаконні дії 
з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами 
доступу до банківських рахунків. У роботі досліджено загальний, 
родовий, видовий та безпосередній об’єкти кримінального право-
порушення, поняття предмета, ознаки об’єктивної та суб’єктивної 
сторін, суб’єкт кримінального правопорушення, питання призначення 
покарання. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення ст. 200 КК 
України та практики її застосування2.

У 2011 р. відбувся успішний захист дисертації на здобуття ступеня 
кандидата юридичних наук Шепітька Михайла Валерійовича. Тема 
дослідження «Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве 
показання». У 2012 р. за науковою редакцією В. І. Борисова опубліко-
вана монографія, у якій розглянуто проблеми кримінальної відпові-
дальності за завідомо неправдиве показання, висновок експерта, звіт 
оцінювача про оцінку майна, неправильний переклад, зроблений пере-
кладачем. Досліджено об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу кримі-
нального правопорушення. Зроблено спробу вирішення проблем сис-
тематизації кримінальних правопорушень проти правосуддя, встанов-
лено особливості предмета кримінального правопорушення. Окрема 
увага приділена обману як способу вчинення кримінального право-
порушення та обстановці. Розкрито зміст вини, мотиву та мети відпо-
відно до суб’єкта кримінального правопорушення. Проведено аналіз 

1  Заславська М. Г. неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я 
дітей : соціальна обумовленість і склад злочину : монографія / за наук. ред. д-р юрид. 
наук, проф., акад. НАПрН України В. І. Борисова. Харків : Право, 2013. 216 с.

2  Панов М. М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на 
переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків : 
монографія / за наук. ред. д-р юрид. наук, проф., акад. АПрН України В. І. Борисова. 
Харків : Право, 2009. 184 с.
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видів покарання, їх призначення щодо даного виду кримінальних 
правопорушень1. Після захисту кандидатської дисертації Михайло 
Валерійович продовжив свої наукові пошуки у сфері кримінальних 
правопорушень проти правосуддя. У 2018 р. була надрукована моно-
графія «Злочини у сфері правосуддя: еволюція поглядів та наукові 
підходи до формування засобів протидії», у якій розглянуто наукові 
засади формування системи протидії кримінальним правопорушенням 
у сфері правосуддя, кримінальну політику, кримінально-правові та 
криміналістичні засоби протидії у цій сфері. Досліджено філософське, 
історичне, соціологічне та юридико-психологічне підґрунтя формуван-
ня системи протидії кримінальним правопорушенням у сфері право-
суддя. Звернено увагу на необхідність іменування кримінальних право-
порушень проти правосуддя як інституту кримінального права. Здій-
снено спробу кваліфікації кримінальних правопорушень проти 
правосуддя за різними критеріями. Розкрито проблему щодо форму-
вання тактико-криміналістичних та методичних засобів у структурі 
протидії кримінальним правопорушенням у сфері правосуддя. Надано 
пропозиції відносно автоматизації протидії таким кримінальним право-
порушенням2. У 2018 р. М. В. Шепітько захистив дисертацію на здо-
буття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретико-
методологічні засади формування системи протидії злочинам у сфері 
правосуддя». Науковим консультантом при написанні роботи також 
був професор В. І. Борисов. 

У 2011 р. кандидатську дисертацію на тему «Кримінальна відпо-
відальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт 
з підвищеною небезпекою» захистив Крайник Григорій Сергійович. Ре-
зультати дослідження були доопрацювано та опубліковано у вигляді 
монографії у співавторстві з В. І. Борисовим. Робота стала першим 
в Україні дослідженням питань кримінальної відповідальності за по-
рушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небез-
пекою (ст. 272 КК України). Автори проаналізували елементи складу 
кримінального правопорушення, види покарань та практику їх призна-

1  Шепітько М. В. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показан-
ня : монографія / за наук. ред. д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України В. І. Бори-
сова. Харків : Апостіль, 2012. 260 с.

2  Шепітько М. В. Злочини у сфері правосуддя: еволюція поглядів та наукові під-
ходи до формування засобів протидії : монографія. Харків : Право, 2018. 408 с.
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чення, а також розглянули спірні питання застосування досліджуваної 
норми та запропонували шляхи їх вирішення1.

У 2012 р. кандидатську дисертацію на тему «Кримінальна відпо-
відальність за порушення правил охорони або використання надр» 
захистила учениця В. І. Борисова – Нетеса Наталія Володимирівна. 
У 2013 р. робота знайшла своє відображення у монографії, у якій ав-
торка дослідила соціальну обумовленість кримінальної відповідаль-
ності за посягання на надра, провела науково-правовий аналіз складу 
кримінального правопорушення, розкрила зміст обставин, що обтяжу-
ють кримінальну відповідальність за порушення правил охорони або 
використання надр, а також розглянула питання покарання за це кри-
мінальне правопорушення, сформулювала пропозиції щодо вдоскона-
лення ст. 240 КК та практики її застосування2.

У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата 
юридичних наук Базелюк Вікторія Володимирівна. Тема дослідження 
«Кримінальна відповідальність за незаконне проведення пошукових 
робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або 
пошкодження об’єктів культурної спадщини». У 2020 р. з урахуванням 
законодавчих змін дисертаційне дослідження опубліковане у вигляді 
монографії за науковою редакцією В. І. Борисова, у якій були дослі-
джені питання доцільності існування і подальшого збереження кримі-
нальної відповідальності за незаконне проведення пошукових робіт на 
об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошко-
дження об’єктів культурної спадщини (ст. 298 КК), проаналізовано 
зміст елементів та ознак складів кримінальних правопорушень, зазна-
чених у ст. 298 КК, а також сформульовано пропозиції з удосконален-
ня норми ст. 298 КК3.

У 2014 р. кандидатську дисертацію на тему «Кримінально-правова 
характеристика зловживання опікунськими правами: соціальна обу-

1  Борисов В. І., Крайник Г. С. Кримінальна відповідальність за порушення правил 
безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою : монографія. Харків : 
Юрайт. 2012. 296 с.

2  Нетеса Н. В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або 
використання надр : монографія / за наук. ред. д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН 
України В. І. Борисова. Харків : Право, 2013. 304 с.

3  Базелюк В. В. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення пошукових 
робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження 
об’єктів культурної спадщини : монографія / за наук. ред. д-р юрид. наук, проф., акад. 
НАПрН України В. І. Борисова. Харків : Право, 2020. 224 с.
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мовленість та склад злочину» захистила Євтєєва Дарина Петрівна. 
У 2015 р. під науковою редакцією професора В. І. Борисова у світ ви-
йшла монографія, у якій було проведено історичний огляд становлен-
ня та розвитку законодавства щодо зловживання опікунськими права-
ми, висвітлено фактори, які обумовлюють існування та подальше 
збереження кримінальної відповідальності за досліджуване криміналь-
не правопорушення. Також розглянуто особливості встановлення 
кримінальної відповідальності за зловживання опікунськими правами 
за законодавством зарубіжних держав, проаналізовано об’єктивні та 
суб’єктивні ознаки складу кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 167 КК України, сформульовано пропозиції щодо вдоскона-
лення зазначеної норми1.

У 2015 р. ступень кандидата юридичних наук здобула учениця 
В. І. Борисова – Калініченко Юлія Вікторівна. Тема дослідження «Кри-
мінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про 
вчинення злочину (ст. 383 КК України)». У 2018 р. робота знайшла 
своє відображення у монографії, в якій авторка приділила увагу науко-
во-правовому аналізу об’єкта та предмета злочину, ознакам об’єктивної 
та суб’єктивної сторін, суб’єкту злочину. Авторці також вдалося сфор-
мулювати пропозиції щодо внесення змін та доповнень до ст. 383 КК 
України2.

У 2018 р. кандидатську дисертацію на тему «Звільнення від кри-
мінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів) за ч. 4 та ч. 5 ст. 212 КК України» захистив 
Олійниченко Вʼячеслав Володимирович. У 2019 р. результати дослі-
дження були опубліковані в монографії. У роботі досліджено історію 
розвитку законодавства про даний вид звільнення від кримінальної 
відповідальності та проаналізовано зарубіжний досвід з даного питан-
ня. Здійснено кримінально-правову характеристику кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 212 КК. Окрему увагу приділено 
з’ясуванню правової природи, соціальної обумовленості, передумов та 

1  Євтєєва Д. П. Кримінально-правова характеристика зловживання опікунськими 
правами: соціальна обумовленість та склад злочину : монографія / за наук. ред. д-р 
юрид. наук, проф., акад. НАПрН України В. І. Борисова. Харків : Право, 2015. 264 с.

2  Калініченко Ю. В. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідо-
млення про вчинення злочину : монографія / за наук. ред. д-р юрид. наук, проф., акад. 
НАПрН України В. І. Борисова. Харків : Право, 2018. 256 с.
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підстав звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 212 КК 
та непритягнення особи до кримінальної відповідальності у зв’язку 
з досягненням податкового компромісу за ч. 5 ст. 212 КК. Сформульо-
вано науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чинного 
закону про кримінальну відповідальність України та практики його 
застосування у цій сфері1. 

У 2022 р. дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 081 «Право» захистив учень Борисова В. І. – Бабич 
Артур Олегович. Тема дослідження «Необережне співзаподіяння при 
вчиненні кримінального правопорушення». Захист відбувся вже під 
час російської воєнної агресії, що вкотре доводить незламний харак-
тер представників наукової школи професора В. І. Борисова і Харків-
ської школи кримінального права, а також усього українського на-
роду. На щастя ця війна не призупинила розвиток науки на Харків-
щині. 

В. І. Борисов навіть після захисту дисертацій продовжує супрово-
джувати своїх учнів по життю, навчає, консультує, вкладає в них час-
тинку своєї душі та власні творчі ідеї. Учні Вячеслава Івановича на-
разі успішно працюють на науковій та практичній ниві. Ті з них, хто 
обрав науковий шлях, продовжують розвиток Харківської школи кри-
мінального права. Вони розвивають думки та фундаментальні ідеї 
Вчителя, досліджуючи широке коло норм та інститутів як Загальної, 
так і Особливої частин кримінального права. Деякі з них уже мають 
і своїх учнів, які успішно захистили дисертації. Тому на сьогодні дій-
сно без перебільшень можна говорити про формування та становлення 
у межах Харківської школи кримінального права наукової школи про-
фесора В. І. Борисова, якій властивий впізнаваний класичний стиль 
наукової мови, чіткість викладу думок, глибокий аналіз досліджуваної 
проблематики та різноманіття тематичних напрямів.

Список літератури:
1. Тацій В. Я., Харитонова О. В. Харківська школа кримінального права: 

біографічна довідка. Вісник Асоціації кримінального права України. 2018. 
№ 1(10).

1  Олійниченко В. В. Звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення 
від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 4 та ч. 5 ст. 212 КК України : 
монографія / за наук. ред. д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України В. І. Борисова. 
Харків : Право, 2019. 254 с.



29

Творчий внесок професора В. І. Борисова у подальший розвиток...

2. Борисов В. И., Гизимчук С. В. Уголовная ответственность за нарушение 
правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного дви-
жения : монография. Харьков : Консум, 2001.

3. Борисов В. І., Пащенко О. О. Злочини проти безпеки виробництва: по-
няття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної 
або радіаційної безпеки : монографія. Харків : Видавець СПД ФО Вапняр-
чук Н. М., 2006.

4. Пащенко О. О. Соціальна обумовленість закону про кримінальну від-
повідальність : монографія. Харків : Юрайт, 2018.

5. Сенаторов М. В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві : моно-
графія / за наук. ред. д-р юрид. наук, проф., акад. АПрН України В. І. Борисо-
ва. Харків : Право, 2006.

6. Заславська М. Г. неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя 
та здоров’я дітей : соціальна обумовленість і склад злочину : монографія / за 
наук. ред. д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України В. І. Борисова. Харків : 
Право, 2013.

7. Панов М. М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з докумен-
тами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до бан-
ківських рахунків : монографія / за наук. ред. д-р юрид. наук, проф., акад. 
АПрН України В. І. Борисова. Харків : Право, 2009.

8. Шепітько М. В. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве 
показання : монографія / за наук. ред. д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН 
України В. І. Борисова. Харків : Апостіль, 2012. 260 с.

9. Шепітько М. В. Злочини у сфері правосуддя: еволюція поглядів та на-
укові підходи до формування засобів протидії : монографія. Харків : Право, 
2018.

10. Борисов В. І., Крайник Г. С. Кримінальна відповідальність за пору-
шення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою : 
монографія. Харків : Юрайт. 2012.

11. Нетеса Н. В. Кримінальна відповідальність за порушення правил 
охорони або використання надр : монографія / за наук. ред. д-р юрид. наук, 
проф., акад. НАПрН України В. І. Борисова. Харків : Право, 2013.

12. Базелюк В. В. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення 
пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування 
або пошкодження об’єктів культурної спадщини : монографія / за наук. ред. 
д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України В. І. Борисова. Харків : Право, 
2020.

13. Євтєєва Д. П. Кримінально-правова характеристика зловживання 
опікунськими правами: соціальна обумовленість та склад злочину : моно-



30

Сучасний вимір кримінального права

графія / за наук. ред. д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України В. І. Бори-
сова. Харків : Право, 2015.

14. Калініченко Ю. В. Кримінальна відповідальність за завідомо неправ-
диве повідомлення про вчинення злочину : монографія / за наук. ред. д-р юрид. 
наук, проф., акад. НАПрН України В. І. Борисова. Харків : Право, 2018.

15. Олійниченко В. В. Звільнення від кримінальної відповідальності за 
ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 4 та ч. 5 
ст. 212 КК України : монографія / за наук. ред. д-р юрид. наук, проф., акад. 
НАПрН України В. І. Борисова. Харків : Право, 2019.



31

Віль Бакіров,
академік Національної академії наук 

України, член-кореспондент 
Національної академії педагогічних 
наук України, заслужений діяч науки і 
техніки України, лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки, 
ректор Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна 

(1998–2021 рр.), президент 
Соціологічної асоціації України

ВИДАТНА ЛюДИНА, ВЕЛИКИЙ НАУКОВЕцЬ 
І СПРАВЖНІЙ ДРУГ

Для мене велика честь написати декілька слів про людину, яка 
зробила значний внесок у вітчизняну юридичну науку й освіту та 
з якою мене поєднує довга й щира дружба. 

Вячеслав Іванович Борисов – доктор юридичних наук, професор, 
дійсний член (академік) Національної академії правових наук України 
та Академії інженерних наук України, член Науково-консультативної 
ради при Верховному Суді, а також вітчизняних та міжнародних асо-
ціацій, що свідчить про його широке наукове визнання. Внесок В. І. Бо-
рисова в юридичну освіту й науку відзначено багатьма високими 
державними нагородами, зокрема почесним званням «Заслужений 
юрист України», орденами «За заслуги» ІІІ і ІІ ступенів, почесною 
грамотою Верховної Ради України, а також відомчими та громадськи-
ми відзнаками. За кожною з цих нагород та відзнак стоять безперервні 
творчі дослідження. 

Коло наукових інтересів професора В. І. Борисова багато років 
пов’язане з теорією кримінального права, науково-практичними про-
блемами боротьби з різними видами злочинності. Величезний внесок 
у цю справу він зробив на посаді директора Науково-дослідного інсти-
туту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
НАПрН України (на сьогодні обіймає посаду радника при дирекції цієї 
установи). 
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Безумовно, про правознавчі досягнення В. І. Борисова краще ска-
жуть науковці-юристи, які набагато компетентніші за мене у сфері 
досліджень проблем кримінального права, але у мене є та перевага, що 
я знаю шановного академіка ще з тих часів, коли він не мав жодних 
регалій і тільки планував здобути вищу освіту. 

У далеких хронологічно й історично 60-х рр. ХХ ст. (як швидко 
минає час) ми мешкали з ним у славному місті Житомир, де позна-
йомились, готуючись вступати до Харківського юридичного інституту 
за порадою нашого друга Аліка Лоташевського, який на той час вже 
був студентом першого курсу цього вузу. Більше того, під час зимових 
канікул він дав нам декілька консультацій з історії й уразив надзвичай-
но високим рівнем своїх знань. Мабуть саме це й стимулювало нас до 
наполегливої підготовки до вступних іспитів, успішно здавши які, ми 
стали студентами цього прославленого навчального закладу. 

Пощастило, що нам викладали справжні корифеї правничої науки, 
які зберегли безцінну спадкоємність великої харківської юридичної 
школи й передавали не просто знання, інформацію, а накопичений 
століттями дух істинного правознавства, його філософію й культуру. 
Серед професорсько-викладацького складу інституту зустрічались 
різні за фахом і загальним рівнем спеціалісти, але переважна більшість 
із них були зразком високої юридичної й педагогічної майстерності. 
Ми з великою вдячністю згадуємо світлі імена В. В. Копейчикова, 
М. В. Цвіка, С. Л. Фукса, В. П. Маслова, А. Й. Рогожина, В. В. Сташи-
са, М. І. Бажанова, І. П. Сафронової, М. М. Страхова і багатьох-багатьох 
представників харківської юридичної школи, яких ми завжди 
пам’ятатимемо як своїх учителів, що вкладали в нас свої знання, талант, 
ставлення до професії, до життя. Як і кожне з поколінь випускників 
рідної Alma mater, ми завдячуємо своїм викладачам власним профе-
сійним і людським становленням. Саме ці люди сформували з про-
вінційного юнака кваліфікованого викладача, науковця, організатора 
науки, а головне – громадянина й патріота, людину високопрофесійну 
і надзвичайно відповідальну. 

Я пишаюсь тим, що Вячеслав Іванович Борисов гідно продовжує 
цю естафету наукової й культурної спадкоємності харківської школи 
права і є одним із найяскравіших представників сучасної української 
наукової юридичної спільноти. За цим стоїть величезний щоденний 
труд, довгі плідні роки його викладання й наукових пошуків. Дослід-
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ницькою роботою він захопився буквально з перших тижнів навчання 
в інституті. Важко підрахувати, скільки годин студент Борисов провів 
у бібліотечних залах, у тому числі в Харківській державній науковій 
бібліотеці ім. В. Г. Короленка. Вячеслава вже на перших курсах від-
різняла повна зосередженість на проблемі, якою він був зацікавлений, 
бажання зібрати й систематизувати всю доступну інформацію щодо 
цієї проблеми, використати не стандартний, шаблонний підхід до її 
розв’язання, відшукати новий, оригінальний ракурс її розгляду, аналі-
зу й рішення. Так і накопичувалась його вражаюча наукова ерудиція, 
глибока й системна обізнаність не тільки в загальній теорії права, 
кримінальному праві, але й у суміжних, і навіть досить віддалених 
галузях гуманітарних наук. При цьому він встигав читати багато ху-
дожніх творів, постійно бути у курсі літературних новинок, з ним за-
вжди було дуже цікаво поговорити на філософські теми, про мистецтво, 
обговорити фільми й театральні вистави. Все це дозволяє віднести 
Вячеслава Івановича до зникаючого, на жаль, прошарку справжніх 
інтелігентів – людей широко освічених, які гармонійно поєднують 
у своїй свідомості як наукові, так і духовні цінності, а головне – людей 
високо порядних і високо моральних. Є дуже проста формула інтелі-
гентної людини – розвинений інтелект, гармонійно поєднаний із висо-
кою мораллю. І це квінтесенція того, що я хотів би сказати про Вячес-
лава Івановича Борисова напередодні його славного ювілею.

Не можу обійти ще одну особливість його характеру – шанобли-
ве, віддане ставлення до друзів. У стосунках із ними він завжди 
є надзвичайно доброзичливим, щирим, сердечним, постійно готовим 
прийти на допомогу, підтримати, виручити. Всі ми, кому пощастило 
бути в колі його друзів, неодноразово відчували це на собі, за що йому 
щиро вдячні.

Вячеслав Іванович – людина, яка випромінює світлу енергію. Бути 
поруч із ним, спілкуватися з ним – це надихатися добром, душевним 
теплом, справжньою шляхетністю і чистою мудрістю. 

Дорогий мій Друже, дозволь від всієї душі і всього серця приві-
тати тебе з чудовим ювілеєм, всі твої результати і досягнення вважати 
лише попередніми і побажати довгих-довгих років плідного й актив-
ного життя на користь всім твоїм рідним, близьким, друзям, колегам 
і учням, а головне – рідній Україні, яка наразі витримує страшне ви-
пробування й обов’язково переможе!
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ВяЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ БОРИСОВ – 
ДИРИГЕНТ НАУКОВОї ДУМКИ

Мені завжди здавалося, що наукові тексти – це музика, що застигла 
в поняттях, формулах, кресленнях. Бувають наукові мелодії простень-
кі, нехитрі, бувають такими, що й слухати навіть не хочеться. Але, коли 
до справи приступає талановитий диригент і бере в руки партитуру 
нікому невідомого в музиці новачка, то оркестрова п’єса, виконана під 
керівництвом метра, може стати класикою жанру.

Щось подібне траплялося й зі мною, з моїми науковими партиту-
рами. Навіть більше, Вячеслав Іванович, мов би наспівував тему, яку 
потім я підхоплювала і під його диригентством чимало разів викону-
вала «на біс». «Музичні п’єси (твори)» в науковій матерії мого життя – 
це теми досліджень, які мені довелося розробляти разом з академіком 
Борисовим. Із превеликим задоволенням тут хотілося б згадати про 
деякі наукові розвідки, по яких мені довелося працювати спільно 
з Академіком із великої літери. 

Колись ще дуже давно у 90-х рр. вже минулого століття з вуст 
В. І. Борисова я почула про проблему торгівлі людьми. Це явище у той 
час в Україні тільки-но криміналізували. Запитань було більше, ніж 
достатньо. Але я чудово розуміла, що, висловлюючись словами Оноре 
де Бальзака, «ключем до будь-якої науки є знак питання». Наші по-
шуки в юриспруденції зумовлені бажанням зрозуміти сутність певно-
го явища (тим паче, що йдеться про феномени зі знаком «мінус») 
і надати відповідь, що саме продукує те чи інше конкретне явище. Це 
означає, що будь-яке дослідження починається із запитання, а своєчас-
но поставлене запитання метром наукової думки – велика вдача для 
початківця, яка нерідко гарантує успіх всього пошуку. Так було зі 
згаданою вище темою торгівлі людьми.

Разом із Вячеславом Івановичем ми підготували наукову статтю 
під назвою «Попередження торгівлі людьми: проблеми та можливі 
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шляхи їх вирішення» (Юрист України. 2003. № 2. С. 21–23). Дозволю 
тут відтворити деякі положення цієї праці, які згодом стали достатньо 
цитованими. 

Ми, зокрема, відмітили, що торгівля людьми, як соціально-право-
ве явище, викликає дуже суперечливі судження – від прямого визнання 
серйозності проблеми та закликів проводити рішучу боротьбу з ним 
до повного неприйняття самого поняття «торгівля людьми» держав-
ними інституціями та громадською думкою (розуміється, на час на-
писання цієї статті; від того часу минуло 20 років тому). Але вже тоді 
нами відмічалося, що ігнорувати це явище було б великою помилкою, 
оскільки за розмірами отриманого доходу від здійснення злочинної 
діяльності торгівля живим товаром посідає третє місце після торгівлі 
наркотиками та зброєю. Доходи від цього злочинного бізнесу у той 
період приносили щороку работоргівцям 3,5 млрд доларів США1. 

На жаль, й Україну не обійшло це лихо. Тому на практиці існувала 
гостра потреба надати адекватну правову оцінку феномену торгівлі 
людьми, тим більше, що абсолютна більшість країн, наголошуючи на 
важливості вирішення проблеми, розглядали торгівлю людьми все 
ж таки у контексті нелегальної міграції та проституції, які мають зна-
чно меншу суспільну небезпечність порівняно із, власне, торгівлею 
живим товаром. 

На час написання статті лише деякі держави у своєму криміналь-
ному законодавстві мали спеціальні норми, що безпосередньо спрямо-
вувалися на боротьбу із цими злочинами, інші – покладалися на різно-
манітні законодавчі акти, що, як правило, акцентували увагу на проти-
дії проституції та незаконній міграції. З огляду на таку ситуацію, нами 
було зроблено висновок, що одним із найефективніших способів бо-
ротьби з торгівлею людьми є встановлення в національних криміналь-
них кодексах країн, що визнали цю проблему, відповідальності за по-
дібні дії. 

Україна стала однією з небагатьох країн, що передбачила у своєму 
кримінальному законодавстві відповідальність за торгівлю людьми. І з 
моменту введення кримінальної відповідальності стала простежува-
тися динаміка в кількості порушених кримінальних проваджень за 
відповідною статтею КК. Однак лише незначна частина кримінальних 

1  Ларін М. Тіньовий ВВП. Юридичний вісник України. 28 черв. – 4 лип. 2003.
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проваджень, порушених за фактом торгівлі людьми, доходила до суду, 
що пояснювалося, в тому числі, недосконалістю конструкції цього 
складу злочину.

У публікації відмічалося, що торгівля людьми в більшості випадків 
має латентний характер, тому що жертви цих злочинів нечасто зверта-
ються за допомогою до державних органів або громадських організа-
цій. Ця особливість, непевно, не втратила своєї актуальності й дотепер. 
Якщо ж жертви і зверталися до правоохоронних органів, то у більшос-
ті випадків мотивом цього ставало бажання потерпілих одержати від 
торговців «компенсацію» за обман щодо обіцяної їм суми заробітку. 

У статті наведено статистичний портрет торгівця людьми. Тут ці-
каво відмітити, що 75 % торговців людьми, які потрапили в поле зору 
українських правоохоронних органів, – жінки, половина з яких у ми-
нулому займалися за кордоном проституцією під примусом. Здебіль-
шого торговці живим товаром – громадяни України (93 %). За один раз 
торговець міг переправити за кордон і продати в середньому 2–3 жерт-
ви. Разом із тим, нарівні з торгівлею людьми, винні вчиняли й інші 
злочини, що супроводжують торгівлю (підробка документів, незакон-
не перетинання державного кордону, вимагання, загроза вбивством, 
спричинення тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, вбивства, 
дії, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин, зброї, тощо). 
Абсолютно всі злочини вчинялися групою осіб, оскільки торговці за-
вжди мали попередню домовленість із покупцями.

Акцент у стратегії боротьби з торгівлею людьми в самій Україні 
багато в чому слід перенести у сферу загальносоціального поперед-
ження, оскільки цей вид злочинів детермінується, у першу чергу, не-
гативними чинниками соціально-економічного характеру. Тому спеці-
ально-кримінологічні заходи попередження в цьому випадку спрацю-
ють лише частково. На момент написання цитованої статті в Україні 
була прийнята й реалізовована значна кількість програмних докумен-
тів, у яких прямо або опосередковано передбачалися заходи щодо по-
ліпшення становища української жінки. На жаль, жодного разу гро-
мадськість не була достатнім чином поінформована про стан виконан-
ня зазначених програм, їх результативність та ефективність. Крім того, 
з моменту криміналізації діянь, пов’язаних з торгівлею людьми, також 
було прийнято дві спеціальні державні програми, спрямовані на бо-
ротьбу з цим соціальним злом. 
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Ми зробили припущення, що у контексті можливих шляхів вирі-
шення проблеми торгівлі людьми дуже велика надія має покладатися 
на засоби масової інформації, адже ЗМІ повинні стати тим діючим 
каналом впливу, що розвінчає міф про блискучі перспективи наших 
співвітчизниць на міжнародних ринках праці. Тому навіть у самому 
віддаленому населеному пункті жінки повинні знати, яку небезпеку 
таять у собі мрячні перспективи великих заробітків у закордонних 
країнах.

Важливим аспектом у справі підвищення ефективності боротьби 
різних держав із торгівлею людьми є застосування міжнародних кон-
венцій та угод. На жаль, нам прийшлося констатувати, що між держа-
вами немає чітко налагодженого механізму співробітництва і не завжди 
беруться до уваги міжнародні документи, що безпосередньо стосують-
ся цієї проблеми. 

Наприкінці публікації ми вивели своєрідну формулу протидії тор-
гівлі людьми: транснаціональній проблемі – транснаціональне вирі-
шення, що втілюється в єдності боротьби всіх зацікавлених країн. 

Ще одним прикладом творчої колаборації стала підготовка публі-
кації під назвою «До проблеми соціальної адаптації й ресоціалізації 
засуджених та осіб, звільнених із місць позбавлення або обмеження 
волі» у тандеме Борисов – Батиргареєва – Яковець (Право України, 
2010. № 9. С. 197–205). Поштовхом до написання цієї статті стали роз-
думи над тим, чому окремі люди знов і знов повертаються на шлях 
вчинення злочинів. Ми дійшли висновку, що надати відповідь на це 
одвічне запитання неможливо без звернення до категорій соціальної 
адаптації й ресоціалізації, які на певному етапі соціального одужання 
людини у своєму сполученні стають одними з найважливіших напрямів 
спеціально-кримінологічного запобігання рецидивній злочинності. 
При цьому нам відмічено, що важливість надання допомоги особам, 
які відбували покарання в місцях позбавлення волі, вже давно визна-
ється людством. Підтвердженням цього є, зокрема, рішення Лондон-
ського міжнародного конгресу 1872 р., в якому буквально записано: 
«Піклування про звільнених із в’язниць є необхідним. Держава пови-
нна надавати організаціям патронату постійну грошову підтримку 
і визначити їх діяльність як таку, що має урядовий характер»1. 

1  Радов Г. Пенітенціарна ідея: Думки на тему. Київ: МП «Леся», 1997. С. 98.
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І в наш час складні соціально-економічні умови життя ставлять все 
нові й нові завдання щодо пошуку шляхів підвищення ефективності 
діяльності із соціальної адаптації та ресоціалізації звільнених осіб. 
При цьому вагомим складником успішності вирішення цього завдання 
є чітке визначення концептуального апарату, за допомогою якого окрес-
люються обсяги тієї роботи, яку потрібно здійснити, щоб повернути 
учорашнього злочинця до повноцінного життя у суспільстві. 

Провівши поглиблений аналіз доктринальної думки, ми дійшли 
висновку, що ресоціалізація – це своєрідний феномен, який представ-
лений у трьох проявах: як процес, результат і конкретні заходи, наці-
лені на досягнення позитивного результату. Однак, на наш погляд, 
у ресоціалізації колишніх засуджених найважливішим моментом є її 
осмислення не лише як результату, а й як певного, розділеного на де-
кілька стадій процесу подій, що відбуваються в житті цих осіб і що 
пов’язані з набуттям ними таких позитивних людяних якостей та рис, 
котрі дозволяли б стверджувати про переосмислення свого ставлення 
до людських взаємин, суспільного буття, свого місця в соціумі поза 
гратами та ін. 

Що ж стосується соціальної адаптації, то ми взяли за основу рані-
ше висловлену в спеціальній літературі думку О. І. Осауленка про те, 
що остання спрямована на формування в особи таких соціальних 
якостей, наявність яких дозволяє їй увійти у соціальне середовище та 
функціонувати в ньому як повноправний член суспільства1. 

У статті аналізуються й інші поняття, якими описується процес 
повернення колишніх засуджених до життя у суспільстві та які вжива-
ються у спеціальній літературі. Одним із таких є поняття «реадаптація 
звільнених із місць позбавлення волі», під яким розуміється багато-
гранний процес, що охоплює комплекс питань моральної, психологіч-
ної, практичної підготовки засуджених до життя в суспільстві, освоєн-
ня ними нових соціальних ролей, установлення корисних контактів, 
усунення або нейтралізації негативних чинників, що заважають по-
верненню цієї категорії громадян до чесного й узгоджуваного із зако-
ном існування, а також питань активного управління цим процесом 

1  Осауленко О. І. Диференціація та індивідуалізація виконання кримінальних по-
карань у виді позбавлення волі. Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний 
бюлетень Київського інституту внутрішніх справ / редкол.: В. М. Синьов (голов. ред.) 
та ін. Київ: КІВС, «МП Леся», 2002. № 7. С. 60–61.
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з боку державних і громадських організацій1. Щодо нормалізації, то 
останню розглядають як право ув’язненого на наближення умов 
у в’язниці до умов, які існують у відкритому суспільстві та які мають 
своїм завданням полегшити повернення ув’язненого у суспільство. 
Тобто нормалізація передбачає схожість умов життя у в’язниці із жит-
тям на волі. Ув’язнені позбавляються лише повної свободи пересуван-
ня, однак за ними повинна залишатись можливість вирішувати свої 
сімейні питання, можливість вчитися в освітніх закладах, носити 
власний одяг, користуватися лікувальними закладами тощо. Отже, 
пенітенціарна система має так зорганізувати умови відбування пока-
рання, щоб ув’язнений міг, коли забажає, брати участь у власних вну-
трішніх змінах, а якщо він вирішить, що не бажає брати участь у цьо-
му, то це рішення не повинно тягти для нього ніяких негативних на-
слідків2.

У статті так само підіймається достатньо гостра тема статусу за-
судженого, щодо якого, виходячи із системного аналізу матерії кримі-
нально-виконавчого права та положень Основного Закону України, 
робиться висновок, що засуджений у період відбування покарання (до 
моменту своєї соціальної адаптації у законослухняному суспільстві) 
має обмежений статус члена суспільства.

Як відомо, повернення колишнього засудженого до законослухня-
ного життя – дуже складний процес соціальної адаптації і ресоціалі-
зації. У реалізації завдань, що повязані із цим процесом, грунтуючись 
на положеннях доктрини кримінологічної науки повинні брати участь: 
1) установи виконання покарання; 2) самі особи, звільнені із цих уста-
нов; 3) мікросередовище зазначених осіб, у тому числі сім’я, найближ-
че оточення, групи звичайного спілкування тощо; 4) підприємства, 
установи, організації, у тому числі й спеціалізовані, де звільнені мають 
отримати місце для праці, а нерідко й для побутового влаштування; 
5) навчальні заклади, в яких неповнолітні повинні продовжувати на-
вчання до загальнообов’язкового рівня; 6) органи й організації, пере-
важно державні, що організовують процес соціальної адаптації; 7) ор-

1  Татидинова Т. Г. Социальная реадаптация бывших заключенных. Социс. 1992. 
№ 3. С. 50.

2  Платек М. Значение минимальных Правил ООН обращения с заключенными и Ев-
ропейских тюремных правил для процесса нормализации. URL: http://www.prison.org/
lib/comments/platek001.htm.
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гани поліції (на час написання статті – органи міліції), інші органи 
державної влади, які здійснюють контроль за трудовими, житловими 
та іншими побутовими умовами звільнених, за поведінкою останніх, 
ведуть їх облік і мають проводити запобіжну протирецидивну роботу 
з ними, насамперед індивідуальну, а стосовно визначених законом 
категорій цих осіб – адміністративний нагляд1. 

До речі, розробку цієї проблематики ми з Іриною Яковець продо-
вжили й в інших наших роботах.

Ще один творчий тандем з Вячеславом Івановичем відбувся і під 
час написання частини розділу колективної монографії «Потерпілий 
від злочину (міждисциплінарне правове дослідження)» (2007, Харків), 
присвяченому фігурі потерпілого від злочину у кримінальному праві. 
Над цим матеріалом поряд із нами працював так само й учень акаде-
міка Микита Сенаторов, який кількома роками раніше у своїй канди-
датській дисертації заклав засади для подальших роздумів над цією 
складною тематикою, котру не обходить стороною й кримінологічна 
наука. Як здається, чимало цікавих ідей і підходів нами викладено 
у підрозділі 2.1 «Поняття та види потерпілого від злочину в криміналь-
ному праві». 

Попри широке використання в КК поняття «потерпілий», законо-
давче визначення цього поняття в ньому відсутнє. Тому ми зробили 
припущення, що із ситуації, що склалася, гіпотетично є два виходи – 
або рецепіювати визначення потерпілого, що надано у КПК України, 
або сформулювати визначення, яке б відображало саме кримінально-
правову природу потерпілого. Перший із можливих шляхів, на наш 
погляд, не є правильним ані з позиції часу «входження» фігури потер-
пілого від злочину до сфери дії нормативних приписів зазначених га-
лузей права, ані з точки зору завдань, що постають перед галузями 
кримінального і кримінально-процесуального права. 

Виділення потерпілого як самостійної кримінально-правової кате-
горії зумовлюється необхідністю виокремлення принаймні трьох ра-
курсів проблеми – аксіологічного, гносеологічного та праксеологічно-
го. Так, аксіологічний ракурс категорії «потерпілий від злочину» до-
зволяє побачити, що проблеми, пов’язані з цієї категорією, мають 

1  Закалюк, А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. 
Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів 
злочинів. Київ: Вид. дім «Ін Юре», 2007. С. 589–590.
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загальнотеоретичне значення, оскільки потерпілий виступає суб’єктом 
охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, які у скла-
ді злочину є об’єктом злочинного посягання. До того ж у світлі осно-
вної тенденції сучасної правової науки – її гуманістичної наповненос-
ті, звернення до людини не лише як до соціального елемента, а й як до 
носія індивідуальних цінностей, властивостнй і рис набуває особли-
вого резонансу. У свою чергу, праксеологізм кримінально-правового 
визначення потерпілого від злочину бачиться у теоретичному обґрун-
туванні пропозицій щодо вдосконалення окремих норм кримінального 
законодавства та підвищення якості захисту прав й законних інтересі 
потерпілих, а також у вдосконаленні роботи правозастосувача із за-
лучення до кримінального процесу осіб, яким злочинними діяннями 
заподіяна шкода. Без визначення кримінально-правової природи по-
терпілого від злочину практично є неможливим розв’язання багатьох 
прикладних проблем, наприклад, з’ясування характеру й ступеня 
суспільної небезпечності відповідного злочину, вирішення питань про 
криміналізацію чи декриміналізацію діяння, диференціацію криміналь-
ної відповідальності, розмежування злочинів, їх кваліфікацію, призна-
чення покарання, чинність закону про кримінальну відповідальність 
у просторі, звільнення від кримінальної відповідальності тощо. На-
решті, недостатність розробки в цілому вчення про потерпілого у кри-
мінальному праві і недосконалість законодавчого регулювання кримі-
нально-правових проблем, пов’язаних із потерпілим від злочину, зу-
мовлює постійний розвиток наукової думки, поглиблення та 
прирощення нового знання у цьому напрямку, що свідчить про без-
перервний гносеологічний процес стосовно цього феномену.

Аналіз чисельних дефініцій потерпілого від злочину дозволив, 
по-перше, констатувати відсутність у науці кримінального права одно-
стайності у визначенні потерпілого від злочину; по-друге, простежити 
генезу вказаного поняття; по-третє, виділивши його основні ознаки та 
розкривши їх зміст, надати власне визначення потерпілого від злочину. 
При цьому неабияке значення для формулювання кримінально-право-
вого поняття потерпілого від злочину мають його ознаки, сукупність 
яких надає можливість якомога точніше відобразити природу потерпі-
лого. До числа таких нами віднесено: а) соціальну ознаку; б) характер 
та вид шкоди, заподіяної потерпілому; в) факт вчинення щодо нього 
злочинного діяння. 
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Проаналізувавши перелічені ознаки, ми робимо висновок, що по-
терпілим від злочину є соціальний суб’єкт (фізична особа, юридична 
особа та в окремих випадках її структурні підрозділи – філіали й пред-
ставництва, організації, що виконують статутні завдання без створен-
ня юридичної особи, та держава), чиї встановлені й охоронювані за-
коном права, свободи й законні інтереси порушуються злочинним ді-
янням шляхом заподіяння фактичної шкоди або створення загрози 
реального заподіяння шкоди майнового, фізичного, морального, со-
ціального та ін. характеру.

На сторінках цього видання ми вступили в дискусію щодо можли-
вості віднесення держави й суспільства до кола потерпілих від зло-
чинів. Визнання доктриною кримінального права зазначених суб’єктів 
в якості потерпілих принципово не виключається. Однак, на наш по-
гляд, важко погодитися з подібним підходом, хоча б із позиції формаль-
ної логіки. Так, якщо приєднатися до точки зору щодо можливості 
визнання суспільства потерпілим від злочинів, то вказівка у законодав-
чій формулі злочину на його суспільну небезпечність дозволяє зроби-
ти висновок, що потерпілим від будь-якого злочинного діяння завжди 
є суспільство. А якщо це так, то потерпілий від злочину є необхідним 
елементом будь-якого складу злочину. Вважаємо, що це занадто ши-
рокий підхід до проблеми потерпілого, оскільки при убивстві конкрет-
ної людини або крадіжки у певній особі немає необхідності визнавати 
потерпілим від злочину кожного разу все суспільство. Напевно, шкода 
від злочину у цих випадках все ж таки несумірна із масштабністю 
всього суспільства. 

У підрозділі 2.2. «Потерпілий в системі ознак складу злочину» за-
значається, що аналіз законодавчих приписів про кримінальну відпо-
відальність та положень теорії кримінального права дозволяє розгля-
нути потерпілого від злочину крізь призму загального вчення про склад 
злочину. При цьому якщо у диспозиціях статей Особливої частини КК 
не вживається сам термін «потерпілий» або не вказується на певний 
його вид, то шляхом соціально-правового аналізу кримінально-право-
вої норми, що передбачає відповідальність за певний вид злочину, 
можна виявити того, хто врешті-решт може потерпати від злочину. 
Однак із цього не випливає, що потерпілий є обов’язковою ознакою 
будь-якого складу злочину. В цьому аспекті потерпілий схожий із сус-
пільно небезпечними наслідками. Відомо, що немає жодного злочину, 
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вчинення якого не призводило б до негативних змін в охоронюваних 
кримінальним законом об’єктах. Проте наслідки розглядаються як 
ознака складу злочину лише в тих випадках, коли на них безпосередньо 
зазначається в законі або ж висновок щодо їх обов’язковості випливає 
із самого тексту закону. Аналогічно можна стверджувати й про потер-
пілого від злочину, оскільки ознакою складу злочину він стає лише 
у тих випадках, коли на нього певним способом вказано у законодав-
чому формулюванні злочину.

Більшість потерпілих, які зазначені у законі, впливають на визна-
чення рівня (ступеня тяжкості) суспільної небезпечності злочинного 
діяння. Крім того, потерпілий, як ознака складу злочину, дозволяє від-
різнити один злочин від іншого, а також злочинні діяння від незло-
чинних. У межах загального вчення про склад злочину потерпілий 
належить до групи факультативних ознак складу злочину.

У цілому наші роздуми стосовно потерпілого від злочину у контек-
сті криміналтно-правової науки органічно поєднувалися з положення-
ми інших дисциплін, що мають справу із боротьбою зі злочинністю 
і що були так само представлені у монографії «Потерпілий від зло-
чину (міждисциплінарне правове дослідження)». 

Не можу не згадати іще про одну нашу спільну з Вячеславом Іва-
новичем наукову розвідку. Отже, цікавим досвідом виявилася робота 
над проблематикою, присвяченою іншим кримінально-правовим на-
слідкам вчинення суспільно небезпечного діяння. Для видання ГО 
«Асоціація кримінального права України» у 2013 р. нами була підго-
товлена стаття під назвою «Інші кримінально-правові наслідки вчи-
нення суспільно небезпечного діяння» (Вісник Асоціації криміналь-
ного права України, 2013, № 1(1). С. 228–251). Приводом для цієї на-
укової роботи став той факт, що частиною 3 статті 3 Кримінального 
кодексу України наголошено, що злочинність діяння, а також його 
караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки 
цим Кодексом. Однак законодавцем не розкривається поняття «інші 
кримінально-правові наслідки», як не надається у законі й переліку 
цих наслідків. Єдине, що чітко можна уяснити із законодавчого ви-
слову «караність та інші кримінально-правові наслідки», це характер 
їх співвідношення, а саме: покарання виступає одним із кримінально-
правових наслідків. Проте якщо стосовно покарання у вітчизняному 
кримінальному законодавстві склалася певна «традиція» – акумулю-
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вати положення про цей кримінально-правовий наслідок, особливим 
чином наголошуючи про це, в окремих розділах КК, в яких наводять-
ся, зокрема, поняття покарання, його мета та види, норми щодо при-
значення та ін., то відносно інших кримінально-правових наслідків 
шляхом системного тлумачення нормативного матеріалу вдається 
зробити лише певне припущення про види таких наслідків. 

Разом із тим такий підхід законодавця до визначення кола складо-
вих, які підпадають під загальне поняття «кримінально-правові на-
слідки», – через використання словосполучення «караність та інші 
кримінально-правові наслідки» – є наочним свідченням змішаної 
природи деяких інститутів кримінально-правового регулювання, що 
зумовлюється потребою у відповідній реакції соціуму на суспільно 
небезпечні діяння або на діяння, їм подібні за формою прояву, шляхом 
«запозичення» для цього окремих заходів і важелів, властивих фено-
менам інших сфер суспільного життя (медицини, психіатрії, педагогі-
ки, психології, інших галузей права тощо). У свою чергу, саме цим 
можна пояснити необхідність поглибленого аналізу поняття «інші 
кримінально-правові наслідки». У свою чергу, звернення до цієї склад-
ної проблематики зумовлюється й актуальністю питання щодо неухиль-
ного дотримання конституційних прав і свобод осіб, стосовно яких ці 
інші кримінально-правові наслідки можуть мати місце.

Одним із проблемних моментів є встановлення переліку можливих 
видів реакції суспільства, що охоплюються поняттям «інші криміналь-
но-правові наслідки», на вчинення певних суспільно небезпечних діянь. 
Адже від цього залежатиме й подальший хід міркувань у визначенні 
сутнісних ознак й властивостей аналізованого інституту кримінально-
го права в цілому. Аналіз вітчизняних наукових джерел свідчить, що 
проблема інших кримінально-правових наслідків ще далека від оста-
точного розв’язання, не говорячи вже про домінування будь-якої уста-
леної позиції, принаймні, щодо переліку таких наслідків. На час на-
писання статті відмічалося, що лише нечисленні роботи українських 
авторів можна розглядати як такі, в яких робиться спроба більш-менш 
системно представити перелік інших кримінально-правових наслідків. 

Далі у публікації докладно розглядаються ті кримінально-правові 
наслідки, що віднесені до категорії «інших». Так, відносячи примусо-
ві заходи медичного і виховного характеру до інших кримінально-пра-
вових наслідків, зауважується, що ці заходи застосовуються не лише 
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у зв’язку з учиненням злочину, а й у випадках вчинення особами сус-
пільно небезпечних діянь, передбачених КК (йдеться, зокрема, про 
неосудних осіб, а також осіб, які не досягли віку кримінальної відпо-
відальності). Тобто цей інститут пов’язаний не лише зі злочинністю, 
а й із суспільно небезпечними діяння, які за кримінальним законом 
злочинами не визнаються, проте ознаки яких описані в нормах Осо-
бливої частини КК. У цих випадках, складається враження, що кримі-
нальний закон нібито виходить за межі своєї «компетенції», однак все 
одно застосування цих заходів, ще раз наголосимо, пов’язано з учи-
ненням саме суспільно небезпечних діянь. І цей факт свідчить про 
правомірність «вмонтування» норм про інші кримінально-правові 
наслідки до матерії кримінального права. 

Що стосується конфіскації майна, то за часів радянської влади на 
більшій території України й до сьогоднішнього дня її відносили спо-
чатку до системи покарань, пізніше – до заходів соціального захисту 
судово-виправного характеру й знову – до системи покарань. При 
цьому кримінальний закон радянської доби фактично передбачав і та-
кий вид конфіскації майна, який отримав назву спеціальної й щодо 
природи якого, а відповідно і місця спеціальної конфіскації у системі 
кримінально-правових інститутів, й досі висловлюються різні погляди. 

Водночас, як показала практика, навіть закріплення у криміналь-
ному законі певної позиції щодо розуміння спеціальної конфіскації 
не розв’язує чисельних проблем аналізованого інституту, оскільки 
існують правові традиції у поглядах на конфіскацію майна як таку, 
що тривалий час відбивалися у практиці її застосування; теоретика-
ми кримінально-правової науки й практиками продовжують вислов-
люватися не позбавлені раціонального зерна сумніви стосовно не-
коректності змішання різнопорядкових категорій (загальної та спе-
ціальної конфіскації), що призводить до порушення системності 
в законодавстві. Таким чином, у доктрині кримінального права й досі 
активно дискутується питання з приводу, по-перше, «правомірності» 
об’єднання під однією назвою (в одній главі (розділі) КК) фактично 
різних видів конфіскації, природа і цілі яких є досить відмінними 
один від одного; по-друге, регулювання одним нормативно-правовим 
актом – Кримінальним кодексом – випадків як загальної, так і спеці-
альної конфіскації; по-третє, доцільності віднесення в деяких ви-
падках конфіскації до інших кримінально-правових наслідків (заходів 
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кримінально-правового характеру, заходів безпеки тощо) та поєднан-
ня конфіскації як такої з іншими кримінально-правовими наслідками 
в межах одного структурного підрозділу кримінального закону (гла-
ви, розділу). Як бачимо, це багатовимірна проблема, вирішення якої 
потребує системності у підходах до питань змісту конфіскації, її 
видів, галузевої приналежності та ін. 

У будь-якому випадку, намагаючись віднайти «істину», як здається, 
на перший погляд, у замкненому колі, методологічно правильним 
уявляється виокремлення можливих видів конфіскації. Саме таким 
шляхом й пішов український законодавець. На теперішній час вітчиз-
няним кримінальним законодавством, по-перше, прямо закріплено 
конфіскацію майна як вид покарання; по-друге, надано визначення 
й установлено перелік тих випадків конфіскації майна, які не будучи 
покаранням, віднесені до інших кримінально-правових наслідків та 
позначені терміном «спеціальна конфіскація». 

У травні 2013 р. Верховною Радою України прийнятий Закон Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візо-
вого режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб)», 
метою якого є запровадження можливості застосування до юридичних 
осіб заходів кримінально-правового характеру у зв’язку із вчиненням 
їх уповноваженими особами від імені та в інтересах юридичної особи 
будь-якого зі злочинів, передбачених статтями 209, 306, частиною 1 і 2 
ст. 368–2, статтями 369, 369–2 КК, або вчинення уповноваженою осо-
бою від імені юридичної особи будь-якого зі злочинів, передбачених 
статтями 258-258-5. Зазначеним Законом Кримінальний кодекс Украї-
ни доповнено новим розділом ХІV-1 «Заходи кримінально-правового 
характеру щодо юридичних осіб», а також визначені підстави та за-
гальні правила застосування до юридичних осіб таких заходів кримі-
нально-правового характеру, як штраф, конфіскація майна та ліквідація 
юридичної особи.

Слід наголосити, що у тексті указаного Закону не вживається тер-
мін «кримінальна відповідальність юридичних осіб». Замість цього, 
законодавець щодо юридичних осіб оперує словосполученням «заходи 
кримінально-правового характеру». Такий підхід, напевно, є розрахун-
ком розробників цього законопроекту на лояльний підхід з боку їх 
опонентів до цих нововведень. 
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У наведеній статті ставиться запитання: чи потрібно «збирати» всі 
інші кримінально-правові наслідки в одному розділі кримінального 
закону, як це зроблено, наприклад, у кримінальних кодексах низки за-
рубіжних країн? Вочевидь, проблема розміщення нормативного мате-
ріалу у КК вирішується у відповідності з національними правовими 
традиціями тієї чи іншої держави. В Україні ніколи кримінально-пра-
вові наслідки вчинення суспільно небезпечних діянь не містилися 
в окремому розділі (главі). Дійсно, ці наслідки за своєю природою, 
цілями, підставами застосування та ін., як не однократно вже наголо-
шувалося, є дуже різними. Тому спеціальне створення ще одного 
окремого розділу в кримінальному законі виглядатиме достатньо 
штучним. Окрім суто зовнішнього, механістичного поєднання поло-
жень, важко буде виявити логіку у необхідності такого кроку. 

Ось такі непрості тематики ставали предметом наших роздумів 
протягом того часу, який ми працювали в тандемі з Диригентом науко-
вої думки…. 
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України

НЕ ОДИН ПУД СОЛІ

У 1968 р. я вступив до аспірантури Харківського юридичного ін-
ституту (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого; раніше – Українська державна юридична академія, Націо-
нальна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Націо-
нальний університет «Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого») на кафедру кримінального права. На той час кафедру очо-
лював професор Володимир Володимирович Сташис − видатна Люди-
на, обдарована Особистість, непересічний учений-криміналіст, який 
мав якусь магічну силу притягувати до себе. Володимир Володимиро-
вич був людиною, яка твердо додержувалася даного ним слова: якщо 
він щось обіцяв, то обов’язково виконував це. Були навіть такі випад-
ки, коли ти забував щось, про що в нього просив (якась дрібниця), а він 
сам нагадував про це − і це було диво. Це, окрім інших позитивних, 
була відмінна риса його характеру. 

Також на кафедрі кримінального права у ті часи працювали видат-
ні вчені та педагоги. Володимир Сергійович Трахтеров − мій науковий 
керівник по дисертації, − Марко Ігорович Бажанов − яскрава людина 
з педагогічним талантом, той, до кого можна було звернутися у будь-
який час з будь-яким питанням стосовно наукової діяльності і отрима-
ти, так би мовити, класичну відповідь. Поважними науковцями на 
кафедрі були й З. Г. Корчева, Л. М. Кривоченко, Л. М. Сугачов, А. П. Ко-
пейченко та інші.
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Треба зазначити, що тривалий час прийом в аспірантуру Харків-
ського юридичного інституту не відбувався з огляду на обмеження 
лімітів. І лише наприкінці 60-х рр. минулого століття після довгої пере-
рви першими аспірантами із молодого покоління стали В. Я. Тацій, 
В. С. Зеленецький, В. А. Ломако, А. О. Пінаєв, Ю. М. Шаньгін. 

Майже всі аспіранти (у тому числі й з інших кафедр) мешкали 
в гуртожитку № 1, що знаходився на подвір’ї Харківського юридично-
го інституту. Цей гуртожиток об’єднав дружній колектив молодих 
людей, майже всі з яких, за виключенням мене, не були одруженими.

У 1970 р., коли я був аспірантом другого року навчання, до лав 
Інституту прийшли два молодих аспіранти − дуже веселі, талановиті 
хлопці − Вячеслав Іванович Борисов (на кафедру кримінального права) 
і Михайло Миколайович Сібільов (на кафедру цивільного права). Вя-
чеслав Іванович звернув на себе увагу тим, що був серйозною люди-
ною. 

В. І. Борисов закінчив сім класів, а згодом Житомирський будівель-
ний технікум, отримавши спеціальність техніка-будівельника. Після 
навчання був призваний і проходив службу в будівельних військах. 
Зокрема, Вячеслав Іванович одразу вразив нас знанням про проходжен-
ня служби в цих складних в усіх сенсах військах, дуже цікаво розпо-
відав про комічні і драматичні події, що спіткали його у цей період 
життя. В. І. Борисов серед товаришів по службі був визнаним фахівцем 
у будівельних питаннях, до якого прислухалися та на якого поклада-
лися.

Приблизно в цих роках я познайомився із Валентиною Іванівною, 
яка працювала на кафедрі історії держави і права. Тоді там же працю-
вав доцентом Леонід Миколайович Маймескулов, а тому я часто за-
ходив до них. Через деякий час Валентина Іванівна стала дружиною 
Вячеслава Івановича і ми почали усі разом зустрічатися офіційно й не 
офіційно з приводу різних подій: свята, конференції, зустрічі з видат-
ними науковцями, обговорення і захист дисертацій, дні народження 
тощо. Так і почалося моє знайомство і дружба з цією родиною, що 
продовжується, слава Богу, і донині.

Вячеслав Іванович не був дуже відкритою людиною, але нас 
об’єднувала сумісна робота на кафедрі й деякі духовні зв’язки. Справа 
в тому, що ми обидва закінчили школи в Житомирі. І він, і я дуже лю-
били це місто за його певну європейську ошатність. Ми часто згаду-
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вали про житомирські пам’ятки, мікрорайони, дивовижну навколишню 
природу. Всіх нас приголомшувала така візитна карта Житомира як 
Голова Чацького − скеля, з якої смільчаки стрибали в річку Тетерів. 
Вона у профіль нагадувала голову одного із польських меценатів, який 
зробив певний вклад в історію цього міста. До речі, цими спогадами 
ми продовжуємо ділитися і до цього часу. 

Вячеслав Іванович на моє прохання і з власної ініціативи привозив 
мені книги місцевих житомирських краєзнавців, наприклад, таких як 
Г. П. Мокрицький, який видав низку книг присвячених історії Жито-
мира, його видатним діячам та історичним подіям. Одного разу В. І. Бо-
рисов подарував мені комплект листівок із видами старого Житомира: 
це було захоплююче. Я, зі свого боку, презентував йому книги з істо-
ричної тематики: походження Київської Русі, України тощо. І це не 
випадково, оскільки мене завжди вражала обізнаність Вячеслава Іва-
новича з історії України. Він вільно пригадує ті чи інші події, що від-
булися за різних часів. 

Взагалі В. І. Борисов є людиною різнобічною: з одного боку добре 
обізнаною із загальною літературою, а з іншого − зі спеціальною. При-
гадую, як він пишався тим, що мав передплату на двісті томів всесвіт-
ньої класичної літератури. І я, чесно кажучи, просив його мені їх 
продати, оскільки так само мав велику бібліотеку, проте свого часу, на 
жаль, це унікальне літературне видання до її фонду придбати не зміг. 

Вячеслав Іванович любив і любить класичну й сучасну музику, 
поезію. На будь-яке питання він має власну точку зору і його цікаво 
слухати. Тут повинен підкреслити, що В. І. Борисов безперечно має 
дар оратора. Ця риса, з одного боку, відрізняла його від інших, а з ін-
шого − була тією зачіпкою, через яку до нього придивлялось керівни-
цтво Харківського юридичного інституту та Академії правових наук 
України як до майбутнього керівника.

Тут також хочу пригадати одну дуже важливу для мене історію, яку 
пам’ятаю по цей день. У грудні 1972 р. я захистив кандидатську дис-
ертацію на кафедрі кримінального права на тему «Погашення та знят-
тя судимості за радянським кримінальним правом». За звичаєм у ті 
часи (як частково і зараз) ця подія відзначалася тим, що після захисту 
було «прийняття», в якому брали участь члени кафедри, офіційні опо-
ненти, родичі дисертанта та інші особи. Це була і є видатна подія 
в житті дисертанта, особливо в ті роки, коли сама аспірантура і захист 
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була значною не тільки особистою, а й публічною подією. За декілька 
днів до мого захисту вийшов наказ відповідного органу СРСР про за-
борону після захисту подібних заходів. А, отже, першим меркантиль-
ним ускладненням у зв’язку з цим було вирішення питання, куди ді-
вати ті продуктові запаси, які ми накопичували до захисту (а в той час 
з ними було складно). Виходячи з цього, друге вже духовне ускладнен-
ня полягало в тому, що після захисту ти залишався на самоті. На моє 
прохання до В. В. Сташиса про запрошення хоча б невеликої частини 
членів кафедри на мою урочистість він відповів категоричним «ні». 
Пояснив при цьому, що я можу бути першою жертвою такої заборони. 
Однак, не дивлячись на це, Вячеслав Іванович та Валентина Іванівна 
вирішили все ж таки всупереч наказу підтримати мене і прийти на моє 
свято. З одного боку, це був ризик, а з іншого − я був їм безмежно радий. 
І ми разом ще з декількома іншими товаришами, а саме А. О. Пінаєвим 
та В. А. Ломако, відсвяткували мій захист, за що я дуже їм вдячний. 

Ще один життєвий етап, який об’єднав нас з Вячеславом Іванови-
чем, пов’язаний з Інститутом вивчення проблем злочинності АПрН 
України (нині – Науково-дослідний інститут вивчення проблем зло-
чинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України), де почина-
ючи з 1995 р. В. І. Борисов став директором, а я був його підлеглим, 
оскільки працював за сумісництвом у кримінологічному відділі. Я ба-
чив, як Вячеслав Іванович був зацікавлений у повномасштабному 
розвитку Інституту та цього відділу зокрема. Мабуть, у цьому момен-
ті позначилась його прихильність до фундаментальності будь-яких 
наукових досліджень. Тому він як особисто, так і від співробітників та 
аспірантів вимагав обов’язкового проведення емпіричних досліджень. 
У тому, що сьогодні згаданий відділ кримінологічних досліджень ак-
тивно досліджує фундаментальні проблеми, є велика заслуга і Вячес-
лава Івановича Борисова. 

Така тяга до фундаментальності зберіглась у В. І. Борисова і до 
цього часу, що, у тому числі, видно по його керівництву аспірантами. 
Достатньо сказати, що остання захищена під його керівництвом дис-
ертація Артура Олеговича Бабича під назвою «Необережне співзапо-
діяння при вчиненні кримінального правопорушення» має велику 
емпіричну базу.

Будучи директором Інституту вивчення проблем злочинності, Вя-
чеслав Іванович розумів й те, що кожна науково-дослідна установа 
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провинна мати науковий ресурс – свою бібліотеку. Тому він спрямував 
свої зусилля спочатку на створення цього підрозділу в Інституті, а по-
тім на його поступове наповнення. Саме тому на сьогодні ця бібліоте-
ка (не перебільшуючи) має у своєму фонді значну кількість літератур-
них джерел.

Вячеславу Івановичу виповнюється вісімдесят років. Перед відпо-
віддю на питання, а що ж можна побажати ювіляру, хочу згадати один 
епізод із життя. Якось на 50-літньому ювілеї одного знаного вченого-
криміналіста Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого один молодий науковець, вітаючи його, висловив думку, що 
в ці роки людина тільки-но набуває сили та реалізовує свій творчий 
потенціал. Я спитав цього науковця, а скільки ж йому років, на що той 
відповів: «Тридцять п’ять». Я з іронією сказав: «Хіба може знати лю-
дина, яка не досягла п’ятдесяти років, як почуває себе інша у цьому 
віці?». Так от, я перетнув цю межу і можу засвідчити, що, дійсно, і ві-
сімдесят років це не сутінки ані особистості, ані творчої енергії, ані 
відсутність яскравих почуттів. Тому я можу з упевненістю сказати, що 
у вісімдесят років Вячеслав Іванович міцний тілом і духом, бере ак-
тивну участь в усіх заходах нашого Науково-дослідного інституту. І я 
бажаю йому не збавляти обертів ще довгі роки. 

Що стосується настанов для аспірантів та молодих науковців, які 
тільки-но стають на свій академічний шлях, і, можливо, будуть озна-
йомлюватись з цією працею, то, по-перше, хочу актуалізувати гасло, 
висловлене ще М. І. Бажановим, який при виборі теми дисертації казав: 
«Важливо порушити проблему». Це означало, що ти повинен взяти 
найактивнішу участь у виборі теми дисертації, щоб ця тема була тобі 
по душі, щоб ти приклав всі свої здібності для її розробки та поповнив 
наукову скарбницю новими знаннями.

По-друге, дуже хотілось б, щоб молоді науковці були добре обізна-
ні з історією, філософією, психологією, теорією держави і права та 
іншими галузями знань, оскільки без історії не може бути ніякої теорії, 
у тому числі з теми дисертації, а без теорії не буде розвиватися історія 
цієї науки. Минуле науки − це колосальний потенціал знань, думок, 
рекомендацій, пропозицій, що не втратили своєї актуальності й до 
цього часу. Тому вислів, що ми у своїй науковій роботі стоїмо на плечах 
своїх попередників, це не просто шаблонне твердження, а науковий 
імператив. 
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По-третє, знову ж таки хочу згадати мого ідейного натхненника 
академіка М. І. Бажанова, який зауважував, що треба вчитись писати. 
Це означає, що в кожній фразі повинна бути твоя особиста думка, іскра. 
І якою би красивою не здавалася фраза, але якщо вона не твоя, запо-
зичена, переінакшена, то ти повинен її полишити. Фахівець з певної 
проблематики добре обізнаний з літературою і здогадується, звідки та 
чи інша думка запозичена. 

По-четверте, пам’ятайте вислів: nulla dies sine linea («жодного дня 
без рядка»). Римський натураліст Пліній Старший у своєму творі «При-
роднича історія» розповідає про відомого придворного живописця 
Олександра Македонського – Апеллеса, який мав звичку, щоб там не 
було, не пропускати жодного дня, не вправляючись у своєму мистецтві, 
і підводити хоча б одну рисочку. Це повинно стати принципом науков-
ця, бо наука також є мистецтвом.

І, на останок, любіть свою науку, бо тільки на цій основі можуть 
з’явитися ваші чудові твори.
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ОКРЕМІ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ 
КОНцЕПТИ ПРОТИДІї КОРУПцІї 

В НАУКОВИХ ПОГЛяДАХ  
АКАДЕМІКА В. І. БОРИСОВА

Важливе, можна сказати вихідне, базове, фундаментне значення 
для дослідження наукової проблематики мають поняття. На методоло-
гічно-утилітарне значення вироблення точних юридичних понять 
справедливо звертає увагу Р. О. Стефанчук, посилаючись при цьому 
на істинність фрази, що була свого часу висловлена Ж.-Ж. Руссо про 
те, що половину помилок людству удалося б уникнути, якби вони 
домовилися про поняття1.

Відомо, що набуті суспільством знання відображаються у формі 
усних чи письмових знакових систем. Кожне наукове поняття є сплавом 
думки, мови і письма, що надає йому роль незмінної форми мислення. 
Джон Локк, наприклад, виходив з того, що мета мови є троякою: 
по-перше, повідомлення думок і ідей людини іншій; по-друге, досяг-
нення цього з усією можливою легкістю і швидкістю; по-третє, пере-
дача знання речей. Думки, ідеї, теоретичні концепти суб’єкта, пере-
ведені в матерію системи мовних знаків і понять, є інструментом, 
методом пізнання конкретних об’єктів оточуючої дійсності, управлін-
ня суспільства. Поняття в науці виступають не лише результатом піз-
нання певних сторін об’єктивної дійсності. Вони служать також засо-
бом, фундаментальною формою узагальнення нагромадження науко-
вого матеріалу про предмет дослідження, ущільнюють наші наукові 

1  Стефанчук Р. О. Сім невирішених справ сучасного законотворення (з нагоди 20-ї 
річниці Незалежності України). Стефанчук Р. О. Бюлетень міністерства юстиції 
України. 2011. № 8–9.
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знання, поєднують їх у певну систему. Отже, ефективним способом 
з’ясування змістовної, сутнісної характеристики кожного явища кри-
мінально-правової дійсності є його номінальне визначення у формі 
поняття. Таке номінальне визначення здійснюється шляхом встанов-
лення відповідних істотних ознак, що власне розкривають змістовну, 
сутнісну наповненість відповідного явища, забезпечують можливість 
його вербального, писаного виразу. До числа істотних слід відносити 
ті ознаки, які властиві певному кримінально-правовому явищу і ви-
ражають його специфічну природу, та відрізняють його від інших 
кримінально-правових явищ. Кожне правове поняття, як елемент зна-
кової системи правової реальності, може служити надійним інструмен-
том наукових досліджень, законодавчої і правозастосовної практики1.

Повною мірою ці методологічні підходи стосуються і розуміння 
поняття «корупція». На переконання В. І. Борисова, поняття «коруп-
ція», яке використовується для відображення певного негативного 
суспільного явища, не є новим, будь-яких специфічних ознак не міс-
тить. Фахівцям у галузі кримінального права , вірно зазначає він, 
зрозуміло, що корупція у вузькому її тлумаченні відповідає поняттю 
«хабарництво», а в широкому – це зловживання службовою особою 
владою або службовим становищем з корисливих мотивів або в інших 
особистих інтересах, причому хабарництво є його спеціальним різно-
видом. Водночас поняття «корупція» і відповідні йому терміни в за-
конодавстві України до 1993 р. не використовувалися. Що стосується 
зарубіжного законодавства, в тому числі й кримінального, то воно 
використовується широко і характеризує діяння службових осіб, які 
зловживають владою або службовим становищем з метою незаконно-
го збагачення2. З таких методологічних підходів застосовується дане 
поняття і в українському законодавстві. Вочевидь, застосування цього 
поняття в законодавстві України є свідченням певного наближення 
його до європейських правових стандартів.

Корупція як соціальне негативне явище притаманне, в різних рів-
нях, всім, навіть найбільш розвиненим державам цивілізованого світу. 
Як слушно підкреслив В. І. Борисов, історичний та міжнародний досвід 

1  Грищук В. К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини: моно-
графія. 2-ге вид. переробл. і доповн. Хмельницький. ХУУП.2013. С. 352–353.

2  Борисов В. І. Корупція в Україні: поняття, відповідальність, стан. Борисов В. І. Ви-
брані твори; уклад. В. В. Базелюк, С. В. Гізімук, Л. М. Демидова, та ін.; відпов за 
вип. М. В. Шепітько. Харків: Право, 2018. С. 328–329.
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свідчить про те, що вона супроводжує суспільство практично з часу 
виникнення держави1.

Світовим досвідом державотворення також доведено, що корупція 
є чи не найвагомішим чинником дестабілізації механізму державної 
влади та політичної організації суспільства загалом. Вона є істотним 
гальмом всіх реформаційних процесів, фактором, який нерідко зводить 
їх нанівець. Від початку проголошення незалежності України протидія 
корупції декларується на державно-політичному рівні як одне з най-
важливіших реформаційних завдань. За більше як тридцять років такої 
«організованої протидії» корупцію не подолано, їй не нанесено навіть 
істотної шкоди. Навпаки, вона кількісно і якісно змінилася, зросла 
і набула нових, прихованих «демократичним покривалом» потворних 
форм, що свідчить про науково-практичну актуальність даної пробле-
матики2.

Корупція, як справедливо стверджує В. І. Борисов, є соціально 
зумовленим явищем. Сфера поширення корупції, рівні корупції, на-
голошує він, в різних державах істотно відрізняються залежно від 
соціальних та економічних чинників, традицій і культури суспільства, 
заходів протидії й інших обставин. Корупцію, якщо не впадати в іде-
алізм, не вдасться повністю подолати повністю навіть у віддалено 
осяжній перспективі. Однак, можна істотно звузити сферу її поширен-
ня до об’єктивно можливих меж. Жодна держава світу не викорінила 
її повністю, але ряду держав вдалося звести корупцію до реально 
можливого мінімуму, змінивши її форми прояву, кількісні і якісні по-
казники. Чого слід прагнути і в Україні. Корисним при цьому може 
бути позитивний досвід протидії корупції Фінляндії, Данії, Нової Зе-
ландії, де індекс сприйняття корупції дуже низький3.

Науці і практиці протидії негативним соціальним явищам відомі 
два методологічні підходи: а) репресивний і б) соціально-детерміно-
ваний. Репресивний зводиться головним чином до правової заборони 
негативного соціального явища, виявлення порушників такої заборони, 

1  Борисов В. І. Корупція в Україні: поняття, відповідальність, стан. Борисов В. І. Ви-
брані твори; уклад. В. В. Базелюк, С. В. Гізімук, Л. М. Демидова, та ін.; відпов за 
вип. М. В. Шепітько. Харків: Право, 2018. С. 342. 

2  Грищук В. К. Формула корупції. Юридичний вісник України. 2016. № 1–2. С. 6.
3  Борисов В. І. Корупція в Україні: поняття, відповідальність, стан. Борисов В. І. Ви-

брані твори; уклад. В. В. Базелюк, С. В. Гізімук, Л. М. Демидова, та ін.; відпов за 
вип. М. В. Шепітько. Харків: Право, 2018. С. 342.
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притягнення винних у їх вчиненні до відповідальності, забезпечення 
виконання стягнення чи покарання, забезпечення, у передбачених за-
коном випадках, постпенітенціарного контролю. Як видно, цей підхід, 
в сучасних українських реаліях, не спрацьовує. Корупційний вплив 
відчувається як у сфері законодавчої та і у сфері правозастосовної ді-
яльності. Соціально-детермінований підхід, у першу чергу, передбачає 
з’ясування причин та умов наявності конкретного негативного со-
ціального явища. Далі, щодо кожної з причин чи умови, обирається 
ефективний метод, засіб її нейтралізації. І тут не завжди, і не в першу 
чергу, використовується правова заборона. Відомі апробовані на прак-
тиці системні заходи політичного, ідеологічного, організаційного ха-
рактеру. Якщо ж є потреба в правових засобах протидії, то це не завжди 
кримінальне законодавство, бо воно є останнім, крайнім засобом ін-
струментально-правового впливу. Поряд з цим, застосовується і репре-
сивний підхід, але він матиме уже значно вужчу, додаткову сферу 
впливу, оскільки нейтралізація причин та умов певного негативного 
соціально явища, у першу чергу, без сумніву, сприятиме зменшенню 
його кількісних і якісних показників. Викладені підходи певною мірою 
стосуються і протидії корупції, причини і умови наявності якої, на 
сучасному етапі розвитку української державності, комплексно, на 
державному рівні не досліджувалися1. В. І. Борисов слушно звертає 
увагу також ще й інші законодавчі важелі: адміністративно-правові, 
фінансово-правові, цивільно-правові, дисциплінарні2.

Аналіз наукових поглядів В. І. Борисова дає підстави стверджувати, 
що він є прихильником сучасного соціально-детермінованого підходу 
до протидії корупції. При цьому правильне вирішення проблеми може 
бути досягнуто з позицій системного дослідження3. Виходячи з голо-
вних соціальних причин поширення корупції, застосувавши системний 
підхід наукового дослідження, він виділив наступний комплекс заходів:

– вироблення стратегії протидії корупції, визначення основних її 
напрямів, максимальне обмеження негативного впливу корупції на 
суспільство;

1  Грищук В. К. Формула корупції. Юридичний вісник України. 2016. № 1–2. С. 6.
2  Борисов В. І. Корупція в Україні: поняття, відповідальність, стан. Борисов В. І. Ви-

брані твори; уклад. В. В. Базелюк, С. В. Гізімук, Л. М. Демидова, та ін.; відпов за 
вип. М. В. Шепітько. Харків: Право, 2018. С. 332–335.

3  Борисов В. І. Корупція в Україні: поняття, відповідальність, стан. Борисов В. І. Ви-
брані твори; уклад. В. В. Базелюк, С. В. Гізімук, Л. М. Демидова, та ін.; відпов за 
вип. М. В. Шепітько. Харків: Право, 2018. С. 432.
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– удосконалення системи державного управління і місцевого само-
врядування на основі розширення гласності і спрощення процедури 
відносин громадян і організацій з особами, уповноваженими на ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядування. Чітка регла-
ментація таких відносин, встановлення в нормативних актах обсягу 
прав і обов’язків службових осіб, формування основних посад служ-
бовців на основі конкурсного відбору;

– захист державою прав і законних інтересів державних служ-
бовців, що була б здатна забезпечити їм і їхнім сім’ям гідний рівень 
життя;

– здійснення заходів фінансового контролю шляхом встановлення 
особливої процедури декларування прибутків державних службовців 
і осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

– розвиток системи громадського контролю за антикорупційною 
діяльністю держави і безпосередньо тих її органів, завданням яких 
є безпосередня боротьба з корупцією1. Всі ці заходи мають здійснюва-
тися виключно в правовому полі. У цьому контексті він наголошує, що 
специфіка протидії корупції та її подолання як системного явища по-
требує передусім налагодження нормативно-правової системи запо-
біжних заходів, яка має охопити різні галузі права. Поряд із запобіж-
ними заходами необхідним є встановлення і розширення системи 
кримінально-правових, цивільно-правових, адміністративних та фі-
нансових санкцій. Крім того, ці заходи вимагають і активної діяльнос-
ті, спрямованої на формування антикорупційної свідомості населення 
їз залученням всіх важелів громадянського суспільства. Тільки такий 
комплексний підхід до боротьби з корупцією видається найбільш до-
цільним і потребує подальшого всебічного розвитку2. 

Такі деякі основні методологічні аспекти антикорупційної парадиг-
ми протидії корупції В. І. Борисова видаються обгрунтованими з су-
часних наукових позицій. Погоджуючись з його думкою про необхід-
ність подальшого всебічного розвитку комплексного підходу до проти-
дії корупції, а також враховуючи відсутність державної наукової 
концепції такої протидії, а також обмеженість рамок даної праці, вва-
жаю за доцільне висловити окремі власні судження з цього приводу.

1  Борисов В. І. Корупція в Україні: поняття, відповідальність, стан. Борисов В. І. Ви-
брані твори; уклад. В. В. Базелюк, С. В. Гізімук, Л. М. Демидова, та ін.; відпов за 
вип. М. В. Шепітько. Харків: Право, 2018. С. 342–343.

2  Там само. С. 385.
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Поділяючи погляди В. І. Борисова щодо причинного комплексу 
корупції, спробую поглибити окремі з них. Загальна формула рівня 
корупції в державній управлінській дійсності, як видається, проста 
і зрозуміла: 

 
→ 0

В ній: Рк – рівень корупції, Кдч – кількість державних чиновників, 
Нмд – наявні можливості держави у протидії корупції – ефективно 
контролювати, унормовувати діяльність чиновників, 0 – знаменує 
тенденцію зниження рівня корупції у такій постановці питання.

Державне управлінні суспільством є домінуючим. Держава контр-
олює всі сектори суспільного буття, реально впливає на них, хоча не 
завжди ефективно. Саме тут коріняться головні детермінанти корупції, 
метастазами якої, як свідчить суспільна практика, вражена законодав-
ча, виконавча і судова гілки єдиної державної влади. Власне корупція 
не дає можливості повною мірою розвинути належним чином потуж-
ний концептуальний потенціал теорії розподілу влади в українській 
суспільній дійсності.

Головною причиною гальмування реформаційний процесів в Украї-
ні є те, що їх здійснення «обслуговувалося» і «обслуговується» старою, 
дещо непрофесійно модифікованою державною машиною. Необхідно 
було «зламати» цю машину, а не пристосовувати до нових завдань роз-
будови української державності. Вона об’єктивно за своєю структурою, 
закоренілими командно-адміністративними принципами діяльності та 
кадровим потенціалом виявилася інструментально нездатною до ви-
рішення цих нових завдань. Мало того, «радянські чиновники» в ряді 
випадків відверто саботували, а вишколені ними послідовники нерідко 
і далі саботують, реформаційні процеси. 

Тепер повернемося до формули рівня корупції. Отже, рівень коруп-
ції прямо пропорційний кількості чиновників в державному апараті 
всіх гілок влади та їх рівнів і обернено пропорційний наявним держав-
ним можливостям протидії корупції – ефективно контролювати, унор-
мовувати діяльність чиновників.. Математично дуже просто вплинути 
на рівень корупції: зменшуємо кількість державних чиновників і роз-
ширюємо можливості держави у контролюванні їх діяльності – у пер-
шу чергу, істотно скорочуючи їх владні (дозвільні і заборонні) компе-
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тенції. Фактично ж ситуація більш складна, оскільки маємо справу не 
з мертвими цифрами а з живими людьми, наділеними власними інтер-
есами та потребами, позитивними та негативними рисами характеру. 
Попри загалом добру просоціальну налаштованість, одним з них 
часто бракує патріотичної налаштованості, іншим – особистої відпо-
відальності, а ще іншим – елементарної людської совісті, коли вони 
нагло «експлуатують» національну або іншу модну ідею в своїх корис-
ливих інтересах. 

Запорукою успішного здійснення соціальних реформ є їх наукове 
забезпечення. Потрібне, на рівні державної концепції, глибоке та все-
бічне наукове обгрунтування системної антикорупційної діяльності та 
її науковий супровід, що, як видається, можливе лише при забезпечен-
ні домінуючої ролі в цьому процесі Національної академії правових 
наук України.

Найбільш очевидними і вагомими макрорівневими причинами, 
які створюють умови для системного і безпроблемного процвітання 
корупції, а відтак і протидії з її боку реформаційним процесам, є на-
ступні:

1) відсутність належної інтенсивності кваліфікованої державно-
політичної сили волі;

2) фактичне відсторонення та істотне відчуження, в силу відомих 
причин з попередніх періодів українського державотворення, народу 
від державної влади через інститути опосередньої демократії. Така 
ситуація не сприяє формуванню громадянського суспільства. Нагаль-
ною є потреба розвитку безпосередніх форм народовладдя, зокрема, 
через Всеукраїнський та місцеві референдуми, збори громадян, органи 
громадського контролю тощо;

3) застарілий адміністративно-територіальний устрій України, що 
залишився у спадок від командно-адміністративної, радянської систе-
ми. Треба звернути увагу на те, що недавно проведено істотне скоро-
чення адміністративних районів і це слугує позитивним чинником 
зміни чисельника в наведеній формулі рівня корупції.

4) інструментальна нездатність «ленінських» Рад усіх рівнів до 
відповідей на нові виклики суспільної дійсності. Вони, по-суті, себе 
дискредитували за роки формальної незалежності України та потре-
бують заміни сучасними , європейського типу органами самовряду-
вання;
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5) відсутність гармонійної збалансованості між гілками влади: за-
конодавчої, виконавчої та судової. Монополізація законодавчих повно-
важень Верховною Радою. 

6) відсутність компетентного державного законопроектного органу, 
здатного забезпечити розробку проектів законодавчих актів на наукових 
засадах.

Отже, коротко, в тезовому варіанті, щодо окремих з названих вище 
причин, які зумовлюють безпроблемне чи малопроблемне існування 
корупції в Україні.

І. Проблема вироблення механізму збалансування опосередкованої 
та безпосередньої форм народовладдя на шляху до громадянського 
суспільства. В сучасних державах північної частини Європи все час-
тіше використовується референдум як інструмент безпосереднього 
народовладдя, що дозволяє в багатьох випадках протидіяти корупції. 
Як показала практика, він здатний істотно гармонізувати множину 
суспільних інтересів, корегуючи, урівноважуючи, збалансовуючи, 
таким чином, позиції Президента, Верховної Ради, Уряду та інших 
суб’єктів суспільних відносин з тих чи інших суспільно значимих 
питань. Система влади нині продовжує ґрунтуватися на принципах 
опосередкованого народовладдя, коли владні функції здійснюють від 
імені народу обрані ним представники, які фактично непідконтрольні 
та непідзвітні народові. Така ситуація суперечить засадам розбудови 
громадянського суспільства, не сприяє ефективній протидії корупції..

Необхідно запровадити такі інститути безпосередньої демократії 
як Всеукраїнський та місцевий референдуми в новій, законодавчій їх 
якості. Важливе значення інститутів референдумів матиме також 
в справі ефективного забезпечення протидії корупції. Зокрема, відпо-
відно до статті 5 та 38 Конституції України, Всеукраїнський референ-
дум слід наділити законодавчими повноваженнями шляхом прийняття 
на Всеукраїнському референдумі Закону «Про Всеукраїнський рефе-
рендум в Україні». Чому саме через Всеукраїнський референдуму.

Перше. Сьогодні, як і в недалекому минулому, дуже великі надії 
покладають на чергове оновлення Конституції України. Ці надії можуть 
виявитися марними, якщо нову Конституцію прийматиме Верховна 
Рада. Чисельне лобі корупціонерів, наявне в ній, не погодиться з втра-
тою свого домінуючого, вигідного становища в суспільстві, не дозво-
лить реально протидіяти корупції. Присутні у Верховній Раді та за її 
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межами «різношерстні» економіко-політичні угрупування будуть, без 
сумніву, «підганяти» Конституцію «під себе», забезпечуючи при цьому 
свої корупційні позиції та схеми. 

Друге. Названий закон України про референдум має виокремити 
коло питань, вирішення яких, відповідно до статті 5 Конституції Укра-
їни, належатиме виключно народові як єдиному джерелу влади. Це 
елемент механізму стабільності влади. Очевидно, що треба в ньому, 
зокрема, передбачити і прийняття народом Конституції.

Третє. Нагальною є потреба передбачити прийняття Всеукраїн-
ським референдумом Конституційних законів, наділений найвищою 
юридичною силою в ієрархії українських законів. У тому разі, коли 
Конституція України буде прийнята на Всеукраїнському референдумі, 
зміни (поправки) до неї можуть бути внесені лише Конституційними 
законами. Не слід боятися такої кардинальної зміни. Це також анти-
корупційний елемент стабільності влади і політичної, правової, еконо-
мічної, моральної та соціально-культурної ситуації в суспільстві, 
елемент розбудови громадянського суспільства.

Названі вище підходи, як думається, дозволять істотно послабити, 
мінімізувати вплив, корумпованими олігархічними кланами, політич-
ними партіями, чиновниками на конституційно-творчий процес зо-
крема і законодавчий процес загалом.

Отже, за допомогою інструмента Всеукраїнського та місцевих 
референдуммів, при відповідній політичній волі, можна до певної міри 
збільшити Нмд – наявні можливості держави у справі протидії коруп-
ції.

ІІ. Проблема адміністративно-територіального устрою України.
Ця проблема прямо стосується чисельника наведеної вище форму-

ли Рівня корупції, а саме Кдч – кількості державних чиновників.
В логічній площині концептуальні підходи до вирішення цієї про-

блеми, в загальних рисах, можуть бути такими:
а) категоричне заперечення ідеї федералізації України;
б) укрупнення, з врахуванням європейського та українського іс-

торичного державницького досвіду, адміністративно-територіальних 
одиниць. Зокрема:1) ліквідація областей, об’єднання кількох областей, 
наприклад, в Край: Волинський край, Галицький край, Подільський 
край, Карпатський край, Слобожанський край, Таврійський край, кож-
ний з розумно чисельним, індивідуальним в кожному випадку штатом 
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чиновників. За часів УНР була розроблена реформа поділу України на 
Землі. Всі матеріали є в центральному державному архіві України. 
Вони можуть бути цікавими і корисними в частині обґрунтування такої 
реформи; 2) ліквідація районів і створення повітів(волостей) на тери-
торії кожного краю з розумно чисельним штатом чиновників – один 
повіт(волость) з територій десяти-п’ятнадцяти територіальних громад 
з розумно чисельним штатом чиновників; 3) запровадження в кожному 
населеному пункті виборної посади сільського голови або старости, 
який обирається громадянами. 

ІІІ. Вирішення проблеми адміністративно-територіального 
устрою України може стати своєрідним «вступом» до розв’язання на-
ступної проблеми – ліквідація, злам старої державної машини як на 
всеукраїнському так і на місцевих рівнях. Провідна роль в «державній 
машині» без сумніву належить центральним органам держави. Йдеть-
ся про необхідність скорочення кількості надуманих міністерств і різ-
ного роду чинних при них державних комітетів, інститутів, фондів 
тощо, ефективність роботи яких, м’яко кажучи, сумнівна, бо їх пози-
тивний вплив на розвиток суспільних процесів ніякий, а затрати з дер-
жавного бюджету доволі вагомі. Вони фактично, і не рідко, є осеред-
ками системної корупції, які гальмують всі позитивні зміни. 

Зарубіжний досвід та елементарна утилітарна логіка підказують, 
що в сучасних, складних умовах, як видається, можна дозволити 
в Україні наявність лише, наприклад, таких міністерств: міністерство 
економіки, міністерство оборони, міністерство внутрішніх справ, мі-
ністерство закордонних справ, міністерство цифрової цифрової транс-
формації. Всі інші міністерства слід ліквідувати, передавши їх повно-
важення місцевим органам влади та місцевого самоврядування, що 
може стати яскравим прикладом децентралізації державної влади, 
а отже і її подальшої демократизації. Очевидною в контексті Кдч є та-
кож необхідність скорочення чисельності штату міністерств до 
розумних, обґрунтованих фінансових меж і об’єктивних функціо-
нальних потреб.

Здійснення цих реформ дозволить істотно скоротити витрати на 
утримання державного апарату, знизити поширення корупції, рівень 
яких, як уже зазначалося, прямо пропорційний кількості чиновників 
і обернено пропорційний можливостям держави щодо протидії цим 
ганебним явищам. Необхідно широко розвивати місцеве самоуправ-
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ління на безоплатній основі, перенести «центр ваги» владних повно-
важень на місцевий рівень, у міста та інші населені пункти, що має 
важливе значення для розбудови громадянського суспільства.

З кількісними показниками зв’язані якісні показники державного 
апарату управління («державної машини»). Йдеться про належне ка-
дрове забезпечення органів держави чесними, висококваліфікованими, 
патріотично налаштованими кадрами фахівців.

Що стосується Нмд (наявних можливостей держави ефективно 
контролювати, унормовувати діяльність чиновників), то поряд зі ско-
роченням їх чисельності до розумних потреб, є невідкладним до ви-
рішення питання оптимізації їх дозвільних та забороняючих повно-
важень у бік розумного, наукового обґрунтованого зменшення. Поряд 
з цим, необхідне, вже задеклароване на державно-політичному рівні, 
створення спрощених прозорих структур вирішення питань реалізації 
законних інтересів і потреб громадян. Чиновники повинні не керувати, 
дозволяти чи забороняти або вирішувати, а обслуговувати ці інтереси 
та потреби суб’єктів суспільства. Ця продуктивна ідея все ще потребує 
свого нагального вирішення.

ІV. Проблема забезпечення гармонізації, збалансованості між гіл-
ками влади: законодавчої, виконавчої та судової. Нові життєві реалії 
вимагають корекції механізму розподілу владних функцій між гілками 
влади.

Законодавча гілка влади сьогодні наділяє виконавчу, судову владу 
і, що парадоксально, саму себе відповідними владними повноважен-
нями. 

Необхідна реструктуризація (демонополізація) законодавчої 
влади та перехід до законотворчого плюралізму створення механіз-
му законодавчих рівноваг. У цьому контексті, як думається, є мож-
ливим бачення трьох суб’єктів законотворчості: а) Всеукраїнський 
референдум, про що вже йшлося вище; б) Верховна Рада; в) Пре-
зидент України. 

Коротко про повноваження Президента України у сфері законот-
ворчості. За Президентом України має бути право внесення на Всеу-
країнський референдум та до Верховної Ради проектів Законів України 
з будь-яких питань життя країни. Верховна Рада повинна розглянути 
внесений Президентом закон у першочерговому порядку, наприклад, 
впродовж двадцяти календарних днів.
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Президента України потрібно, в умовах можливої парламентської 
кризи чи інших надзвичайних викликів суспільного життя, наділити 
правом видання Указів для урегулювання будь-якого питання у певній 
сфері суспільних відносин, за винятком питань регулювання яких від-
несено до компетенції Всеукраїнського референдуму. Дані Укази Пре-
зидента України мають діяти до того часу, доки Верховна Рада Украї-
ни прийме Закон з цього питання і коли він набуде чинності. Суспіль-
ні процеси, в ситуаціях можливої парламентської кризи, інших 
надзвичайних ситуацій повинні розвиватися в оперативно вдоскона-
леному правовому полі. Зрозуміло, що це незвично бо міняє уяву про 
владу законодавчу і ніби наділяє Президента додатковими функціями. 
Згідно Конституції України, Президент є главою держави, а не главою 
виконавчої влади. Органи влад законодавчої, виконавчої та судової 
входять в механізм держави. Він, відповідно до ст. 102 Конституції, 
є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, 
додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. 
В силу цього, природно, йому має належати специфічна урівноважу-
юча функція суб’єкта законотворчості і це не лише право вето і під-
пису законів.

Кожен з цих суб’єктів (Президент, Верховна Рада, Всеукраїнський 
референдум) матиме можливість певним чином урівноважувати інших, 
виконуючи свої повноваження. Очевидно, що в цьому випадку можна 
говорити не про президентську, парламентську, президентсько-парла-
ментську, парламентсько-президентську республіку, а про народну 
республіку. І головне – виключиться, або принаймні мінімізується, 
можливість, коли суспільство може стати заручником періодичної 
і тривалої парламентської кризи, свідками якої ми були неодноразово.

Перехід до законодавчого плюралізму доцільно здійснити на рівні 
Конституційного закону «Про владу в Україні» або у самій Конститу-
ції України у випадку прийняття її на Всеукраїнському референдумі. 

Народ як носій, єдине джерело державної влади, в силу ст. 5 Консти-
туції України, повноважний безпосередньо визначати через названий 
вище Конституційний Закон, чи відразу у Конституції України, всі 
принципи організації системи органів влади в державі, їх повноваження, 
і в тому числі і повноваження Верховної Ради України. Все це, як уже 
зазначалося, дозволить застабілізувати Конституцію України, урівно-
важити весь законодавчий процес, чітко виробивши межі законодавчих 
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повноважень названих вище трьох суб’єктів законотворчої діяльності, 
а відтак і нормалізувати суспільне життя в цілому, запобігти колапсу 
і аномії влади в умовах парламентської кризи, чи інших надзвичайних 
викликів, відкрити широко простір для реформаційних процесів.

Такий підхід сприятиме також зменшенню інтенсивності «коруп-
ційного впливу» на владу законодавчу. Скептики твердять, що народ 
ніби то нездатний приймати закони, йому важко розібратися в складних 
хитросплетіннях механізму правового регулювання, але те ж саме 
можна сказати і про Верховну Владу, яка є прямим віддзеркаленням 
суспільства і де майже немає, на відміну від суспільства, висококвалі-
фікованих юристів. Друге, а чи потрібно в Конституційних Законах 
виписувати найдрібніші деталі правового регулювання? Очевидно, що 
ні. В них мають міститися зрозумілі для всіх принципи регулювання 
тих чи інших суспільних відносин. Третє, а чи дійсно народ перебуває 
в такому стані? Його інтелектуальний державницький потенціал, як 
свідчать Всенародне голосування 1 грудня 1991 р. щодо незалежності 
України, майдани та війна проти агресії Росії, достатньо високий. Люди 
прагнуть серйозних політичних і економічних змін в Україні.

Тепер щодо Верховної Ради України. В наукових джерелах та в за-
собах масової інформації висловлено ряд істотних претензій до орга-
нізації та діяльності Верховної Ради України. Зокрема, що вона: 
а) є необґрунтовано велика за чисельністю, а фінансові можливості 
держави в сучасних умовах обмежені. В США, наприклад, на 314 міль-
йонів населення, 435 осіб – у Палаті представників та 100 осіб – у Се-
наті. В Російській Федерації – 450 осіб у Державній Думі та 166 осіб 
у Раді Федерації – на більш ніж 140 мільйонів населення. Федератив-
на Республіка Німеччина – 622 особи в Бундестазі та 69 осіб у Бундес-
раті при чисельності населення 83 мільйони. «Перебір» кількості де-
путатів в Україні на приблизно, за різними оцінками, 38–40 мільйонів 
населення очевидний, не кажучи вже про фактор фінансової спромож-
ності української держави; б) діє неоперативно в часі, маючи надмірно 
забюрократизовану процедуру прийняття законів – кілька їх читань, 
а тому законодавство нерідко відстає від потреб розвитку суспільства; 
в) вражена певною мірою корупційним впливом; г) є непрофесійною 
за якісним складом народних депутатів – відсутність, як правило, на-
лежної юридичної освіти; д) використовується окремими народними 
депутатами як «схованка» від можливих переслідувань за протиправ-
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ну діяльність; е) служить окремим народним депутатам надійним 
щитом для збереження і примноження майнових статків, нерідко на-
бутих нечесним чи протиправним шляхом; є) морально-етична пове-
дінка окремих народних депутатів, як під час проведення засідань 
Верховної Ради так і їх поведінка поза межами Верховної Ради є не-
прийнятною; ж) має місце низький рівень участі ряду народних депу-
татів в роботі Верховної Ради; з) перетворилася в політико-економічний 
клуб «за інтересами», де переважає політична демагогія; и) появилися 
«штатні» народні депутати, які обиралися до Верховної Ради багато-
разово, а ефекту їх роботи не видно; і) вона фактично відмежувалася 
від народу через прийняте нею ж законодавство. Це найбільш «м’які» 
претензії до Верховної ради, хоча окремим з них виразно притаманний 
суб’єктивний оціночний присмак.

Народ не має реальної можливості впливати як на обраних ним 
народних депутатів так і на діяльність Верховної Ради в цілому і тим 
самим протидіяти корупції. 

Таким чином, сьогодні вже немає сумніву, що Верховна Рада Укра-
їни, в наявному організаційному кількісно-якісному варіанті, є неви-
правдано дорогим і недостатньо ефективним органом держави. В силу 
цього вона нерідко гальмує прогресивний розвиток всього суспільства. 
Отже, сама ідея парламентаризму, в особі такого варіанту Верховної 
Ради України, в такому її кількісно-якісному складі, а також з таким 
правовим статусом, формами і методами діяльності, виявилася значною 
мірою скомпрометованою, а сама вона – інструментально нездатною 
ефективно і своєчасно здійснювати якісну законодавчу діяльність, за-
безпечувати розбудову демократичної, правової, соціальної держави 
та громадянського суспільства в Україні.

Не випадково надії щоразу виборців на те, що «ось на цей раз» вони 
оберуть таку Верховну Раду, яка зможе вивести країну на шлях про-
гресивного розвитку, знову розбивалися об реалії соціальної діяльнос-
ті. Закономірно виникає питання як виправити ситуацію? Первинними 
можуть бути такі міркування.

По-перше, нині правовий статус Верховної Ради, як уже зазнача-
лося, гіперболізований, перебільшений самою Верховною Радою 
України. Вона фактично домінує над іншими гілками влади: виконав-
чою і судовою. Розподіл повноважень між ними, таким чином, роз-
балансований. 
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Гілки влади мають бути рівноправними в джерелі легітимності 
своїх повноважень, які вони, як уже зазначалося, повинні отримати 
безпосередньо від носія суверенітету і єдиного джерела влади – на-
роду через Конституційний Закон «Про владу в Україні» або через 
Конституцію України, прийняті на Всеукраїнському референдумі.

Верховна Рада України не повинна мати права наділяти саму себе, 
а особливо інші гілки влади владними повноваженнями, визначити 
свій і їхній правовий статус. Нині фактично інші гілки влади певною 
мірою залежні від Верховної Ради України. Вона є ніби домінуючим 
центром влади, що суперечить науковим засадам поділу влади на за-
конодавчу, виконавчу та судову, їх урівноваження, а також засадам 
громадянського суспільства.

Правовий статус Верховної Ради України, враховуючи наведене 
вище, слід оптимізувати до розумних меж. Це значною мірою впли-
не на забезпечення стабільності конституційних принципів правового 
регулювання, а отже стабільності системи влади, підвищить її ефек-
тивність, забезпечить стабільність суспільної ситуації, а в кінцевому 
рахунку, – ефективність реформаційних процесів і, в тому числі, про-
тидії корупції.

Через Всеукраїнський референдум, як думається, слід вирішити 
наступні організаційно-правові питання забезпечення якості роботи 
Верховної Ради України:

1) про відхід від неадекватної системи виборів депутатів «у авось-
ках» – за партійними списками чи то відкритими, чи то закритими. 
Запропонована система партійних виборів скомпрометувала себе через 
корупцію, кумівство, продаж місць у Верховній Раді України (за місце 
у списку), підкуп виборців та інші ганебні вчинки. Як показала прак-
тика, партії включали до своїх списків не завжди тих, хто складає ін-
телектуальний потенціал України і може забезпечити високу якість 
законодавства. Виявилося, що, попри демагогічні запевнення про по-
літичну відповідальність партій, вони реально ні за що не відповіда-
ють.

Крім того, партії, які разом усі взяті становлять десь 4–5 % від чи-
сельності 1українського населення, фактично узурпували владу, що 
є грубим порушенням засад демократії. Нерідко чисельність партії 
«дута», або вона є «кишеньковою» партією якогось олігархічного кла-
ну, який спритно використовує її для просунення «своїх» людей до 
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Верховної Ради з метою впливу на її діяльність. Як правило, такого 
виду партії – головне знаряддя корупціонерів. Якщо дивитися реально 
і об’єктивно, не впадаючи в ідеалізм, то слід визнати, що класичних 
партій парламентського типу тепер в Україні немає. 

Вихід із ситуації – партії мають висувати своїх кандидатів у ви-
борчих округах чи нових адміністративно-територіальних утвореннях, 
на рівні з іншими суб’єктами виборчого процесу, і власне там доводи-
ти переваги, якості свого кандидата. Партії повинні «вирости» на 
цьому ґрунті до рівня парламентських, набути професійності, злитися 
з народом і бути його органічною частиною, вболівати за його інтер-
еси та потреби. Тому вибори за партійними списками є передчасними. 
Думається, що це треба врахувати у законодавстві про вибори;

2) про запровадження виборчих цензів до кандидатів у депутати: 
освіта, вік, практичний стаж роботи, суспільно-моральна характерис-
тика, відсутність притягнення до кримінальної відповідальності за 
умисні злочини, кількість разів обрання депутатом Верховної Ради 
Україні. Такі цензи широко використовуються у багатьох штатах США 
та в інших державах.

Варіант: при двохпалатному варіанті законодавчого органу можли-
ве поєднання розширених виборчих цензів і звужених виборчих 
цензів. Верхня палата (наприклад, Народна Рада) обирається з вико-
ристанням розширених цензів для забезпечення професійності в за-
конотворчості. Нижня палата (наприклад, Народні Збори) обирається, 
як суто представницький орган, з використанням звуженого обсягу 
виборчих цензів (ст. 76 Конституції України).

3) про кількісний склад Верховної Ради України: 450, 300 чи 150 
народних депутатів. Можна з впевненістю сказати, що народ проголо-
сує за його склад з 150 народних депутатів. Тобто, по 6 народних де-
путатів від кожної області та АР Крим (або відповідна кількість від 
кожного Краю – у випадку переходу до таких адміністративних оди-
ниць) чого вочевидь достатньо. Думається, що децентралізація, яка 
вже, образно висловлюючись, «в дорозі» має змінити систему виборів 
до Верховної Ради України. Наприклад, якщо змінювати адміністра-
тивно-територіальний устрій з переходом до поділу України на Краї, 
які можуть бути водночас наближено рівнонаселені, то: кожен Край 
обирає свої представників до Верховної Ради і не обов’язково на 5 ро-
ків. Можливе обрання депутатів від Країв на один рік або на кожне 
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засідання Верховної Ради (у випадку делегування їх загальними збо-
рами громад відповідної території чи цілого Краю). При цьому необ-
хідно передбачити, що до Верховної Ради може бути обрано лише 
особу, яка проживає в адміністративній одиниці постійно не менше 
десяти років. Потрібно позбутися «штатних» Київських висуванців 
у депутати, яким байдужі інтереси територій;

4) про роботу депутатів на постійній оплатній основі чи у сесійному 
порядку і на безоплатній основі, як це було за часів УРСР. Відповідь Все-
українського референдуму на це питання також не важко спрогнозувати;

5) чи має користуватися народний депутат правом недоторканості? 
Питання контраверсійне, але відповідь більшості народу за підсумка-
ми Всеукраїнського референдуму буде, як видається, негативною.

6) скільки разів одна й та ж особа може обиратися до Верховної 
Ради України? Думається, що, як і Президент України, не більше двох 
разів, що може підтвердити Всеукраїнський референдум; 

7) про назву законодавчого органу: Верховна Рада чи Народна Рада, 
Національні Збори. Позитивна відповідь щодо назви може, хоча б фор-
мально, наблизити його до народу;

8) про доцільність, виходячи з історичної практики, заміни понят-
тя «депутат» поняттям «радний», або «посол», оскільки перше з них 
є рудиментом минулої командно-адміністративної системи. Зміна назви 
має сприяти зміні якості народного обранця.

V. Відсутність компетентного державного законодавчого органу, 
здатного забезпечити розробку проектів законів на наукових засадах.

На сьогоднішній день склалася парадоксальна ситуація при якій 
в державі відсутній єдиний орган який би системно готував науково 
обґрунтовані проекти законів, відповідав за їх якість. Ці проекти готу-
ють всі – «кому не лінь», переважно люди які не мають глибокої уяви 
про принципи організації та функціонування держави, про право за-
галом та принципи правового регулювання зокрема. Найчастіше ця 
«ноша» падає на Кабінет Міністрів, чи підпорядковані йому Міністер-
ства, що не є їх функціональним завданням. Та й фахівців з юридичною 
освітою найвищого наукового рівня там практично немає. Крім того, 
наслідком такої ситуації є, так званий, «відомчий» підхід, коли відом-
ство намагається нав’язати країні, народові своє, нерідко спонтанне, 
необґрунтоване, суб’єктивне, суперечливе бачення правового врегу-
лювання суспільних відносин і нерідко не на користь громадян, а що 
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найгірше – зберігається можливість корупційного лобіювання інтер-
есів олігархічно-політичних кланів.

Часто, окрилені лише «голим ентузіазмом», функцію підготовки 
законопроектів виконують народні депутати, котрі, як правило, або 
взагалі не мають юридичної чи взагалі будь-якої вищої освіти, або, 
якщо окремі з них і мають цю освіту, то не найвищого наукового рівня. 
В народі вірно кажуть, що на «голому ентузіазмі», без належного ін-
телекту не поїдеш, а якщо й поїдеш, то не далеко. Звідси – якість за-
конів прямо залежить від якості Верховної Ради, її народних депутатів. 
Тому й не випадково «маємо те, що маємо» – часто низької якості, 
суперечливе, неефективне, заполітизоване, нерідко прийняте в інтер-
есах вражених корупцією економіко-політичних кланів законодавство, 
яке не сприяє ефективній протидії корупції, а іноді викликає відомі 
соціальні конфлікти, гальмує соціальний розвиток.

Найважливішими принциповими, на мою думку, концептуальними 
підходами до розуміння ролі Державної кодифікаційної Комісії Укра-
їни є наступні.

1. Державна кодифікаційна Комісія України – єдиний державний 
орган, який має бути наділений виключними повноваженнями щодо 
розроблення законопроектів для їх розгляду на Всеукраїнському рефе-
рендумі чи у Верховній Раді України.

2. Кодифікаційна Комісія України утворюється Президентом Укра-
їни за поданням Національної академії правових наук України.

3. Кодифікаційна Комісія України утворюється у складі 40–50 дер-
жавних кодифікаторів. 

4. Державним кодифікатором може бути особа не молодша 40 років, 
яка є: громадянином України не менше 20 років, вільно володіє дер-
жавною мовою, не притягалася до кримінальної відповідальності за 
вчинення умисного злочину, має позитивну моральну поведінку, має 
науковий ступінь доктора юридичних наук та вчене звання професора 
не менше п’яти років.

5.Правові гарантії соціально-побутового забезпечення державних 
кодифікаторів мають бути на достатньо високому рівні.

6. Державна кодифікаційна Комісія України діє на підставі Закону 
України «Про кодифікаційну Комісію України», який приймається на 
Всеукраїнському референдумі. Це надійно убезпечить її від можливо-
го різного деструктивного корупційного впливу.
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7. Державна кодифікаційна Комісія України має здійснювати свою 
роботу відповідно до перспективного «Плану кодифікації законодав-
ства України», який складається на 5–10 років і затверджується Пре-
зидентом України за поданням Національної академії правових наук 
України.

Правом ініціювання перед Державною кодифікаційною Комісією 
України питання про розроблення відповідних змін до чинного зако-
нодавства повинні мати: Президент України, Верховна рада, Кабінет 
Міністрів України, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, 
Конституційний Суд України, Верховний Суд, Антикорупційне Бюро, 
Національна академія правових наук України.

8. Розроблений Державною кодифікаційною Комісією України 
проект Закону, разом з висновком Національної академії правових наук 
України, має подаватися Президентові України, який вирішує питання 
про його винесення на Всеукраїнський референдум чи внесення на 
розгляд Верховної Ради.

Президент України має право повернути проект Закону на доопра-
цювання зі своїми зауваженнями до Державної кодифікаційної Комісії 
України.

9. Депутати Верховної Ради України, розглядаючи внесений Пре-
зидентом України Закон, голосують постатейно, а у випадку незгоди 
з окремими положеннями, пропонують свої зміни до нього. Такі про-
позиції змін у концентрованому вигляді направляються Головою Вер-
ховної Ради до Державної кодифікаційної Комісії України для їх роз-
гляду по суті.

У випадку відмови Кодифікаційною Комісією України щодо вра-
хування відповідної пропозиції щодо зміни законопроекту, вона не 
може бути внесена повторно на її розгляд.

10. Рішення Державної кодифікаційної Комісії України не можуть 
бути оскаржені в судовому порядку.

11. Державна кодифікаційна Комісія України не проводить офіцій-
ного прийому, розгляду скарг, звернень та подань фізичних та юридич-
них осіб тощо.

Наведені мною вище підходи спрямовані на розвиток окремих 
антикорупційних концептів В. І. Борисова і не розглядаються автором 
як «істина в останній, найвищій інстанції». Образно висловлюючись, 
вони є наболілим закликом до наукової дискусії щодо подальшого не-
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відкладного вирішення теоретико-прикладних проблем ефективної 
протидії корупції в нашій державі.

Окремі антикорупційні судження викладені автором свідомо в за-
гостреній формі з метою викликати прискіпливу увагу наукового то-
вариства. Вони не позбавлені ознак контраверсійності як і інші суджен-
ня щодо аналізу доволі складної української антикорупційної політико-
правової дійсності. 
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РОЛЬ АКАДЕМІКА В. І. БОРИСОВА 
У ФОРМУВАННІ СУДОВОї ПРАКТИКИ 

УКРАїНИ

Доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії 
правових наук України Вячеслав Іванович Борисов завжди приділяє 
увагу впровадженню власного теоретичного доробку у практичну 
сферу та як блискучий організатор науки й педагог звертає увагу сво-
їх учнів та колег на важливості такого вектора роботи. З огляду на це 
вагоме місце в його науковій діяльності відведено потребам правозас-
тосування, зокрема однією з площин втілення напрацювань академіка 
стала сфера судової практики на найвищому її рівні. 

Так, протягом всієї історії Верховного Суду незалежної України 
професор В. І. Борисов брав активну участь у науково-методичному 
супроводі його діяльності. Одним із аспектів такої роботи було рецен-
зування проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та змін 
до них разом із колегами по кафедрі кримінального права Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Науково-
дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса НАПрН України. 

Іншим відмітним аспектом його діяльності стало багаторічне член-
ство у Науково-консультативній раді (далі – НКР, Рада) при Верховно-
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му Суді України (з 2017 р. – Верховному Суді), починаючи з 2009 р. 
Власне НКР є дорадчим органом, що утворюється при Верховному 
Суді для підготовки наукових висновків з питань його діяльності, що 
потребують наукового забезпечення. До Ради входять висококваліфі-
ковані фахівці у сфері права1. На запити вченого секретаря ради за 
зверненням суддів Верховного Суду члени Ради вивчають проблеми 
застосування норм права, що виникають у судовій практиці, і надають 
Верховному Суду висновки та рекомендації. При цьому переважно до 
членів Ради, зокрема й до академіка В. І. Борисова, надходять запити 
із найскладніших питань правозастосування, вирішення яких є мож-
ливим лише за наявності фундаментальних знань у відповідних галу-
зях права, значного досвіду ведення науково-аналітичної роботи, на-
виків оперування комплексом прийомів та вмінь застосовувати не-
стандартні підходи до вирішення такого роду задач.

Протягом понад тринадцяти років як член НКР Вячеслав Іванович 
як одноособово, так і у співпраці зі своїми учнями й колегами надав 
до Верховного Суду близько 70 висновків із найрізноманітніших питань 
кримінального права, серед яких, зокрема:

• щодо питань тлумачення та застосування норм загальної 
частини кримінального права:

–  з питань звільнення від кримінальної відповідальності: щодо 
окремих питань застосування ст. 46 КК; щодо визнання працівників 
ФОП колективом, який, відповідно до ст. 47 КК, може клопотати про 
передачу особи на поруки; щодо застосування положень ст. 49 КК та 
порядку визначення строків давності для звільнення особи від кримі-
нальної відповідальності; 

–  щодо призначення покарання, звільнення від покарання та його 
відбування: щодо окремих питань застосування статей 50, 51, 65 КК; 
щодо окремих питань застосування частин 3,4 ст. 68 КК; з приводу 
призначення покарання за незакінчений злочин та застосування при 
цьому ч. 3 ст. 68 КК; щодо окремих питань застосування ч. 4 ст. 70 КК; 
щодо тлумачення ч. 5 ст. 72 КК; щодо окремих питань застосування 
ч. 5 ст. 52, статей 389, 390 КК; з питань застосування ст. 70 та ст. 71 
КК; щодо окремих питань застосування положень статей 70, 71 КК; 

1  Про Науково-консультативну раду при Верховному Суді: Положення, затв. по-
становою Пленуму Верховного Суду від 02.02.2018 р. № 1. URL: https://
supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/ppn_kr/.
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щодо окремих питань застосування ч. 4 ст. 70 КК України; щодо за-
стосування положень ст. 71 КК, пов’язаних із можливістю врахування 
факту повного відбуття покарання за попереднім вироком; щодо спів-
відношення норм, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 75 КК; щодо тлумачен-
ня та застосування ст. 78 КК; з приводу призначення додаткового по-
карання за ч. 1 ст. 366 КК; з приводу застосування амністії до особи, 
яка вчинила злочин, передбачений ст. 383 КК;

• щодо питань тлумачення та застосування норм особливої 
частини кримінального права:

–  щодо кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я: 
стосовно норм, передбачених ч. 2 ст. 121 КК та ч. 1 ст. 119 КК; щодо 
ст. 115 (ч. 2) та ст. 121 (ч. 2) КК; щодо тлумачення поняття «злочин, 
пов’язаний із домашнім насильством»;

–  щодо кримінальних правопорушень проти статевої свободи та 
статевої недоторканості особи: стосовно тлумачення статей 152 та 
153 КК; щодо зворотної дії в часі диспозиції ч. 1 ст. 155 КК;

–  щодо кримінальних правопорушень проти власності: стосовно 
окремих питань застосування ст. 185 КК; щодо необхідності встанов-
лення економічної ознаки предмета крадіжки, передбаченої ч. 3 ст. 185 
КК, та відмежування кримінально-караної крадіжки від дрібного ви-
крадення чужого майна, передбаченого ст. 51 КУпАП; щодо окремих 
питань застосування ч. 3 ст. 185 КК; щодо тлумачення ч. 3 ст. 185 КК 
у частині терміна «сховище»; щодо норм, передбачених ч. 1 та ч. 3 
ст. 187 КК у зв’язку з неоднаковим застосуванням обставин «з про-
никненням у житло, інше приміщення чи сховище», що обтяжує від-
повідальність, до подібних діянь; стосовно кваліфікації шахрайства 
(ст. 190 КК), предметом вчинення якого було майно, попередньо на-
буте злочином (ст. 289 КК); щодо статей 190 та 289 КК, які неоднаково 
застосовані судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно не-
безпечних діянь; щодо окремих питань застосування ст. 190 КК; щодо 
окремих питань застосування ч. 2 ст. 194 КК;

– щодо кримінальних правопорушень проти громадської безпеки: 
стосовно застосування ст. 259 КК; щодо тлумачення та застосування 
ст. 263 КК; стосовно критеріїв для віднесення зброї до вогнепальної; 
щодо тлумачення окремих положень статей 260, 263, 437, 438 КК; 

– щодо кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності 
та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: 
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щодо тлумачення ч. 2 ст. 365 КК; щодо окремих питань застосування 
ч. 1 ст. 366 КК; щодо тлумачення окремих положень ст. 366 КК; з при-
воду застосування обставини «поєднане з вимаганням» при «кваліфі-
кації діянь ст. 368 КК; стосовно питань застосування ч. 3 ст. 368 та ч. 2 
ст. 375 КК; щодо окремих питань застосування ст. 3692 КК; щодо 
тлумачення того, чи є декларація про готовність об’єкта будівництва 
до експлуатації офіційним документом у розумінні ст. 366 КК і при-
мітки до ст. 358 КК; щодо застосування ч. 2 ст. 3692 КК за ознаками 
суб’єкта злочину;

– щодо кримінальних правопорушень проти правосуддя: стосовно 
застосування 3891 КК; стосовно застосування п. 1 ст. 389 КК та ч. 3 
ст. 126 КУпАП; щодо окремих питань застосування ч. 1 ст. 390 КК; 
з питань можливості притягнення до кримінальної відповідальності за 
втечу з місця позбавлення волі (ч. 2 ст. 393 КК) щодо осіб, які відбу-
вали покарання у дільниці соціальної реабілітації виправної колонії, 
залишили установу та повернулися до неї через кілька годин;

– щодо інших кримінальних правопорушень: щодо тлумачення змін, 
внесених до ст. 176 КК Законом України «Про державну підтримку 
кінематографії в Україні» від 23.03.2017 р. № 1977-VIII; щодо окремих 
питань застосування ст. 176 КК; стосовно кримінальної відповідаль-
ності за незаконну діяльність у сфері грального бізнесу; щодо окремих 
питань застосування ч. 2 ст. 240 КК; щодо тлумачення ст. 286 КК; щодо 
змісту ознак кримінального правопорушення, передбаченого нормою 
ч. 1 ст. 426 КК «Бездіяльність військової влади»; щодо тлумачення по-
няття «агресивна війна» у розумінні положень статті 437 КК та ін.1.

Низка висновків професора В. І. Борисова були безпосередньо 
втілені у правових позиціях Верховного Суду, наприклад:

1) науковий висновок щодо обставин, які обтяжують покарання2; 
2) науковий висновок щодо визначення поняття «сховище» у кон-

тексті статей 185, 186, 187 КК (крадіжка, грабіж, розбій, поєднані 

1  Примітка. Співавторами В. І. Борисова при підготовці зазначених висновків 
стали: Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, , М. В. Шепітько, Д. П. Євтєєва, Ю. А. Поно-
маренко, К. А. Новікова, Т. А. Павленко та ін.

2  Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду 
Верховного Суду від 20 червня 2018 р. (справа № 566/606/15-к; провадження № 51-
1272зпв18). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/
Review/74842734.
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з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) (спільно 
з Л. М. Демидовою)1; 

3) науковий висновок щодо тлумачення ч. 2 ст. 365 КК (спільно 
з О. О. Пащенком та Д. П. Євтєєвою)2;

4) науковий висновок з питань тлумачення поняття «злочин, 
пов’язаний із домашнім насильством» (спільно з Д. П. Євтєєвою)3;

5) науковий висновок із питання тлумачення термінів «проник-
нення в інше приміщення» та «проникнення у сховище», зазначених 
у ч. 3 ст. 185 КК (спільно з О. О. Пащенком)4;

6) науковий висновок щодо окремих питань застосування ст. 3692 
КК (спільно з О. О. Пащенком)5;

7) науковий висновок щодо окремих питань застосування інсти-
туту потворності в кримінальному праві (ст. 32, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 186 
КК) (спільно з О. О. Пащенком)6;

8) науковий висновок щодо окремих питань застосування ст. 185 
КК (спільно з О. О. Пащенком)7;

9) науковий висновок стосовно кваліфікації шахрайства (ст. 190 
КК), предметом вчинення якого було майно, попередньо набуте зло-
чином (ст. 289 КК) (спільно з О. О. Пащенком)8;

1  Постанова Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду 
від 19 листопада 2018 р. (справа № 205/5830/16-к; провадження № 51-2436кмо18). 
Єдиний  державний  реєстр  судових  рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/
Review/78297730.

2  Постанова Великої Палати Верховного Суду від 05 грудня 2018 р. (справа 
№ 301/2178/13-к; провадження № 13-57кс18). Єдиний державний реєстр судових рі-
шень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/78426368; https://reyestr.court.gov.ua/
Review/78529879.

3  Постанова Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду 
12 лютого 2020 р. (справа № 453/225/19; провадження № 51-4000кмо19).

4  Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду 
Верховного Суду від 02 червня 2020 р. (справа № 175/3057/17; провадження № 51-
9110кмп18).

5  Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду 
Верховного Суду від 03 червня 2020 р. (справа № 722/28/17; провадження № 51-
302км20).

6  Постанова Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду 
від 14 вересня 2020 р. (справа № 591/4366/18; провадження № 51-1122кмо20). 

7  Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду 
Верховного Суду від 25 січня 2020 р. (справа № 234/1145/19; провадження № 51-
5519км20). 

8  Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду 
Верховного Суду від 22 квітня 2021 р. (справа № 752/6871/17; провадження № 51-
3177км20).
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10) науковий висновок стосовно критеріїв для віднесення зброї до 
вогнепальної (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК) (спільно з М. В. Шепітьком)1;

11) науковий висновок щодо застосування положень ст. 49 КК та 
порядку визначення строків давності для звільнення особи від кримі-
нальної відповідальності (спільно з О. О. Пащенком)2;

12) науковий висновок щодо застосування ч. 2 ст. 3692 КК за озна-
ками суб’єкта злочину (спільно з О. О. Пащенком)3.

За естетикою викладу, логічністю аргументації та відточеністю 
формулювань ці та інші аналітичні документи заслуговують бути впи-
саними в хрестоматію вітчизняної наукової правничої думки. 

Так, у науковому висновку щодо окремих питань застосування 
ст. 3692 КК України було досліджено питання: чи виключає можливість 
встановлення (на час вчинення 8 вересня 2016 р. особою інкримінова-
них дій) ознак складу злочину, передбаченого у ст. 3692 КК, наявність 
у примітці до цієї статті положення про те, що особами, уповноваже-
ними на виконання функцій держави, є особи, визначені в пунктах 1–3 
ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», 
з урахуванням того, що на час вчинення відповідних дій цей Закон вже 
втратив чинність?

У відповіді В. І. Борисов спільно з О. О. Пащенком навели такі 
положення.

«1. Згідно з ч. 3 ст. 3 КК України злочинність діяння визначається 
тільки КК України. Водночас аналізовані положення примітки до 
ст. 3692 КК України («Зловживання впливом») не містять у собі вказі-
вок на умови визнання якогось діяння злочином. Такі умови містяться 
не в примітці, а в текстах диспозицій ч. 1–3 ст. 3692 КК. Аналізована 
примітка лише відсилає до певного закону, де надається визначення 
відповідних осіб. Зважаючи на це вона є бланкетною. У цьому випад-
ку визначення «перемістилося» в інший закон, який був прийнятий 
замість того закону, де це визначення первісно містилося, і до якого 
відсилала норма КК. У цій частині диспозиція, зокрема ч. 1 ст. 3692 КК 

1  Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду 
Верховного Суду від 20 квітня 2021 р. (справа № 311/79/18; провадження № 51-
5815км19).

2  Постанова Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду 
від 5 квітня 2021 р. (справа № 328/1109/19; провадження № 51-5464кмо20). 

3  Постанова Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду 
від 29 березня 2021 р. (справа № 554/5090/16-к; провадження № 51-1878кмо20).
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є комбінованою (або змішаною), оскільки на початку її тексту надано 
опис суспільно небезпечного діяння та умову його вчинення, а в кінці 
вказано на осіб, перелік яких знаходиться за межами КК. У примітці 
до цієї статті законодавець відсилає до нормативно-правового акта, що 
не є законом про кримінальну відповідальність, але містить перелік 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Тому принципо-
вим є питання чи змінилося визначення досліджуваного поняття (тоб-
то, «особа, уповноважена на виконання функцій держави») за змістом 
чи ні, а не те, в якому законі воно передбачене на теперішній час. 
З огляду на це, якщо відповідного суб’єкта (наприклад, суддю чи про-
курора) із переліку, що міститься в новому законі було б вилучено, то 
вочевидь це вплинуло би на вирішення питання щодо кримінальної 
відповідальності особи, яка чинила на нього вплив. На противагу цьо-
му, коло відповідних суб’єктів у новому законі було істотно збільшено, 
а не навпаки, тож не доводиться вести мову про усунення кримінальної 
відповідальності осіб, які чинять вплив на суддів та посадових і служ-
бових осіб органів прокуратури, що були і залишилися особами, які 
уповноважені на виконання функцій держави.

Як бачимо, у примітці до ст. 3692 КК лише здійснена відсилка, 
і таким чином здійснено певне правове вирішення. Положення, подібні 
наведеному в примітці, отримали в кримінально-правовій доктрині 
назву «норми-дефініції». На противагу цьому, перелік юридичних 
ознак, обов’язкових для встановлення правозастосувачем, надається 
в диспозиціях кримінально-правових норм, що належать до зовсім 
іншого виду, це «охоронювані норми» (іноді їх ще називають «норми-
заборони»). З цього випливає, що положення примітки до ст. 3692 КК 
України (а також сам факт їх наявності чи відсутності) ніяким чином 
не впливають на визнання злочином діяння, передбаченого в диспози-
ції цієї статті. Тому в розглядуваному випадку відсутнє застосування 
закону про кримінальну відповідальність за аналогією (як на це по-
милково вказав у вироку місцевий суд). Про аналогію можна було би 
вести мову, якщо би це стосувалося суспільно небезпечного діяння, 
схожого за характером та тяжкістю.

У правовій (у тому числі кримінально-правовій) доктрині з’ясування 
змісту того чи іншого поняття відбувається за допомогою найрізно-
манітніших способів, а саме: 1) пошук тлумачення у відповідній стат-
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ті КК (або в іншій, де він вживається у тому ж значенні); 2) звернення 
до судової практики; 3) пошук тлумачення у доктрині кримінального 
права; 4) використання інших нормативних актів (не кримінально-
правових); 5) звернення до загальної правової доктрини, що форму-
ється наукою загальної теорії права; 6) використання тлумачного 
словника. Тому, навіть у тому випадку, коли ст. 3692 КК України зовсім 
не мала би примітки, це не було б перепоною для її застосування. 
В аналізованому випадку примітка не розкриває зміст досліджуваного 
поняття «особи, уповноважені на виконання функцій держави», а лише 
відсилає до нормативного акта, в якому таке тлумачення надається. 
Тим самим законодавець із зазначених вище способів зупинився на 
одному – використання інших нормативно-правових актів. Тому при 
відсилці порівнянню підлягає: 1) особа, на яку повинен був вплинути 
(або вплинув) суб’єкт; 2) чи знаходиться така особа в раніше діючому 
законі; 3) чи збережена ця особа в новому законі. Якщо ні (не зберігла-
ся), то зміст умови, за якої настає відповідальність за вчинене суспіль-
но небезпечне діяння змінився. Тому місцевий суд мав би підстави для 
постановлення виправдувального вироку лише за такого стану речей. 
А оскільки особи, на яких чинився вплив (відповідно до наданих на 
розгляд матеріалів), були збережені в переліку нового закону, то підстав 
для виправдання відповідного суб’єкта немає. У разі втрати таким 
нормативним актом чинності відповідне тлумачення має здійснювати-
ся шляхом використання інших нормативних актів (якщо вони будуть, 
як у нашому випадку, а якщо законодавець відмовиться від примітки, 
але залишить у диспозиції поняття «особа, уповноважена на виконан-
ня функції держави», то тоді воно має бути витлумачене в один із спо-
собів, що наведені вище). У нашому випадку такий нормативний акт 
наявний. Це Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 
2014 р.. При цьому та обставина, що саме цей Закон не зазначено у при-
мітці до ст. 3692 КК України, немає принципового (юридично вагомо-
го) значення. Для нас у зазначеній примітці головну роль грає підхід 
до визначення змісту поняття.

Висновок. Наявність у примітці до ст. 3692 КК України положення 
про те, що особами, уповноваженими на виконання функцій держави, 
є особи, визначені в пунктах 1–3 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції», який на час вчинення особою інкри-
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мінованих дій вже втратив чинність, не виключає можливість встанов-
лення ознак складу злочину, передбаченого у цій статті»1.

Зазначена позиція була відтворена у постанові колегії суддів Третьої 
судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 
03 червня 2020 р. у справі № 722/28/17 із безпосереднім посиланням 
на прізвище академіка В. І. Борисова.

У ще одному запиті у 2018 р. – щодо тлумачення ч. 2 ст. 365 КК, 
висновок у відповідь на який також було впроваджено, було поставле-
но зокрема, питання: «1. Яким чином слід розуміти зазначене у части-
ні 2 статті 365 КК формулювання «дії, передбачені частиною першою 
цієї статті» – як таке, що відсилає лише до дій у виді перевищення 
влади або службових повноважень, чи ще й до їх наслідків у виді за-
подіяння істотної шкоди у розумінні пункту 3 Примітки до статті 364 
цього Кодексу?».

У своєму висновку В. І. Борисов спільно з О. О. Пащенком та 
Д. П. Євтєєвою сформулювали такі судження.

«Формулювання «дії, передбачені частиною першою цієї статті», 
яке міститься в частині 2 статті 365 КК, варто розуміти як таке, що 
відсилає лише до дій у виді перевищення влади або службових повно-
важень. Наслідки у виді заподіяння істотної шкоди у розумінні пункту 3 
Примітки до статті 364 КК не охоплюються наведеним для тлумачен-
ня формулюванням.

Такий висновок випливає з того, що слово «дії», яке міститься 
в частині 2 статті 365 КК, відображає лише таку ознаку узагальненої 
моделі складу злочину, як суспільно небезпечне діяння (у розумінні 
«дія» або «бездіяльність»), у той час як «заподіяння істотної шкоди» 
стосується іншої ознаки – суспільно небезпечних наслідків. Діяння 
у зазначеному розумінні є обов’язковою ознакою всіх злочинів, перед-
бачених КК (у нашому випадку воно обов’язкове для всіх частин ст. 365 
КК). Наслідки – ознака, що не є обов’язковою для всіх складів зло-
чинів, що залежить від законодавчої конструкції опису злочину (для 
ст. 365 КК ця ознака обов’язкова для ч. 1 та ч. 3 і не передбачена у ч. 2 
ст. 365 КК).

1  Борисов В. І., Пащенко О. О. Науково-правовий висновок щодо окремих питань 
застосування ст. ст. 3692 КК України підготовлений за зверненням судді Касаційного 
кримінального суду у складі Верхового Суду А. О. Чистика (вих. лист № 165-02-35 від 
22.05.2020 р.).
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Частина 2 статті 365 КК містить самостійний склад злочину, що 
охоплює лише дії, які явно виходять за межі наданих працівнику пра-
воохоронного органу повноважень (незалежно від наслідків), у поєд-
нанні з однією чи кількома альтернативними додатковими ознаками, 
визначеними у цій частині статті (насильство або погроза застосуван-
ня насильства, застосування зброї чи спеціальних засобів або болісні 
і такі, що ображають особисту гідність потерпілого, дії, за відсутності 
ознак катування). 

Цей висновок обґрунтовується тим, що у ч. 2 ст. 365 КК законода-
вець вжив слово «дії», а не «діяння». Зазначене орієнтує на розуміння 
цього слова лише як активної поведінки, тоді як «діяння» може вжи-
ватися не лише для характеристики однієї з ознак об’єктивної сторони, 
а й для позначення злочину в цілому (всієї сукупності об’єктивних 
і суб’єктивних ознак)»1.

Такі умовиводи були сприйняті Верховним Судом та втілені в по-
станові Великої Палати Верховного Суду від 05 грудня 2018 р. у спра-
ві № 301/2178/13-к.

На запит у 2021 р. про підготовку наукового висновку стосовно 
кваліфікації шахрайства (ст. 190 КК), предметом вчинення якого було 
майно, попередньо набуте злочином (ст. 289 КК) В. І. Борисовим та 
О. О. Пащенком сформульовані такі відповіді.

1. Чи є подальше відчуження транспортного засобу, яким до цього 
особа-1 заволоділа незаконним шляхом, та отримання за нього грошо-
вих коштів окремим злочином?

Доктрина кримінального права та судова практика виходять із того, 
що злочин, передбачений ч. 1 ст. 289 КК «Незаконне заволодіння тран-
спортним засобом» є закінченим з моменту запуску двигуна відповід-
ного транспортного засобу або встановлення контролю над ним (у тому 
випадку, коли транспортний засіб на момент скоєння діяння вже пере-
бував у русі). Таким чином, для констатації моменту закінчення ана-
лізованого злочину подальше переоформлення особою транспортного 
засобу на себе значення не має (а в наданих на аналіз матеріалах зазна-
чено саме так). З цього випливає, що подальше поводження суб’єкта 
кримінального правопорушення із відповідним транспортним засобом 

1  Борисов В. І., Пащенко О. О., Євтєєва Д. П. Науково-правовий висновок щодо 
тлумачення ч. 2 ст. 365 КК, підготовлений за зверненням судді Великої палати Верхо-
вного Суду Л. М. Лобойка (вих. лист № 606-02-35 від 21.11.2018 р.).
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не охоплюється складом злочину, передбаченого ст. 289 КК. Таке по-
водження є розпорядженням транспортним засобом як своїм власним, 
однак якщо воно містить ознаки злочину (кримінального правопору-
шення), то має отримувати належну кримінально-правову оцінку.

2. Чи повинні такі дії окремо кваліфікуватися за статтею Кримі-
нального кодексу України? 

Доктрина кримінального права виходить із того, що існують 2 види 
сукупності кримінальних правопорушень: ідеальна (коли два такі 
правопорушення вчиняються одним діянням) та реальна (коли два такі 
правопорушення вчиняються двома або більше діянням). В аналізова-
ному випадку названих діянь було два: заволодіння транспортним за-
собом та подальше протиправне, пов’язане з обманом, відчуження 
цього транспортного засобу. Тому правила кваліфікації злочинів орі-
єнтують на окрему кримінально-правову оцінку кожного із вчинених 
особою діянь.

У зв’язку з цим варто зазначити, що доводи захисника, наведені 
у касаційній скарзі щодо «відсутності в діях особи-1 складу злочину, 
передбаченого ст. 190 КК, оскільки її дії охоплювалися єдиним умислом 
на незаконне заволодіння транспортним засобом та його відчуження» 
(абз. 6 с. 2 звернення судді), не можуть бути підтримані. Такий висно-
вок ґрунтується, зокрема, на тому, що наявність єдиного злочинного 
наміру має значення лише у випадках вчинення продовжуваного кри-
мінального правопорушення (ч. 2 ст. 32 КК), коли вчиняються два 
і більше юридично тотожні діяння (найчастіше це викрадення цілого 
по частинах (мотоцикла з деталей, зібрання книжок по одному тому 
тощо) або коли вчиняється так званий одиничний складений злочин 
(наприклад, зберігання або носіння членами банди зброї та її викорис-
тання під час вчинення бандитського нападу, що кваліфікується лише 
за ст. 257 КК). У наданому на аналіз випадку, діяння юридично тотож-
ними не є, кожне з них передбачено окремою статтею КК, а тому немає 
підстав не застосовувати якусь із цих статей. Не можна вести мову 
і про одиничний складений злочин. У наведеному випадку є два оди-
ничних злочини (кримінальні правопорушення), кожний з яких під-
лягає самостійній кваліфікації1. 

1  Борисов В. І., Пащенко О. О. Науково-правовий висновок стосовно кваліфікації 
шахрайства (ст. 190 КК), предметом вчинення якого було майно, попередньо набуте 
злочином (ст. 289 КК), підготовлений за зверненням судді Касаційного кримінального 
суду у складі Верхового Суду В. К. Маринича (вих. лист № 80-02-35 від 03.03.2021 р.). 
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Зазначена позиція набула відображення у постанові колегії суддів 
Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного 
Суду від 22 квітня 2021 р. у справі № 752/6871/17.

У правових позиціях Верховного Суду були впроваджені й інші 
висновки Вячеслава Івановича1, а щодо тих, які не були безпосередньо 
втілені в судових рішеннях, – вони неодмінно бралися ним до уваги, 
що, зокрема, підтверджується актами впровадження, наданими Верхо-
вним Судом2.

Верховний Суд високо цінує плідну та кропітку роботу Вячеслава 
Івановича. Так, у 2013 р. його нагороджено медаллю «Верховний Суд 
України – 90 років», а у 2020 р. йому оголошено подяку з нагоди Дня 
Конституції України, за плідну працю, вагомий особистий внесок у за-
безпечення діяльності Верховного Суду. 

Таким чином, своєю самовідданою та звитяжною працею видатний 
вчений сучасності академік Вячеслав Іванович Борисов зробив нео-
ціненний внесок у формування якісної судової практики, яка, будучи 
одним із трьох китів національної правової держави, сприяє розбудові 
демократичних процесів та наближає Україну до євроатлантичної ін-

1  Примітка. Висновки 2019–2021 рр. були опубліковані у збірниках нормопроєк-
тної та аналітичної роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності імені акаде-
міка В. В. Сташиса НАПрн України. Див., зокрема: 

1. Збірник нормотворчої та науково-аналітичної діяльності фахівців Науково-
дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
Національної академії правових наук України у 2019 р.: законопроекти, науково-правові 
висновки, пропозиції та зауваження до законодавства / упоряд.: В. С. Батиргареєва, 
Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов, С. С. Шрамко та ін. Харків: Право, 2020. 320 с. URL: 
http://surl.li/bsadh. 

2. Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності фахівців Науково-
дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
Національної академії правових наук України у 2020 р.: проєкти нормативних актів, 
науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до законодавства / упоряд.: 
В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності 
ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. Харків: Право, 2021. 584 с. URL: 
http://surl.li/bibbc. 

3. Збірник науково-правових висновків фахівців Науково-дослідного інституту 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії 
правових наук України на запити Верховного Суду у 2021 р. / упоряд.: В. С. Батирга-
реєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва, Д. О. Куковинець; НДІ вивч. проблем злочинності 
ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків: Право, 2022. 88 с.

2  Акт впровадження Верховного Суду України від 07.04.2016 р.; Акт впроваджен-
ня Верховного Суду від 22.02.2017 р.; Акт впровадження Верховного Суду від 
15.12.2020 р. 
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теграції. Його напрацювання підтверджують, що наукова думка має 
реальний вплив на процес правозастосування та, більше того, претен-
дує на визнання її джерелом права в Україні. 
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СПРАВА НА ПЕРшОМУ МІСцІ В ЖИТТІ

Знайомство, а тим більше спільна праця протягом декількох деся-
тиліть у повній мірі може розглядатися як підгрунтя для здійснення 
певного біографічного аналізу тієї чи іншої особи. Керуючись цим 
правилом, я взяв на себе сміливість і відповідальність висловити окре-
мі власні міркування і зробити певні оціночні судження щодо особис-
тості Вячеслава Івановича Борисова, людини, з якою я особисто зна-
йомий вже понад сорок років. При цьому мої спогади охоплюють такі 
сфери діяльності ювіляра як педагога, науковця, директора і академіка-
секретаря. 

Вперше з Вячеславом Івановичем я познайомився, тепер вже в да-
лекому, 1979 р., будучи студентом третього курсу слідчо-криміналіс-
тичного факультету Харківського юридичного інституту. Слід зазна-
чити, що це знайомство носило здебільшого заочний, опосередкований 
характер і стосувалося слухання лекційного курсу з Особливої части-
ни Кримінального права. Справа в тому, що лекції із зазначеного кур-
су на нашому факультеті читав професор В. В. Сташис, але будучи 
першим проректором інституту він часто бував у відрядженнях, а тому 
відбувалися заміни лекторів. На заміну окремих лекцій був поставле-
ний і Вячеслав Іванович. Ми студенти одразу звернули увагу на над-
високий академізм у викладені лекційного матеріалу, що мало суттєву 
відмінність в організації лекційного курсу в порівнянні з іншими ви-
кладачами. Лекції були максимально структуровані, зміст матеріалу 
чітко відповідав заявленому плану, для кожного питання лекції від-
водився свій жорстко визначений проміжок часу. Одним словом, все 
встигали і детально фіксували необхідні нотатки у конспекті лекцій. 
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Це нам суттєво допомогло при підготовці до складання іспиту, за що 
ми всі були вдячні Вячеславу Івановичу. До речі, ми вже в ті роки не 
сумнівалися, що за такого рівня самоорганізації та наявного інтелек-
туального потенціалу, Вячеслав Іванович в перспективі успішно за-
хистить докторську дисертацію. І ми не помилися, в 1993 р. ним була 
захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридич-
них наук на тему «Основні проблеми охорони безпеки виробництва 
в кримінальному законодавстві України) (спеціальність 12.00.08). 

В подальшому, наші долі з Вячеславом Івановичем пересікалися 
саме під час спільної роботи в спеціалізованій вченій раді Д 64.086.01 
у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 
Спочатку при моєму захисті в листопаді 1999 р., і я вдячний Вячесла-
ву Івановичу за підтримку і позитивну оцінку моєї праці, і далі в більш 
як двадцятирічній роботі з експертного оцінювання якості дисертацій-
них праць, що захищалися у вищевказаній спеціалізованій вченій раді. 
Слід відзначити, що Вячеслав Іванович брав саму активну участь 
і проявляв жвавий інтерес не лише до дисертаційних досліджень з кри-
мінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, а й 
з інших спеціальностей, що захищалися у вказаній спецраді. Він фа-
хово орієнтування у питаннях кримінального процесу, криміналістики, 
теорії оперативно-розшукової діяльності, судової експертизи. Ним 
формулювалися самі різнобічні запитання, інколи такі, що ставили 
у скрутне становище здобувачів, здійснювався ретельний аналіз осно-
вних положень дисертаційної праці, які виносилися на захист. Він 
жодного разу не обмежувався традиційною, черговою тезою «Робота 
відповідає заявленим вимогам, а автор заслуговує на присудження йому 
відповідного наукового ступеня», а завжди готував заздалегідь роз-
горнутий виступ і обов’язково певні критичні зауваження. Були ви-
падки коли Вячеслав Іванович принципово не погоджувався з позиці-
єю дисертанта, а інколи й з думкою окремих опонентів, відстоюючи 
власну, при цьому робив це максимально переконливо і аргументовано. 
Роботу Вячеслава Івановича у спеціалізованій вченій раді можна ви-
знати зразком ставлення до науки, в цілому, та її кадрового забезпечен-
ня, зокрема. 

Нові риси характеру Вячеслава Івановича, й передусім адміністра-
тивно-управлінського спрямування, проявилися під час моєї роботи 
в якості керівника структурного підрозділу Наукового дослідного ін-
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ституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
Національної академії правових наук України, де ювіляр обіймав по-
саду директора. На перші пропозиції Вячеслава Івановича очолити 
після смерті професора Г. А. Матусовського сектор проблем досудо-
вого розслідування цього інституту мною були надані негативні від-
повіді. Невдовзі він все ж таки переконав мене, що саме я маю очоли-
ти науковий колектив, який здатний успішно завершити розпочату 
нашим учителем професором Г. А. Матусовським тематику заявлено-
го фундаментального дослідження. Правда мені прийшлося поставити 
певні умови і передусім щодо формування персонального складу 
цього наукового колективу новими прізвищами, які, на мою думку, були 
в змозі виконати поставлені завдання. Вячеслав Іванович погодився. 
І так було створено творчий колектив, який успішно завершив тему 
фундаментального дослідження і підготував науково-практичний по-
сібник «Криміналістична профілактика економічних злочинів», який 
і на сьогодні користується попитом у практичних працівників. 

Більше десяти років праці в інституті стали для мене хорошою 
школою організації діяльності наукової установи гуманітарного спря-
мування, визначення тематики фундаментальних досліджень, 
з’ясування напрямків наукового пошуку, здійснення поточного контр-
олю, підготовки і затвердження підсумкових наукових звітів тощо. 
Отриманий багаж знань і набутий досвід стали для мене в нагоді під 
час роботи в апараті президії Національної академії правових наук і в 
якості головного ученого секретаря і в якості першого віцепрезидента 
академії. І лише з роками усвідомлюєш, що ті нібито, на перший по-
гляд, зайві робочі наради, засідання вченої ради, виявляються конче 
потрібними, оскільки необхідність у їх проведенні зумовлена специ-
фікою організації діяльності наукової установи гуманітарного профілю 
і є запорукою успішної атестації якості її роботи. 

Вячеслав Іванович максимально ретельно і виважено підійшов й до 
формування нового керівного складу Наукового дослідного інституту 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Націо-
нальної академії правових наук України. Інститут на сьогодні за по-
казниками державної атестації входить в число найкращих наукових 
установ України гуманітарного профілю. Вячеслав Іванович продовжує 
передавати свій досвід та знання вже в якості радника при дирекції 
інституту. 
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Мені довелося працювати з Вячеславом Івановичем і як з академі-
ком-секретарем відділення кримінально-правових наук Національної 
академії правових наук України. На цій посаді він замінив академіка 
Сташиса Володимира Володимировича. Це була велика честь і велика 
довіра після метра вітчизняної кримінально-правової науки очолити 
саме багаточисельне відділення НАПрН України. На моє переконання 
Вячеслав Іванович успішно впорався з цим відповідальним завданням. 
За його каденції відділення мало одні з найкращих результативних 
показників, відрізнялось своєчасним наданням щорічних індивідуаль-
них наукових звітів, активною участю в організації багатьох академіч-
них наукових заходів, розумним підходом до визначення кадрової 
політики. Президією Національної академії правових наук України 
неодноразово відзначалися вагомі досягнення відділення і продуктив-
на діяльність академіка-секретаря. 

Для мене особисто Вячеслав Іванович Борисов – це взірець відпо-
відального ставлення до справи, яку йому доручено і принципового 
ставлення до оточуючих і самого себе.
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України

О, ВИяВЛяєТЬСя ВяЧЕСЛАВА ІВАНОВИЧА 
я ЗНАю ВЖЕ СОРОК П’яТЬ РОКІВ!

Восени вже далекого 1978 р. я приїхав до Харківського юридично-
го інституту вступати до аспірантури. Минули перипетії вступних іс-
питів, я та ще четверо моїх «однокашників» були запрошені на зустріч 
з завідувачем відділу аспірантури. 

На той час здавалося (чи то й справді так було), що всі керівні по-
сади в ХЮрІ займали вихідці з кафедри кримінального права. Тому 
й не дивно, що підготовкою аспірантів відав викладач також з цієї 
кафедри Вячеслав Іванович Борисов (Вячеслав – без апострофа, бо 
таким був правопис на момент народження, так записане ім’я в пас-
порті).

На першій зустрічі з новоспеченими аспірантами він був небагато-
слівним та конкретним. Коротко привітавши зі вступом, сказав, що 
відповідальність за підготовку несе, насамперед, сам аспірант. Пань-
катися ж з дорослими людьми ніхто не стане, якщо дисертація не буде 
підготовлена за три роки аспірантської підготовки, то трагедії для на-
укового керівника, кафедри та всього інституту це не становитиме, 
а захист відбудеться або пізніше, або ж не відбудеться взагалі. Разом 
із тим розказав про план аспірантської підготовки, необхідність його 
неухильного дотримання та належного щорічного звітування. Ще раз 
повторив, що коли до аспіранта не має претензій науковий керівник та 
кафедра, то й відділ аспірантури йому не надокучатиме.

Але звернув увагу на один формальний і, здавалося б, такий на той 
момент далекий і незначний момент, який стосувався дати початку 
навчання в аспірантурі. Планувалося, що воно мало розпочатися в лис-
топаді. Але, через те, що іспити з різних спеціальностей відбувалися 
в різний час і тривали довше, ніж передбачалося раніше, фактично 



93

О, виявляється Вячеслава Івановича я знаю вже сорок п’ять років

аспіранти мого набору розпочинали свою підготовку з грудня. Вячес-
лав Іванович порадив потурбуватися про те, щоб до наказу про зара-
хування були внесені відповідні уточнення (для цього подати окрему 
заяву) і сказав пророчу фразу: «Зараз ви не розумієте для чого це ро-
бити, а через три роки кожен тиждень і навіть день перебування в ас-
пірантурі буде як знахідка». І виявився провидцем. Неспішні дні аспі-
рантського навчання під його закінчення перетворилися в гонитву, коли 
треба було вчасно подати роботу для обговорення на кафедру і мати 
можливість позитивної оцінки трьохрічного перебування в аспіранту-
рі. В законодавстві на той час було формулювання, яке стосувалося 
однієї з форм закінчення з аспірантури: «Відрахований з наданням 
місячної оплачуваної відпустки». А умовою надання такої відпустки 
саме і була рекомендація дисертації до захисту.

Порада ж Вячеслава Івановича якраз і дала змогу вчасно встиг-
нути отримати бажаний висновок кафедри. І через десятиліття при-
ємно згадувати цей епізод та віддати належне управлінській майстер-
ності старшого товариша і колеги та його здатності спрогнозувати 
хід подій.

Вячеслав Іванович своє звернення до аспірантів мого набору під-
твердив. Протягом трьох років навчання очолюваний ним відділ під-
опічних надто вже не турбував. Мабуть, у цьому й не було особливої 
потреби – аспірантів було небагато (півтора десятка на весь інститут), 
кожен із них був на виду і під пильною увагою наукового керівника та 
кафедри. На кафедрі ж до аспірантів ставилися як до рівноправних її 
членів, які приймали участь в усіх і офіційних, і в неофіційних захо-
дах – приємний контраст з теперішнім відношенням до аспірантів, які, 
на жаль, життям кафедри не живуть, сприймаються як об’єкт навчаль-
ного процесу. Якось на початку навчання я два чи три рази через влас-
ну недбалість пропустив засідання кафедри. То ніхто до адміністрації 
в особі завідувача відділом аспірантури не звертався, а тодішній фак-
тичний очільник кафедри Марк Ігорович Бажанов сам вкрай тактовно, 
але переконливо пояснив, наскільки я був неправий…

Те, що майже не мав стосунків з Вячеславом Івановичем, як завід-
увачем відділу аспірантури, зовсім не означало, що не спілкувався 
з ним як із членом кафедри. На кафедрі він відносився до середнього 
покоління викладачів – «міцних доцентів», на яких, власне і тримаєть-
ся чи не вся робота основного підрозділу навчального закладу – ауди-
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торні заняття, підготовка проектів усіляких відгуків та висновків, ви-
ховання студентів.

Кафедра тоді збиралася не часто. І, переважно, для обговорення 
дисертацій та законопроектів. За неписаним звичаєм, спочатку висту-
пали представники середнього покоління, завершували – корифеї 
(молодші викладачі, аспіранти зазвичай мовчки набиралися досвіду). 
Вячеслав Іванович на таких засіданнях виступав неодмінно. Говорив 
недовго, конкретно, аргументовано. Якихось особливо гострих дис-
кусій, які відбувалися на засіданнях кафедри, не пригадую – тому й те, 
як вів себе соленізант в подібних ситуаціях, згадати не можу. Але не 
сумніваюся, що так як і завше – виважено і толерантно, з повагою до 
чужої позиції, з намаганням переконати у власній правоті силою до-
водів, а не емоцій.

На час нашого першого знайомства, В. І. Борисов видав у світ свою 
мабуть першу на той час монографію «Уголовная ответственность за 
нарушение правил при производстве строительных работ» (Харків: 
«Вища школа», 1977). Її примірник вручив мені з дарчим написом 
у якому були слова: «на добру пам’ять від автора. 17/ІІІ.79». Пам’ять 
дійсно виявилася доброю і довгою, а книжка ще й дуже корисною для 
мене.

Моя кандидатська дисертація була присвячена кримінальній від-
повідальності за забруднення водойм. Стаття, яка охоплювала ознаки 
відповідного складу злочину – ст. 228 КК України 1960 р. «Забруднен-
ня водойм», розміщувалася в тому ж розділі Особливої частини, що 
й стаття, характеристиці якій була присвячена монографія Вячеслава 
Івановича – ст. 219 того про Кодексу «Порушення правил при прове-
денні будівельних робіт». Окрім того, ці статті (у редакції, чинній на 
кінець 70-х рр. минулого століття), відповідні норми та склади зло-
чинів передбачали низку спільних ознак. Насамперед, які вказували 
на наслідки у виді заподіяння шкоди здоров’ю людей, а також вико-
ристання конструкції делікта створення небезпеки щодо відповідних 
складів злочинів. Крім того, хоча прямо про це і не було вказано в дис-
позиції ч. 1 ст. 228 КК України 1960 р., забруднення водойм зазвичай 
було поєднано з порушенням відповідних правил поводження з за-
бруднюючими речовинами, правил експлуатації обладнання тощо. 
Порушення ж правил було конститутивною ознакою складу злочину, 
який став предметом дослідження В. І. Борисова. 
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Тому не дивно, що намагаючись вирішити певні кримінально-пра-
вові питання, пов’язані з відповідальністю за забруднення водойм, 
я звертався до того, як їх висвітлювали інші автори. І подарована Вя-
чеславом Івановичем монографія була чи не серед самих перших, до 
яких звертався. Адже вона завжди була під рукою, що в тогочасних 
умовах відсутності доступу до електронних носіїв інформації (точніше, 
відсутності цих носіїв) було важливим і дуже помічним.

Насамперед, мою увагу привернуло визначення родового об’єкта 
відповідного злочину. Тогочасні дисертації з проблем особливої час-
тини кримінального права якщо не на половину, то на третину склада-
лися з матеріалу, у якому висвітлювалися підходи автора до того, на 
що спрямовувалося посягання. Перший розділ дисертації писався 
складно – досить сказати, що я його переписував п’ять разів, а в оста-
точний текст пішов лише шостий варіант. Найбільші труднощі поля-
гали у обґрунтуванні того, як може існувати родовий об’єкт (природо-
охоронні відносини), який виходить за межі того, що відображено 
в назвах розділів Особливої частини чинного на той час КК. Я «мудру-
вав» щодо існування реального, передбаченого діючим законом об’єкта 
і об’єкта ідеального – який заслуговує на самостійну кримінально-
правову охорону в майбутньому. Мій, світлої пам’яті, Вчитель, Василь 
Якович Тацій, очевидно втомившись знову і знову перечитувати мої 
розмірковування, якось сказав, що при висвітленні будь-якого питання 
потрібно старатися бути оригінальним не у формі викладу матеріалу, 
а в дослідженні змісту проблеми. І для виходу з тупика порадив по-
дивитися, як викладають питання об’єкта інші автори, назвавши при 
цьому В. І. Борисова та згадану публікацію. Мабуть і це допомогло 
мені сформулювати концепцію, яка згодом не викликала скільки-небудь 
істотних застережень при обговоренні дисертації на кафедрі.

Інше питання, при вирішенні якого орієнтиром для мене став під-
хід В. І. Борисова, стало питання про сутність ознаки, яка полягає 
у створенні можливості заподіяння шкоди правоохоронюваним цін-
ностям. Перечитав немало джерел, де одні автори створення небез-
пеки вважали властивістю злочинного діяння, інші – рисою, яка харак-
теризує зв’язок між діянням та наслідками, ще інші – специфічним 
наслідком, та, врешті-решт, пристав до останньої позиції. Мабуть ви-
рішальним у цьому стало те, що вдумався у міркування Вячеслава 
Івановича згідно яких створення небезпеки передбачає зміни у фак-
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тичному стані і суспільних відносин і реальної дійсності, становить 
результат діяння (вказана книга, с. 50–51). А ще звернув увагу і вико-
ристав підхід згідно якого створення небезпеки як вид злочинних на-
слідків передбачає конкретність у встановленні того, яким саме цін-
ностям може бути завдана шкода, у чому полягатиме така шкода при 
реалізації можливості, наскільки високою є ймовірність переростання 
загрози в дійсність.

Перелік прикладів, коли вивчення позиції старшого колеги дало 
змогу сформулювати і обґрунтувати власний підхід, можна продовжу-
вати і продовжувати. Не випадково вказана публікація В. І. Борисова 
знайшла своє місце в списку використаних при написанні моєї першої 
дисертації джерел, на неї я неодноразово посилався у зносках.

Книжка, про яку згадую, перша серед подарованих мені з дарчим 
надписом автора. Дбайливо загорнута в напівпрозорий пергамент з-під 
якого прозирає салатового кольору обкладинка, з моїми помітками де-
не-де олівцем. Після цього було ще десятки і сотні вручених. Якось 
непомітно увійшов до кола людей, які самі фахову літературу майже 
не купують – адже нові монографії дарують їх автори. Але перша – 
найбільш пам’ятна і через те – цінна. Вона досі на моєму книжковому 
стелажі в межах найближчої досяжності, як і інші публікації В. І. Бо-
рисова, які я з вдячністю приймаю, читаю, з чимось погоджуюся, 
а щось не сприймаю. 

Мабуть не місце і не час у цій ювілейній збірці зупинятися на тому, 
у вирішення яких питань ми розійшлися з Вячеславом Івановичем. Але 
це питання лише фахові, вузькі і конкретні і аж ніяк не світоглядні. 
Наука не може ні розвиватися, ні, навіть, існувати без варіативності 
підходів, множинності позицій, дискусій. Важливою є не наявність 
розбіжності у поглядах, а те, що вони найменшим чином не перешко-
джають глибокій повазі до їх автора та приязним стосункам.

Мої аспірантські роки пов’язані зі стосунками з Вячеславом Івано-
вичем ще у одній площині. Він – один з тих, хто приймав екзамен так 
званого кандидатського мінімуму зі спеціальності та той, кому кафедра 
доручила рецензувати дисертацію. 

Екзамен кандидатського мінімуму зі спеціальності був визначною 
подією в підготовці, та й усьому житті аспіранта. Це своєрідний обряд 
ініціації, коли вчені мужі вирішували, чи можна допускати початківців 
до викладання і науки. На той час в Харківському юридичному інсти-
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туту неухильно дотримувалися правила про те, що заняття зі студен-
тами аспірант може проводити лише тоді, коли успішно склав канди-
датський екзамен. Кожна тема курсу кримінального права мала бути 
пропрацьованою з науковим керівником. А щоб іти до наукового ке-
рівника «складати тему» слід було прочитати всі монографії з цієї теми 
(благо, що тоді їх було не так і багато), виділити дискусійні питання, 
сформулювати власну позиції щодо таких питань. До екзамену аспі-
ранта допускали лише тоді, коли стан його готовності констатував 
науковий керівник. Тому успішне складання екзамена було етапом 
в підготовці не лише самого аспіранта а й полегшенням і констатацією 
завершення певного етапу праці для наукового керівника. 

До комісії, перед якою я складав кандидатський екзамен, Вячеслав 
Іванович увійшов і як член кафедри, і за посадою – як завідувач аспі-
рантури. Екзамен (разом з підготовкою) тривав годин зо три. І він був 
єдиний, хто провів зі мною весь цей час. Бо після постановки питань 
і до моменту початку відповіді інші члени комісії вийшли в іншу кім-
нату. Сам екзамен запам’ятався мені тим, що мене «переклинило» на 
питанні про форми співучасті – я вперто намагався розповідати про 
види співучасників. Помітив і відчув, як Вячеслав Іванович співпере-
живав мені, пробував навести на вірний шлях, а потім першим запро-
понував: «Давайте відкладемо це питання та задамо інші». Чим і вивів 
і мене, і всю комісію з патової ситуації.

Був Вячеслав Іванович і серед тих, кому кафедра доручила рецен-
зувати мою дисертацію після її подання для обговорення. Сталося це 
наприкінці строку перебування в аспірантур, коли саме й стало в на-
годі уточнення строку закінчення навчання, про що завбачливо подбав 
завідувач аспірантури за три роки до того. Зазвичай кафедра «читала» 
рукопис місяць-півтора, потім – необмежений строк на врахування 
зауважень та усунення недоліків, а потім нова процедура обговорення, 
яка могла відбуватися неодноразово. Мені такий шлях був не дуже 
прийнятний, оскільки після завершення підготовки в цільовій аспіран-
турі я повинен був повертатися до установи, яка мене скерувала на 
навчання – до Львівського університету імені Івана Франка. Вячеслав 
Іванович звернув увагу кафедри на цю обставину і натякнув, що бажа-
но обговорення провести якомога швидше. Вкотре виявилося приязне 
ставлення кафедри до мене – десь за два тижні я вже почав зустріча-
тися з експертами tet-a-tet і давав пояснення щодо їхніх зауважень, 
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пропонував шляхи усунення недоліків. І одним з перших мав розмову 
з В. І. Борисовим. Запам’ятався її початок і фраза, яка заспокоїла: «Го-
ловне, що у тексті немає внутрішніх суперечностей, коли спочатку 
написане одне, а через пару сторінок – протилежне. А всі інші заува-
ження – робочі, їх можна врахувати, з ними можна дискутувати». 
Після першого нетривалого і вкрай доброзичливого обговорення та 
авральної роботи по скороченню тексту, усунення недоліків, форму-
ванню списку джерел (перший варіант роботи був без вступу, висно-
вків, додатків) без затримок відбувся другий, і, як виявилося, остаточ-
ний раунд обговорення. Тон на засіданні кафедри задав В. І. Борисов, 
який одразу ж після своєї доповіді заявив, що роботу можна рекомен-
дувати до захисту.

Ангалогічну роль відіграв Вячеслав Іванович і під час обговорення 
на кафедрі моєї другої дисертації. До того моменту вже вийшла на-
лежна для захисту монографія, текст дисертації прорецензували упо-
вноважені на те кафедрою В. І. Тютюгін, Ю. В. Баулін та В. М. Кирич-
ко, а я зустрівся з кожним із них та вислухав оцінку роботи в цілому 
та щодо окремих позицій. Цього разу після виступу ніхто одразу не 
висловлював пропозицій щодо долі моєї роботи. Та й особливих за-
стережень не було висказано, бо я «випустив пар» під час попередніх 
зустрічей з рецензентами. Після моїх слів подяки та коротких пояснень 
щодо деяких конкретних положень, запала пауза. Вона стосувалася 
висновку кафедри щодо роботи та її рішення. Хтось запропонував 
зробити як завше – роботи оцінити позитивно, а автору рекомендувати 
врахувати висловлені зауваження, усунути недоліки та подати дисер-
тацію повторно. Мене цей варіант загалом влаштовував – до закінчен-
ня перебування на посаді наукового співробітника, куди я був пере-
ведений для підготовки дисертації, залишалося ще більше року. Але 
тут почувся голос світлої пам’яті Марка Ігоровича Бажанова, який до 
того прочитав мою монографію і схвально відгукнувся про неї. М. І. Ба-
жанов звернувся до кафедри з питанням, а що вона очікує побачити 
після доопрацювання тексту та сказав: «Якщо до роботи немає кон-
кретних зауважень, то треба приймати рішення одразу ж, а не пускати 
дисертанта по новому колу». Першим підтримав цю ідею Вячеслав 
Іванович, який сформулював відповідну пропозицію про рекомендацію 
дисертації до захисту, а кафедра її підтримала.
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З приємністю констатую, що В. І. Борисов став біля витоків по-
рівняно швидкого проходження через кафедру та захисту обох моїх 
дисертацій.

Після захисту дисертацій, повернення на роботу до Львова, кон-
такти з Вячеславом Івановичем стали рідшими, але стосунки не пере-
стали бути тісними. Щоразу, приїжджаючи до Харкова, шукав нагоди 
зустрітися, поговорити «за життя», обговорити проблеми. Не зважаю-
чи на зайнятість та постійні виробничі проблеми (особливо в період, 
коли він був директорам ІВПЗ), В. І. Борисов знаходив час обмінятися 
думками, розповісти про плани, вислухати. А під час ковідної епідемії 
ділився досвідом, як він сам досяг ефекту лікування недуги, неодно-
разово цікавився тим, як долав хворобу я. Повірте, така підтримка, 
увага, зацікавленість не мають ціни!…

Не упускали ми нагоди і «поріднитися» через дисертантів. Не се-
крет, що опонентів призначає спеціалізована вчена рада, але вирішаль-
ним при цьому є пропозиція наукового керівника. Я мав велику при-
ємність рекомендувати В. І. Борисова виступити офіційним опонентом 
щодо дисертації своєї учениці Оксани Броневицької «Відповідність 
кримінального законодавства України чинним міжнародним догово-
рам», з захопленням вислухав його блискучий виступ на захисті. А дис-
ертантка, як, власне, і положено в такому статусі, спочатку відверто 
боялася титулованого опонента, а потім висловлювала захоплення його 
відвертістю, щирістю, людяністю помноженими на високий фаховий 
рівень і вимогливість.

А сам я як високу честь сприйняв пропозицію виступити на за-
хисті Вікторії Базелюк, яка презентувала дисертацію про захист 
об’єктів культурної спадщини, виконану під керівництвом В. І. Бори-
сова.

Не секрет, що участь у захисті дисертації як офіційного опонента – 
чудова нагода повчитися і самому. Адже при цьому дисертацію треба 
не проглянути (як це може статися щодо пересічної публікації), а таки 
детально вивчити, вникнути в суть проблеми, аргументовано оцінити 
позиції дисертанта. Відомо, що в ці дні критичний аналіз законодавства 
України на предмет його відповідності праву ЄС, є одним з насущних 
завдань української теорії кримінального права. Не сумніваюся, що 
увагу Вячеслава Івановича не оминає ця проблема. І сподіваюся, що 



100

Сучасний вимір кримінального права

при цьому він не упускає з виду ідеї, які були викладені в дисертації, 
по якій він був опонентом нехай і десять років тому.

Окремо слід відзначити сучасність Вячеслава Івановича. Він за-
вжди в курсі актуальних проблем, приділяє уваги новим віянням, як 
справжній вчений нічого ні відкидає огульно, і не підтримує безза-
стережно. Це яскраво виявилося в ході обговорення проекту нового 
КК України, який готує Робоча група з розвитку кримінального права 
Комісії з питань правової реформи.

Так чи інакше, В. І. Борисов відноситься до покоління криміналіс-
тів, які сформувалися в період дії КК України 1960 та 2001 рр. А в 
розробці останнього і нині чинного КК він брав активну участь. Тому 
можна було б припускати, що ідеї нового КК він не сприйме та, може, 
навіть не захоче сприймати. Врешті-решт, відстоювати те, що було за-
молоду, притаманне людині. І на початках представлення концепції 
нового КК, тексту його Загальної частини, відчувався скептицизм 
Вячеслава Івановича щодо ідей розробки не нової редакції криміналь-
ного закону України, а принципово нового КК, відмови від вказівки на 
суспільну небезпеку як ознаку поняття кримінального правопорушен-
ня, формування статей Особливої частини КК без вказівки в них кон-
кретних видів та розмірів покарань тощо.

Але поступово погляди В. І. Борисова щодо проєкту нового КК 
України, як видається, зазнають трансформації. Від заперечення і про-
тиставлення (які в силу вродженої інтелігентності та делікатності 
Вячеслава Івановича прямо так і не виявлялися), спостерігається пере-
хід до конструктивного опонування. Він шукає в діяльності Робочої 
групи позитивні моменти, не заперечує і відкидає огульно пропонова-
ні рішення і формулювання, а вказує на конкретні вади проєкту та 
висуває пропозиції щодо їх подолання. Я не пам’ятаю випадку, коли 
б на наукових форумах, присвячених проекту КК, Вячеслав Іванович 
не задавав запитання, не брав участі у дискусіях.

Ювілей, який відзначає Вячеслав Іванович Борисов, та який разом 
із ним святкують не лише його рідні і близькі, але й колеги, друзі та 
приятелі, учні – поважний. Але для ювіляра – це нагода не лише під-
водити підсумки певним етапам життя та творчості, але й привід пла-
нувати майбутнє. Для мене Вячеслав Іванович такий же, як і понад 
сорок п’ять років тому, коли побачив його вперше – моложавий зовні 
і молодий душею, енергійний та життєлюбний. Сповнений сил і на-
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снаги. Переконаний, що попереду нові здобутки в науковому пошуку 
та в освітянській діяльності. Ми будемо бачити його нові авторські 
праці та публікації, де він виступає редактором, чути нові блискучі 
виступи, спілкуватися за робочим столом та при чарці.

І від усієї душі бажаю Вам, вельмишановний та дорогий Вячесла-
ве Івановичу, всього, щоб і надалі жити успішно – міцного здоров’я, 
наснаги до життя і творчості, доброго оточення, необтяжливого вирі-
шення великих і дрібних житейських проблем, розуміючих домашніх, 
вдячних учнів, мудрого і недокучливого начальства! Та хіба виразиш 
словами все, що хочеш побажати добрій, щирій, справжній людині?!

З роси і води вам, Вячеславе Івановичу на многії і благії літа! А ще: 
усім українцям – миру, Україні – перемоги!
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України, асистентка кафедри 
кримінального права Національного 

юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого

ЕТюД ПРО ЖИТТєВОГО ВЧИТЕЛя – 
ВяЧЕСЛАВА ІВАНОВИЧА БОРИСОВА 

Зоряне небо над головою і моральний закон усередині  
нас наповнюють розум усе новим і зростаючим захопленням  

і трепетом, тим більше, чим частіше і наполегливіше  
ми над цим розмірковуємо

Іммануїл Кант 

Вячеслав Іванович Борисов – це приклад для мене того, як треба 
помірковано і спокійно працювати, планувати завчасно, розділяти час 
на роботу, час на відпочинок, час на спілкування з рідними, колегами 
і друзями. Це людина з високими людськими якостями, людина, яка 
допоможе, підтримає в складну хвилину, знайде потрібне слово і по-
мітить щось важливе в ближньому. Я впевнена, що Вячеслав Іванович 
дуже добрий, уважний, може помітити те, що не всі помічають. Не-
зважаючи на той високий статус, який обіймає Вячеслав Іванович, 
і надзвичайну зайнятість, він завжди знайде хвилинку поговорити 
з молоддю, навчити їх як кримінальному праву, так і певним життєвим 
мудрощам. 

Вячеслава Івановича вперше в житті я побачила ще студенткою. 
Активно працюючи в науковому гуртку з кримінального права мого 
Вчителя – Юрія Анатолійовича Пономаренка, я бігала і на гурток до 
професора, дивуючись трошки незвичній (не типовій) формі прове-
дення гуртка як на нашій кафедрі, так і на інших гуртках, де я погли-
блено займалася наукою. Тоді мені ще невідомо було, що Вячеслав 
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Іванович на гуртку намагається готувати молоді кадри до того, що може 
їх очікувати на захисті дисертації. На цьому етапі життя я дізналася 
про історичні традиції нашої кафедри, що в аспірантурі залишали 
студентів, які найбільше навчилися виступати і здійснювати початкові 
наукові дослідження зі студентської лави. Професор учив нас, студен-
тів, коректним, не категоричним висловлюванням, будував засідання 
гуртка по моделі захисту дисертації, вчив правильно формувати думку 
доповідача, опонента, готував справжніх фахівців-юристів, які після 
такої школи змогли б вижити у дорослому житті – не тільки в стінах 
Університету, а й взагалі на фахових посадах адвокатів, прокурорів, 
суддів, які роблять висновки і виносять остаточне доленосне для людей 
рішення. Нині, сама працюючи на кафедрі кримінального права, я маю 
щастя теж готувати студентів для виступу на гуртках з кримінального 
права, втілювати у своїй роботі все, чому я навчилась від Вчителів, 
з якими мені пощастило по життю, серед яких дорогий моєму серцю 
Вячеслав Іванович. 

Тоді в студентські роки мені просто хотілось бути хорошим юрис-
том, але наука мене захопила, колеги на кафедрі, які віддають всю душу 
їх справі життя, навчали нас – молодь, не тільки сухим догматичним 
знанням кримінального права, а й розвивали критичне мислення, мис-
лення сумніватися в аксіомах, мислення сумніватися навіть в самій 
собі. 

Потім доля мене привела в аспірантуру до Науково-дослідного 
інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташи-
са Національної академії правових наук України, де я познайомилася 
з цілим живим організмом, який створений із працьовитих яскравих 
«бджілочок», що пізніше стане символом Інституту. Це був перший 
момент в житті, коли я засумнівалась в тому, а чи зможу відповідати 
тій школі кримінального права, яка на науковому рівні протидіє зло-
чинності. Ставши частиною команди дуже хотілось здійснити свій 
внесок в науку кримінального права. 

Ми пішли тоді з моїм науковим керівником в кабінет професора 
і Вячеслав Іванович, будучи директором нашого Інституту, пояснив 
процедуру прийому та порядок складання вступних іспитів в аспіран-
туру. Хоч я не була прямою ученицею Вячеслава Івановича, з того часу 
він постійно опікував мене як свою, доброзичливо ставився, підтри-
мував всі мої відрядження та поїздки на конференції закордон, ство-
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рював комфортну атмосферу для написання дисертації. Так, мої науко-
ві коріння змішалися, кримінально-правові школи почали в мені пере-
плітатися – з одного боку, школа Юрія Анатолійовича, з іншого 
боку – школа Вячеслава Івановича. 

Два роки пролетіли як одна мить, підійшов час складання канди-
датського іспиту. Цей іспит принципово хотілося скласти на найвищу 
позитивну оцінку, бо я мала довести всім, і насамперед собі, що я го-
това завершувати кандидатську дисертацію і виходити на захист. Окрім 
питань по білету, ми з професором обговорили низку важливих про-
блем для кримінального права, обговорювали проблеми кримінальної 
відповідальності в цілому, моменти початку виникнення, дискусійні 
думки в науці, практику Конституційного Суду України тощо. Часто 
ми з професором дискутували на ті питання, на які наука досі не може 
дати однозначної відповіді – щодо питань співвідношення норми кри-
мінального права і статті кримінального закону, та інші. Я намагалась 
знаходити додаткові аргументи на користь позицій, які хотіла підтри-
мувати, разом із тим збагачувалася новими думками. Як свого часу 
казав Б. Шоу, якщо ви маєте яблуко і я маю яблуко, і ми обміняємося 
цими яблуками, то у вас і в мене залишиться по одному яблуку. А якщо 
ви маєте ідею і я маю ідею, і ми обміняємося цими ідеями, то у кож-
ного буде по дві ідеї. У науці – ще краще, у спорі може з’явитися третя 
ідея. 

Кандидатський іспит вдалося скласти, і розпочався остаточний етап 
підготовки головної книги мого життя, яка спочатку називалася дис-
ертація, а потім у 2019 р. стала монографією. Я завершила кандидат-
ську дисертацію, мене хвилювало тільки одне – маю захистися, не 
підвести надії людей, які повірили в мене, повірили, що в мене все 
вийде… По завершенні трирічного строку мого навчання в аспіранту-
рі Вячеслав Іванович попіклувався про те, щоб в Інституті мені зна-
йшлося місце роботи – молодшого наукового співробітника. Мене 
одразу залучили до створення масштабного проекту під назвою Вели-
ка українська юридична енциклопедія (том «Кримінальне право»). 
Я настільки захопилася роботою над цим виданням, що майже не при-
діляла часу власній дисертації, виокремлювала менше часу для під-
готовки роботи до захисту і менше відповідно хвилювалася перед за-
хистом, тому що мозок був зайнятий іншим цікавим проектом. Ще тоді 
в нашій Україні розпочалася війна з росією, в яку складно було пові-
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рити… Вони «відкусили» від нас Крим, місце народження мого коха-
ного чоловіка, і вели себе до нас дуже агресивно. Завдяки порадам 
професора я стала замислюватися над тим, що на науку кримінально-
го права треба дивитися під іншим кутом, досліджувати актуальні 
злободенні теми. Вже тоді треба було поглиблено досліджувати воєн-
ні злочини, захист прав і свобод людини засобами кримінального 
права, зв’язки кримінального права з іншими науками.

Мене хвилювало те, що чим більше я читаю, тим більше в мене 
залишається непізнаного, тим гірше мені здавалося, що я знаю кримі-
нальне право. Але ми командою працювали над Енциклопедією, Вя-
чеслав Іванович підтримував мене, вчив писати ввічливі листи, співп-
рацювати із вченими усієї країни, допомагав формувати думку в енци-
клопедичному стилі. Нам треба було узгоджувати багато суперечностей 
в єдиному тексті, вирішення яких одразу не лежало на долоні. Він 
доніс до мене, що «уявлення про сприйняття світу як ставлення уяви 
людини та знання про все дійсне, відкриває для кожної мислячої лю-
дини неосяжні горизонти для переосмислення буття, та прагнення 
до абсолютного знання» (етика та філософія Артура Шопенгауера). 

Як неможливо дотягнутися до абсолютного знання, так і нам не до 
снаги було створити ідеальну Енциклопедію, але Вячеслав Іванович 
поставив ціль зробити видання якісним і, як і при реалізації кожного 
організовуваного ним проекту, керувався в роботі своїми високими 
стандартами. Треба було ставити крапку в цьому проекті і ми її по-
ставили – у 2017 р. вийшов 17-й том Великої української юридичної 
енциклопедії, яка присвячена кримінальному праву. 17-й том уміщує 
553 статті, 79 ілюстрацій відомих персоналій, які зробили значний 
внесок в розвиток науки кримінального права, установ тощо. Майже 
150 авторів, представників різних правничих шкіл всієї України з про-
тилежними поглядами на проблеми кримінального права працювали 
над цим проектом. Тому роботи тривала дні, тижні, місяці, роки спіль-
ної комунікації: організація, зведення, узагальнення, переписка, ви-
рішення конфліктів наукових поглядів між авторами та інше. 

Попереду нас чекали нові цікаві проекти. Ми стали працювати 
з Вячеславом Івановичем в Комісії з наукової етики, мене постійно 
залучали до спільних інститутських проектів, а скільки наукових за-
ходів ми разом організували і організовуємо по сей день. Ще Вячеслав 
Іванович рекомендував мене і підтримав у задумці з’їздити на наукове 
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стажування до Республіки Польща, при цьому не розриваючи зв’язок 
з рідною науковою школою. 

Мені дуже хочеться, щоб Ви, Вячеславе Івановичу, мали довгі роки 
здорового довголіття, щоб ми разом працювали над різними цікавими 
завданнями, щоб в мене була змога слухати Вас, наповнюватися дум-
ками. Ви постійно говорите про те, що життєвих вчителів може бути 
декілька і мені з цим пощастило. Мені дуже пощастило з тим, що я Вас 
теж можу називати своїм Вчителем. Будьте щасливі… Незважаючи на 
трудності, які постають на нашому шляху, ми будемо ще сильнішими 
і міцнішими доти, доки ми разом! Вітаю Вас з ювілеєм!
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НДІ вивчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса НАПрН України

ВяЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ БОРИСОВ  
У МОєМУ ЖИТТІ

З Вячеславом Івановичем Борисовим я, як і всі мої однокурсники, 
познайомився на початку вересня 1996 р., коли він почав читати нам 
лекції з Особливої частини кримінального права України. Згодом в роз-
кладі я побачив, що цей викладач вестиме і практичні заняття. Це було 
неабиякою подією, адже зазвичай лектор проводить семінари в першій 
за ліком групі потоку (у нас такою групою була двадцять восьма, а я 
навчався у тридцять першій). Потім ми дізналися, що така ситуація 
була пов’язана із тим, що в двадцять восьмій групі семінари виклада-
ла дружина Вячеслава Івановича, вельмишановна Валентина Іванівна, 
а тому, щоб заняття в одній і тій самій групі не проводила сімейна пара, 
було прийнято рішення про те, що В. І. Борисов викладатиме практич-
ні заняття у нашій групі. Так що мені добряче пощастило, якби не 
Валентина Іванівна, то Вячеслав Іванович читав би семінари не в моїй, 
а в двадцять восьмій групі.

Лекції у Вячеслава Івановича завжди були насичені, цікаві, зміс-
товні. Характеристика кожного злочину певного виду (не складу, а саме 
виду!) починалася із його визначення. Ми, як недосвідчені в питаннях 
Особливої частини студенти, одразу намагалися записувати ці визна-
чення, і лише згодом зрозуміли, що вони є в кодексі, а професор на-
водить їх лише для того, щоб познайомити нас із тим, про що піде мова 
згодом. Після визначення завжди наводились статистичні показники 
розглядуваного суспільно небезпечного явища, і лише потім надавав-
ся юридичний аналіз відповідних об’єктивних і суб’єктивних ознак. 
Під час їх характеристики широко використовувалися приклади з су-
дової практики, наводилися різні точки зору вчених, якщо розглядува-
не питання в науці вирішувалося неоднаково.
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На семінарах також було цікаво. Разом з тим ми трохи побоювали-
ся професора, адже не знали що, коли і в кого він запитає. Як я вже 
зазначав, лектори у нас майже не читали семінари (за винятком хіба 
що економічної теорії), а тут цілий професор! Поступово ми помітили, 
що Вячеслав Іванович здійснює опитування послідовно, за списком 
в алфавітному порядку, і деякі з нас намагалися вирахувати, на яке саме 
питання вони «потраплять». Але це виявилося справою марною, адже 
черговість постійно збивалася через відсутність тих чи інших студен-
тів на занятті.

Викладання Вячеславом Івановичем лекцій та проведення ним 
практичних занять викликало в мене інтерес до кримінального права. 
Тому під час вибору навчального предмету для написання курсової 
роботи я зупинив свій вибір саме на цій дисципліні. Узявши на кафедрі 
тематику курсових робіт я звернув увагу на вбивство за обтяжуючих 
обставин. Після одного із семінарів я підійшов до В. І. Борисова і спи-
тав, як він ставиться до такої теми. Вячеслав Іванович відповів, що 
обставин, які обтяжують відповідальність за умисне вбивство дуже 
багато, а тому він радить зупинитись на якійсь одній із них, щоб до-
слідити її більш ґрунтовно, і зробити наукову доповідь, а не курсову 
роботу. При цьому він порекомендував звернути увагу на такий вид 
убивства як «вчинене на замовлення». Це було на той час законодавчою 
новелою, адже відповідний пункт з’явився у ст. 93 КК лише 2 жовтня 
1996 р., тобто вже після початку мого знайомства з Особливою части-
ною кримінального права. Я вирішив послухатись поради та спробу-
вати підготувати наукову доповідь. На початковому етапі були сумніви, 
чи знайду я по цій темі матеріал, адже, якщо ця обставина тільки-но 
з’явилася у тексті закону, то відповідно і літературних джерел з цього 
питання ще немає, а про вбивства на замовлення я на той час знав лише 
те, що скоріш за все на замовлення певних політичних кіл було вбито 
Президента США Джона Кеннеді. Тому почав я з вивчення «загальних» 
джерел, серед яких мені трапилась книжка 1956 р. видання «Органи-
зованная преступность США на службе монополий». Ця книжка 
запам’яталася мені тим, що її сторінки були ще скріпленими. Це озна-
чало, що за 40 років знаходження в бібліотеці її взагалі ніхто не читав, 
лише на титульному аркуші стояли відмітки бібліотекарів щодо пере-
вірки її наявності. Згодом Вячеслав Іванович познайомив мене з про-
фесором М. В. Салтєвським, у якого був посібник щодо організації 
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розслідування вбивств на замовлення. Так я вперше опинився в будів-
лі Інституту вивчення проблем злочинності, що тоді розташовувався 
на вул. Чернишевській, 80-а, і який очолював на той час В. І. Борисов.

Після підготовки наукової доповіді я, за порадою Вячеслава Івано-
вича, зробив із неї дві наукові публікації, що дозволило мені претен-
дувати на вступ до аспірантури. На вступному випробуванні з кримі-
нального права я не отримав відмінної оцінки (а оцінку добре), і, 
оскільки В. І. Борисов там присутнім не був, то він поцікавився на чому 
я «зрізався». Я сказав, що «на необережності», а професор зауважив, 
що на цій темі саме він міг би мене «зрізати». Згодом під час написан-
ня кандидатської дисертації я ретельно вивчив публікації свого Вчи-
теля з наведеної проблематики і лише тоді зрозумів, наскільки ґрун-
товно він володіє цим питанням.

Після вступу до аспірантури постала необхідність вибору теми 
кандидатської дисертації. У мене на рахунок цього взагалі ніяких ідей 
не було, адже моя свідомість на той час була цілком зайнятою опану-
ванням загальних предметів (філософії, педагогіки, іноземної мови), 
а також підготовкою та складанням тем за спеціальністю. Тому вибір 
теми мого дисертаційного дослідження – цілковита ініціатива Вячес-
лава Івановича. Він запропонував мені тему «Кримінальна відповідаль-
ність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки». Згодом 
я зрозумів, що це стаття з проекту нового Кримінального кодексу 
України, з пропонованого нового розділу «Злочини проти безпеки ви-
робництва», обґрунтованість виокремлення якого довів у своїй доктор-
ській дисертації В. І. Борисов.

На особливу увагу заслуговує складання тем з кримінального пра-
ва, що на той час мали здійснювати аспіранти. Цей процес відбувався 
в директорському кабінеті Вячеслава Івановича, в Інституті вивчення 
проблем злочинності. Починалося все з того, що він телефонував се-
кретарці та казав, щоб його ні з ким не з’єднували, крім В. В. Сташиса 
та В. Я. Тація. Така увага до роботи з молодими науковцями справляє 
на мене враження і нині. Складали теми ми втрьох: я, М. В. Сенаторов 
і М. Г. Заславська. Питання для обговорення В. І. Борисов брав із про-
грами навчальної дисципліни, але вирахувати, яке кому із нас буде 
поставлене було неможливо. Ми навіть не вбачали ніякої системи 
у тому, з кого почнеться опитування, але десь через півроку, запрошу-
ючи до розмови М. Г. Заславську, професор зауважив, що починає за-
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вжди з того, хто сидить ліворуч від нього і йде по колу, за принципом 
годинникової стрілки. Через хвилювання або якісь інші причини ми 
цієї закономірності не помітили, хоча на той момент склали вже вісім 
або дев’ять тем. Цікаво, що готуючи тему «Суб’єктивна сторона зло-
чину», ми не приділили належної уваги питанню щодо співвідношен-
ня понять «мотив» і «мотивація», через що змушені були потім писати 
реферати. Особисто мені це стало в пригоді, оскільки матеріал, який 
досліджується окремо, відкладається у пам’яті краще за інший. Окрім 
того, цей реферат разом із конспектами монографічної літератури я взяв 
на іспит, що викликало здивування в одного з членів екзаменаційної 
комісії (а саме М. І. Панова). На його питання: «А це що таке?», Вя-
чеслав Іванович відповів замість мене: «А це вони одне питання не 
підготували, тому і писали реферати».

Початок моєї педагогічної кар’єри також пов’язаний із особистіс-
тю Вячеслава Івановича Борисова. На початку 2001 р. активізувалася 
робота над проектом Кримінального кодексу України, одним із членів 
робочої групи, з підготовки якого, був мій науковий керівник. 
У зв’язку з цим йому часто доводилося їздити до Києва, а також бра-
ти участь у нарадах, що проходили в кабінетах В. В. Сташиса та 
В. Я. Тація. Тому практичні заняття зі студентами його групи про-
водив я. Не змінилася ситуація і після прийняття КК України 5 квіт-
ня 2001 р., оскільки після цього членам робочої групи довелося за-
йматися редакційною правкою прийнятого тексту, багато положень 
якого, як мені пояснив мій Вчитель, приймалися «з голосу» в сесій-
ному залі Верховної Ради України. Через це текст стенограми засі-
дання містив непоодинокі ляпсуси. Наприклад, Вячеслав Іванович 
розповідав мені, що санкція однієї з норм Особливої частини місти-
ла в стенограмі верхню межу покарання у виді позбавлення волі на 
строк двадцять років. Таке становище суперечило положенням За-
гальної частини, де максимальний розмір цього покарання було 
встановлено п’ятнадцять років. Тому за допомогою редакційної 
правки ця хиба була виправлена і відповідна санкція в тексті, що був 
переданий на підпис Президентові України, вже містила верхню межу 
покарання у виді позбавлення волі на строк дванадцять років. Вод-
ночас, зауважував Вячеслав Іванович, під виглядом редакційної 
правки неможна було виправляти помилки законодавця, що не від-
дзеркалювали ідей, що закладалися в текст КК членами робочої 
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групи. Зокрема, КК України 1960 р. містив таку обтяжуючу обстави-
ну вчинення крадіжки: «що завдала значної шкоди потерпілому». 
Зміст цієї обставини одностайно тлумачився науковцями у такий 
спосіб, що її наявність залежала від майнового стану потерпілого, 
а також від життєвої ситуації, в якій він опинився на момент учинен-
ня злочину. В прийнятому ж 5 квітня 2001 р. новому КК, у примітці 
2 до ст. 185 було зазначено, що «значна шкода визнається із враху-
ванням матеріального становища потерпілого та якщо йому спричи-
нені збитки на суму від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян», тобто для наявності цієї обтяжуючої 
обставини, крім матеріального становища потерпілого на додачу до 
цього, слід встановлювати ще й конкретний розмір. Така позиція 
суперечить ідеї, що закладалася розробниками проекту, бо в тексті, 
що передавався робочою до парламенту ці дві обставини: «матері-
альне становище потерпілого» та «збитки» поєднувалися за допо-
могою розділового сполучника «або». А, як бачимо, в остаточно 
проголосованому тексті цей розділовий сполучник було замінено на 
з’єднувальний сполучник «та». Різниця в одному слові, навіть у спо-
лучнику, проте зміст законодавчого веління змінюється кардинально. 
Проте, як зазначив Вячеслав Іванович з цього приводу, під час редак-
ційної правки такі речи змінювати неможливо, незважаючи на те, що 
вони спотворюють ідею, що закладалася в текст КК під час підготов-
ки його проекту.

В. І. Борисов звертав у той час мою увагу й на інші чинники, що 
мали вплив на формування КК України 2001 р. Наприклад, такий вид 
покарання як конфіскація майна було збережено для того, щоб забез-
печити голосування за законопроект депутатів-комуністів і соціалістів.

Підчас підготовки кандидатської дисертації мені особливо 
запам’ятався процес пошуку вироку у справі щодо Чорнобильської 
катастрофи 1986 р. Ні на кафедрі кримінального права, ні в архіві На-
ціональної юридичної академії (нині – Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого) його не виявилося, хоча досвід-
чені члени кафедри повідомили мені, що після ухвалення цього ви-
року його на кафедру «хтось привіз». Так само його не було й у Верхо-
вному Суді України. І лише особисте знайомство В. І. Борисова із ко-
лишнім членом Верховного Суду СРСР від Української РСР 
В. І. Кононенком дозволило скерувати пошуки в правильний бік. 
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Широке використання матеріалів цього вироку значно підсилило мою 
кандидатську дисертацію, що було відзначено під час захисту одним 
із офіційних опонентів П. П. Андрушком.

Згодом (у 2006 р.) ми з Вячеславом Івановичем опублікували моно-
графію «Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кри-
мінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіацій-
ної безпеки», в підгрунття якої було покладено його докторську дис-
ертацію «Основні проблеми охорони безпеки виробництва 
в кримінальному законодавстві України» (1992 р.) та мою кандидатську. 
До того часу я не замислювався над питанням, а чому професор не 
опублікував монографію після захисту докторської одразу, у 1993 р.? 
Проте Вячеслав Іванович відзначив цікавий і не дуже зрозумілий су-
часній молоді факт, що тоді інфляційні процеси набули таких масшта-
бів, що ніхто з видавців не хотів брати у нього рукопис, адже не було 
відомо, яка ціна на папір, фарбу, тощо буде після вичитки й редагуван-
ня тексту.

Після опублікування зазначеної монографії я зіткнувся з пробле-
мою подальшого планування своєї наукової діяльності, що слід було 
зробити напередодні 2007 р. Вячеслав Іванович порадив звернути 
увагу на проблему соціальної обумовленості закону про кримінальну 
відповідальність. При цьому професор акцентував увагу на тому, що 
планувати слід цикл статей, а не монографію чи навчальний посібник. 
Така форма впровадження результатів наукової роботи дозволяє до-
слідити проблему на предмет перспективності її вивчення в подаль-
шому. «Якщо матеріалу буде достатньо і ти побачиш місце для науко-
вої новизни, – казав мій Наставник – тоді зможеш продовжити її роз-
робку на рівні докторської дисертації». Звісно ні про яку докторську 
дисертацію я на той час і не думав, але будучи «зв’язаний» необхідніс-
тю виконувати планову наукову роботу взявся за цю тему, хоча й без 
особливого ентузіазму. І лише в процесі здійснення дослідження, десь 
через три роки я «втягнувся», побачив багато недосліджених аспектів 
цієї проблеми, що в решті решт призвело мене до думки щодо напи-
сання докторської дисертації.

Окремо хочу розповісти про мою появу в колективі Інституту 
вивчення проблем злочинності, який довгий час очолював В. І. Бо-
рисов. Після захисту кандидатської дисертації, що відбувся в червні 
2004 р., я відчув певне «емоційне вигоряння», десь півроку після 
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цього у мене не було натхнення займатися наукою взагалі (згодом 
я дізнався, що такий період трапляється у житті чи не кожного науков-
ця), а тому я зосередився суто на викладацькій діяльності. При цьому 
колоквіуми я проводив беручи питання виключно із програми на-
вчальної дисципліни, як це свого часу робив Вячеслав Іванович, 
приймаючи в мене здачу тем в аспірантурі. Досі не розумію викла-
дачів, які ставлять студентам питання не по програмі, вигадуючи якісь 
власні. На мою думку, вони у такий спосіб самостверджуються, 
прагнучи показати студентам, що знають більше, ніж вони. На проти-
вагу цьому В. І. Борисов завжди підкреслював, що на зайняттях – 
лише по програмі, всі інші питання – за бажанням, в межах студент-
ських наукових гуртків. Так от, повертаючись до моєї появи в Інсти-
туті, хочу зазначити, що десь на початку 2005 р. я відчув, що стан 
емоційного виснаження після захисту кандидатської дисертації вже 
минув і в мене знову з’явилася жага до наукової роботи, прокинуло-
ся почуття «наукового голоду». Тоді я звернув увагу на Інститут, 
директором якого був мій Учитель. По профілю, в секторі досліджен-
ня кримінально-правових проблем, який тоді очолювала Н. О. Гуто-
рова, вакансій не було, а тому свою роботу в Інституті я розпочав із 
дослідження злочинності неповнолітніх під безпосереднім керівни-
цтвом В. В. Голіни (з 01.04.2005 р.). Приблизно через рік директором 
Інституту став Ю. В. Баулін, а на чолі з В. І. Борисовим у межах 
сектору дослідження кримінально-правових проблем була створена 
робоча група, куди увійшли також я і М. В. Сенаторов. Наші засідан-
ня відбувалися двічі на тиждень: по вівторках і п’ятницях. Вячеслав 
Іванович ставив на обговорення цікаві питання, що були актуальні 
на той час серед наукової спільноти. Результати нашої роботи втіли-
лися в численні наукові публікації, як колективні, так і одноособові. 
Ті часи я досі згадую як найпродуктивніші, найкращі з тих, що були 
за всю мою роботу в Інституті. Проте після того, як Ю. В. Бауліна 
було призначено суддею Конституційного Суду України, Вячеслав 
Іванович знову обійняв посаду директора і наше наукове спілкування 
стало не таким частим і близьким як протягом 2006–2008 рр.

Ситуація стала покращуватися лише з активізацією моєї роботи 
над докторською дисертацією. Незважаючи на перезавантаженість 
через адміністративні обов’язки директора, організацію наукових кон-
ференцій тощо, Вячеслав Іванович завжди знаходив час для рецензу-
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вання моїх статей, що було запорукою їх опублікування, адже він був 
(і зараз є) членом редколегій таких видань як «Проблеми законності», 
«Питання боротьби зі злочинністю», «Вісник Академії правових наук 
України» (нині – Вісник Національної академії правових наук України). 
Згода на опублікування статті давалася не одразу, переробляти дово-
дилося по три-чотири рази, отримати позитивну рецензію після другої 
вичитки вдавалося нечасто. І хоча я ніколи не надавав професорові 
«сирого» матеріалу, він завжди знаходив шляхи для його покращення, 
за що я йому дуже вдячний.

Окремим напрямком нашої спільної діяльності стала підготовка 
наукових висновків на запити судових органів вищих інстанцій (Ви-
щого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ, Верховного Суду України, нині – Верховного Суду). Вячес-
лав Іванович завжди спочатку сам ознайомлювався із змістом запиту, 
потім передавав його мені, після чого я формулював своє бачення 
відповіді та доводив до його відома і лише після спільного обговорен-
ня починав оформлювати текст висновку. Десь у 70–80 % випадків наші 
позиції збігалися. В інших випадках я, як правило, змінював свою 
думку погоджуючись із аргументами професора. Водночас інколи, 
після додаткових роздумів, Вячеслав Іванович викладав у висновку 
саме мою позицію, яку спочатку заперечував. Це свідчить про його 
готовність переосмислювати свої міркування, гнучкість думки, від-
сутність звички зациклюватися на чомусь одному, вже зробленому, що 
безумовно є позитивною рисою навіть для знаного науковця.
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Наукове осмислення проблематики кримінально-правової політики 
в історії розвитку нашої кримінально-правової науки не було рівно-
мірним і послідовним. Вочевидь, зачинателем цього напряму серед 
українських учених був О. Ф. Кістяківський1, але перше комплексне 
вирішення питань кримінально-правової політики здійснив у своїх 
трудах М. П. Чубинський2. Після відомого зростання інтересу до пи-
тань кримінально-правової політики у 1920–1930-х рр.3, потім спо-
стерігався певний спад, аж поки у 1970-х не почався новий підйом, що 
тривав десь до кінця 1980-х – початку 1990-х рр.4. Наприкінці XX сто-
ліття питання кримінально-правової політики знову стали менш акту-

1  Див.: Харитонова О. В. Кримінально-правові погляди О. Ф. Кістяківського: на-
укова спадщина та її значення для сучасних кримінально-правових досліджень : моно-
графія. Харків : Право, 2010. С. 208–209.

2  Чубинский М. П. Очерки уголовной политики (Понятие, история и основные 
проблемы уголовной политики, как составного элемента науки уголовного права) : 
[исслед. … д-ра уголов. права]. Ч. 1–3. Харьков : Тип. «Печатное Дело» кн. К. Н. Га-
гарина, 1905. IV, 534, [1] с.; Чубинский М. П. О значении уголовно-политического 
элемента в науке уголовного права. Журнал министерства юстиции. 1905. № 3. 
С. 84–91; Чубинский М. П. Основания и цели государственной деятельности, направ-
ленной на борьбу с преступностью / В кн.: Чубинский М. П. Статьи и речи по вопро-
сам уголовного права и процесса. Харьков : Типо-Литогр. «Печатное дело», 1906. 
С. 87–101; Чубинский М. П. Курс уголовной политики. Временник Демидовского 
юридического лицея. 1910. № 99. С. 1–441.

3  Див., наприклад: Скрыпник Н. Уголовная политика советской власти. Харьков : 
Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1924. 72 с.; Волков Г. И. Уголовная политика эпохи 
промышленного капитализма. Москва : Совет. законодательство, 1932. 105 с.

4  Даньшин И. Н. Политика борьбы с преступностью – составная часть политики 
Партии и государства. Проблемы социалистической законности. 1987. Вып. 20. 
С. 102–109; Даньшин І. М., Зелінський А. Ф. Кримінальна політика: за і проти. Право 
України. 1992. № 8. С. 29–31.
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альними у нашій науці, але вже з початком XXI століття спостеріга-
ється чергове істотне зростання інтересу до них, що триває й досі. 
У сучасний період ці питання досліджували й досліджують П. П. Ан-
друшко, Д. О. Балобанова, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. М. Бурдін, 
О. П. Горох, В. К. Грищук, Н. О. Гуторова, Т. А. Денисова, О. О. Дудо-
ров, В. С. Зеленецький, Ю. В. Кернякевич-Танасійчук, І. В. Козич, 
О. М. Костенко, І. В. Красницький, В. М. Куц, І. Б. Медицький, 
М. І. Мельник, А. А. Митрофанов, А. А. Музика, В. О. Навроцький, 
О. В. Острогляд, Т. А. Павленко, М. І. Панов, О. О. Пащенко, Є. О. Пись-
менський, Н. А. Савінова, В. В. Сташис, В. Я. Тацій, П. Л. Фріс, 
М. І. Хавронюк, В. І. Шакун, О. А. Шаповалова, М. В. Шепітько, 
О. І. Шинальський, В. В. Шпіляревич та інші українські криміналісти.

Вагомий внесок у розвиток учення про кримінально-правову по-
літику загалом та, зокрема, в уточнення її поняття, зробив дійсний член 
(академік) Національної академії правових наук України, Заслужений 
діяч науки і техніки України, Заслужений професор Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних 
наук, професор Вячеслав Іванович Борисов. Цій проблематиці ним 
присвячено не менше двадцяти різних публікацій, в яких піддані ґрун-
товному аналізу загальне поняття кримінально-правової політики1, її 
місце у системі заходів, яких держава вживає для протидії злочиннос-
ті2, загальні засадами її здійснення3 та особливості реалізації окремих 

1  Борисов В. І., Фріс П. Л. Поняття кримінально-правової політики [підрозд. 1.2.1] / 
В кн.: Правова доктрина України : У 5 т. / Нац. акад. прав. наук України; редкол. В. Я. Та-
цій [та ін.]. Харків : Право, 2013. – Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, про-
блеми та шляхи розвитку. С. 56–71; Борисов В. І., Фріс П. Л. Поняття кримінально-право-
вої політики. Вісник Асоціації кримінального права України. 2013. № 1 (1). С. 15–31; 
Борисов В. І., Фріс П. Л. Поняття кримінально-правової політики / В кн.: Політика у сфе-
рі боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / за 
заг. ред. П. Л. Фріса та В. Б. Харченка. Івано-Франківськ – Харків : Б.в., 2016. С. 24–43. 

2  Борисов В. І. Кримінально-правова політика та її місце у сфері боротьби держа-
ви зі злочинністю. Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю 
в Україні : Матеріали наук. конф., 15 трав. 2008 р. Харків : Право / редкол. В. І. Бори-
сов [та ін.] , 2008. С. 14–17; Борисов В. І. Сучасна політика держави у сфері боротьби 
зі злочинністю та її кримінально-правовий напрямок : [підрозд. 3.2] / В кн.: Правова 
система України: історія, стан та перспективи: У 5 т. Т. 5. Кримінально-правові науки. 
Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні. 2008. С. 224–238; Бори-
сов В. І. Сучасна політика держави у сфері боротьби зі злочинністю та її кримінально-
правовий напрям. Право України. 2012. № 1/2. С. 232–242.

3  Борисов В. І., Фріс П. Л. Засади сучасної кримінально-правової політики Укра-
їни. Питання боротьби зі злочинністю. 2014. Вип. 27. С. 30–38; Борисов В. І., 
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її напрямів1, її ефективність2 тощо. Відображаючи сучасний рівень 
пізнання питань кримінально-правової політики, ґрунтовно розвива-

Фріс П. Л. Засади сучасної кримінально-правової політики України. Політика в сфе-
рі боротьби зі злочинністю : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (11–16 бе-
рез. 2014 р.). Івано-Франківськ : б. в., 2014. С. 3–8.

1  Борисов В. І. Кримінально-правова політика та питання соціальної обумовленос-
ті закону про кримінальну відповідальність. Кримінально-правова політика держави: 
теоретичні та практичні аспекти проблеми : матеріали міжнар. наук. конф., Донецьк, 
17–18 листоп. 2006 р. Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2006. С. 9–12; Борисов В. І. Сучасна по-
літика держави у сфері боротьби зі злочинністю та її напрямки. Питання боротьби зі 
злочинністю. 2008. Вип. 15. С. 68–80; Борисов В. І. Державна політика у сфері бороть-
би зі злочинністю та її напрямки. Проблеми законності. 2009. Вип. 100. С. 305–312; 
Борисов В. І. Антикорупційна політика і практика: проблеми законодавчо-го забезпе-
чення / В кн.: Слухання у Комітеті на тему «Анти-корупційна політика і практика: про-
блеми законодавчого забезпечення» / Комітет Верховної Ради України з пи-тань бороть-
би з організованою злочинністю і корупцією. Київ : СПД Москаленко О. М., 2009. 
С. 58–62; Борисов В. І. Боротьба з «наркотичними злочинами» є однією із найактуаль-
ніших задач кримінально-правової політики України. Фармацевтичне право, судова 
фармація та доказова фармація в удосконаленні системи національної безпеки у меди-
ко-фармацевтичному кластері Єврорегіону «Слобожанщина» : Матеріали VI Міжнар. 
наук.-практ. конф. (20–21 листопада 2009 р., м. Харків) / За ред. В. О. Шаповалової та 
ін. Харків, 2009. С. 22; Борисов В. І. Сучасне завдання кримінально-правової політики 
України – це боротьба із наркозлочинністю. Український вісник психоневрології : науко-
во-практичний журнал. 2011. Том 19. Вип. 2 (67), додаток. С. 30; Борисов В. І. Політика 
України у сфері боротьби зі злочинністю: пріоритетні напрями та форми реалізації. 
Політика в сфері боротьби зі зло-чинністю: актуальні проблеми сьогодення : Матері-
али Інтернет-конференції. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника; 2012. С. 16–22; Борисов В. І. Державна політика у сфері боротьби з коруп-
цією. Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням : 
матеріали наук.-практ. семінару, 20 квіт. 2012 р. / редкол. : В. І. Борисов та ін. Київ : Ред. 
журн. «Право України» ; Х. : Право, 2013. С. 11–15; Борисов В. И. Формы реализации 
и приоритетные направления уголовно-правовой политики Украины. Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. 2012. Вип. 4. 
С. 118–123; Борисов В. І., Фріс П. Л. Кримінально-правова політика у сфері боротьби із 
корупцією. / В кн.: Велика українська юридична енциклопедія [Текст] : у 20 т. Т. 17 : 
Кримінальне право / гол. редкол. В Я. Тацій. 2017. С. 480–483; Борисов В. И. Политика 
государства в сфере борьбы с наркопреступлениями и вопросы их наказуемости. Укра-
инское общество и наркотики: развитие нового стратегическо-го подхода : Междунар. 
конф. высокого уровня, Киев, 21–23.05.2013 / под общ. ред. В. А. Тимошенко и др. Київ : 
Логос, 2012. С. 64–68.

2  Борисов В. І., Фріс П. Л. Ефективність кримінально-правової політики [підрозд. 
1.2.3] / В кн.: Правова доктрина України : У 5 т. / Нац. акад. прав. наук України; редкол. 
В. Я. Тацій [та ін.]. Харків : Право, 2013. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: 
стан, проблеми та шляхи розвитку. С. 81–95; Борисов В. І., Фріс П. Л. Ефективність 
кримінально-правової політики / В кн.: Політика у сфері боротьби зі злочинністю 
України: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / за заг. ред. П. Л. Фріса та 
В. Б. Харченка. Івано-Франківськ – Харків : Б.в., 2016. С. 69–83
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ючи й істотно збагачуючи його, ці роботи В. І. Борисова самі стають 
об’єктом наукового вивчення, а ідеї, закладені у них, – розвиваються 
як учнями професора1, так й іншими криміналістами. 

Серед дискусійних питань учення про кримінально-правову полі-
тику вихідним є питання про саме її розуміння. І йдеться тут не про 
те, що різні криміналісти використовують різні терміни для її найме-
нування («кримінальна політика», «антикримінальна політика», «ка-
ральна політика» тощо), і не про різне встановлення її власного обсягу 
та співвідношення з суміжними поняттями («правова політика», «по-
літика у сфері боротьби зі злочинністю (протидії злочинності)2», 
«кримінологічна політика» тощо), а про концептуальний підхід до 
визначення її поняття. Можна стверджувати, що загалом у літературі 
сформувалося три таких концептуальних підходи.

Одні українські криміналісти розуміють кримінально-правову по-
літику як діяльність держави із протидії злочинності із застосуванням 
засобів кримінального права3.

Інші ж, хоч і пов’язують її з кримінально-правовими засобами, од-
нак концептуально розуміють не як вид діяльності держави, а як певну 
ідею якій така діяльність має підкорятися, певне знання стосовно цієї 
діяльності. Наприклад, О. В. Острогляд пише, що кримінально-право-
ва політика – це «системоутворюючий елемент державної політики 
у сфері протидії злочинності, яка розробляє стратегію і тактику проти-
дії злочинності кримінально-правовими засобами»4. М. В. Шепітько 
визначає досліджуване явище як «сферу наукових знань про причини 
та наслідки вчинення кримінального правопорушення, які спрямовані 

1  Див., наприклад: Пащенко О. О. Соціальна обумовленість закону про криміналь-
ну відповідальність : монографія. Харків : Юрайт, 2018. 446 с. Шепітько М. В. Кримі-
нальна політика у сфері забезпечення діяльності органів правосуддя : монографія. 
Харків : Апостіль, 2021. 192 с.

2  З привнесенням до КК України 2001 р. поняття «кримінальне правопорушення» 
похідний від терміна «злочин» термін «злочинність» в його буквальному розумінні 
став занадто вузьким, оскільки не охоплює собою кримінальні проступки. Тому його 
вживання в даному контексті може бути даниною усталеній традиції, а відтак – до-
статньо умовним.

3  Митрофанов А. А. Основні напрямки кримінально-правової політики в Україні: 
формування та реалізація : монографія. Одеса : Вид-во Одес. юрид. ін-ту НУВС, 2004. 
С. 24–26, 130.

4  Острогляд О. В. Поняття та ознаки кримінально-правової політики. Jurnalul 
juridic national: teorie şi practică. 2020. № 4 (44). p. 102.
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на стратегічну протидію цьому явищу засобами державного та громад-
ського впливу через системне реформування кримінальної юстиції на 
віддалену перспективу»1.

Нарешті треті вбачають у кримінально-правовій політиці комплек-
сне, системне явище, що не може бути зведене до якоїсь однієї площи-
ни її розуміння. Так, В. І. Борисов і П. Л. Фріс визначають криміналь-
но-правову політику як «системоутворюючий елемент політики дер-
жави у сфері боротьби зі злочинністю, що розробляє стратегію 
і тактику, формулює основні завдання, принципи, напрями і цілі кри-
мінально-правового впливу на злочинність, виробляє засоби їх досяг-
нення і виражається в нормах законодавства про кримінальну відпо-
відальність, практиці їх застосування, рішеннях офіційного тлумачен-
ня Конституційним Судом України кримінально-правових норм, … 
судових рішеннях Верховного Суду України з приводу неоднакового 
застосування норм матеріального права (складові кримінально-право-
вої політики)»2. У межах цього ж концептуального підходу визначають 
кримінально-правову політику І. В. Козич3, В. М. Куц4, Т. А. Павленко5 
та інші учені.

Видається, що на сучасному етапі розвитку досліджень проблема-
тики кримінально-правової політики вже створені підстави для пере-
осмислення підходу до розуміння її сутності. Вочевидь, не повинно 
йтися про якусь однобоку її інтерпретацію – як певної ідеї чи окрес-
леного обсягу знань, як діяльності держави з протидії злочинності, чи 
якось інакше. Безумовно, кримінально-правова політика є багатоас-

1  Шепітько М. В. Кримінальна політика у сфері забезпечення діяльності органів 
правосуддя : монографія. Харків : Апостіль, 2021. С. 13–14.

2  Борисов В. І., Фріс П. Л. Поняття кримінально-правової політики / В кн.: По-
літика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми : 
монографія / за заг. ред. П. Л. Фріса та В. Б. Харченка. Івано-Франківськ – Харків : 
Б.в., 2016. С. 28–29.

3  Козич І. В. Кримінально-правова політика: функції та функціонування : моно-
графія. Івано-Франківськ : Супрун В. Н., 2020. С. 8–9.

4  Куц В. М. Деякі аспекти вдосконалення національної кримінально-правової по-
літики. Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти 
проблеми : матеріали міжнар. наук. конф., Донецьк, 17–18 листоп. 2006 р. Донецьк : 
Донец. юрид. ін-т ЛДУВС, 2006. С. 48.

5  Павленко Т. А. Щодо визначення поняття кримінальної політики. Кримінально-
правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми : матеріали 
міжнар. наук. конф., Донецьк, 17–18 листоп. 2006 р. Донецьк : Донецьк. юрид. ін-т 
ЛДУВС, 2006. С. 250.
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пектним явищем, що зумовлює можливість її тлумачення у різних 
значеннях. Однак будь-яке її тлумачення, безумовно, має бути пов’язане 
із розумінням базисного поняття – поняття політики.

Прийнято вважати, що сам термін «політика» введено до науково-
го обігу ще Аристотелем у однойменному науковому трактаті, написа-
ному між 335 і 322 рр. до Р. Х., в якому він констатував, що політика – 
це наука, на основі якої державний муж частково володарює, а частко-
во підкоряється1. Він називав її найголовнішою з усіх наук і мистецтв, 
метою якої є найвище державне благо – справедливість, що слугує 
суспільній користі2. Традиційно етимологія цього терміну пов’язується 
з давньогрец. πολιτική й виводиться від πόλις (поліс) – «місто, держава» 
і τική (тікі) – «(при)значення». Водночас, не можна виключати його 
походження від грецького πολιτικός, де πολι (полі) – це «множина», 
а τικός (тікос) – «інтерес».

У подальшому розвитку світової філософської думки «політика» 
стала вживатися як достатньо об’ємний термін, яким означалася і бо-
ротьба за державну владу; і здійснення її; і сфера здійснення державної 
влади; і мистецтво управління державою, й інші суміжні поняття, а так 
само – і низка віддалених. Проте вже з ХІХ століття політику пере-
стали ототожнювати виключно з державою і її владою. Становлення 
повномасштабного громадянського суспільства засвідчило недостат-
ність політичних можливостей держави і призвело до сучасного розу-
міння політики як метода перетворень, що має стосунок не тільки до 
державної влади, а й до влади неурядових організацій та інституцій3. 
У сучасній філософській, політологічній, соціологічній та юридичній 
науці таке розуміння стало панівним, а сфера політичного окреслю-
ється через сферу взаємодій суб’єктів соціуму для досягнення певного 
бажаного блага у сфері свободи чи порядку. «В демократії, – пише 
В. В. Речицький, – метою політики є створення чи утримання існуючої 
більшості на боці певної позиції чи акції»4. На цій підставі він дає 
широке визначення політичної активності як особливого виду люд-
ською діяльності (свідомої бездіяльності), спрямованого на досягнен-

1  Аристотель. Сочинения : 4 т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А. И. Доватура. 
Москва : Мысль, 1983. С. 375.

2  Ibid. С. 466.
3  Речицкий В. В. Политический предмет Конституции. Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. 

С. 37–38.
4  Ibid. С. 41.
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ня будь-яких цілей як вторинного чи кінцевого результату, і такого, 
що передбачає за безпосередню мету й первинний результат, а також 
обов’язкову попередню умову своєї ефективності, реалізацію одного 
з різновидів соціальної взаємодії (контакту)1.

Соціальні взаємодії у сфері протидії злочинності почали складати-
ся в людському суспільстві від самого моменту його виникнення. 
Спершу вони мали місце між потерпілим (його родичами) та злочин-
цем, але з плином часу держава фактично витіснила потерпілого з ка-
ральної діяльності, перебравши jus puniendi на себе2. Таким чином, 
саме держава стає обов’язковим учасником усіх соціальних взаємодій 
по протидії кримінальним правопорушенням. При цьому суспільство 
вимагає і справедливо очікує від неї, що така діяльність буде активною, 
цілеспрямованою, науково обґрунтованою, виваженою, адекватною 
і ефективною.

Саме діяльність держави із протидії кримінальним правопорушен-
ням і є її кримінально-правовою політикою. Але й не тільки. Цілком 
очевидно, що з метою забезпечення максимальної ефективності такої 
діяльності вона має бути підпорядкована обґрунтованій теоретичній 
моделі. Окрім того, кримінально-правова політика – це ще й відповід-
на галузь науки, яка має предметом свого дослідження вказаний вид 
діяльності та вироблення тієї теоретичної моделі, відповідно до якої 
така діяльність має здійснюватися. Нарешті, терміном «кримінально-
правова політика» з відомими застереженнями може бути також позна-
чена і відповідна навчальна дисципліна, яка викладається студентам 
деяких закладів вищої освіти.

Таким чином поняття «кримінально-правова політика» може мати 
чотири згадані значення, зміст яких полягає у наступному.

У першому значенні кримінально-правова політика дійсно розу-
міється як діяльність держави із протидії кримінальним правопору-
шенням із застосуванням засобів кримінального права. Злочинність 
іманентно притаманна людському суспільству, її повна ліквідація, про 
яку стверджували представники окремих напрямів кримінально-право-
вої і кримінологічної науки, є неможливою. Держава ж протидіє зло-
чинності різноманітними засобами. Справедливо стверджується, що 

1  Ibid. С. 63.
2  Пономаренко Ю. А. Загальна теорія визначення караності кримінальних право-

порушень : монографія. Харків : Право, 2020. С. 302–305.
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найбільш вагомими та ефективними серед них є засоби виховного 
характеру, культурно-просвітницькі засоби, засоби організаційного, 
соціального, економічного та іншого характеру. Їхнє належне застосу-
вання суттєво скорочує обсяг криміногенних факторів, усуває істотне 
коло причин і (або) ускладнює можливість вчинення кримінальних 
правопорушень. Позаяк у сучасному українському суспільстві рівень 
якості цих засобів є достатньо низьким, їх ефективність їх у протидії 
злочинності залишається недостатньою. Проте, навіть і в найбільш 
ефективному своєму прояві, досягнення якого є ще достатньо відда-
леною перспективою, такі засоби не створюють безумовної запоруки 
подолання злочинності1.

Для підвищення їх ефективності вони доповнюються правовими 
засобами протидії злочинності, часто переплітаються з ними, входять 
у якості змісту до правових форм. Серед правових засобів протидії 
злочинності провідне місце посідають чи, принаймні, повинні посіда-
ти, засоби так званих «регулятивних» галузей права. Зокрема, норми 
конституційного права, проголошуючи пріоритет таких соціальних 
цінностей як людина, її життя і свобода, права і безпека, тим самим 
визначають їх виняткову значимість, створюють підґрунтя для най-
суворішого правового захисту. Те ж саме стосується проголошених 
Конституцією основних прав и свобод людини, визначених нею основ 
конституційного ладу, засад улаштування державного й громадського 
життя тощо. Норми цивільного права встановлюють достатньо ефек-
тивні механізми захисту особистих немайнових та майнових прав 
суб’єктів цивільних відносин від будь-яких протиправних посягань на 
них. Загалом нормами цивільного (приватного) права унормовуються 
суспільні відносини свободи, що складаються у суспільстві. Норми 
адміністративного права а також суміжних з ним публічно-правових 
галузей (фінансового, екологічного та ін.) визначають механізм на-
лежної реалізації прав, обов’язків та повноважень учасників публічно-
правових відносин. Ними ж встановлюються заборони на вчинення 
соціально небажаних діянь. Таким чином, норми публічного унормо-

1  Див.: Пономаренко Ю. А. Кримінально-правова політика в системі правових 
і позаправових заходів протидії злочинності. Морально-етичні засади реформування 
кримінального законодавства: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 
10 квіт. 2015 р.); упоряд. В. В. Шаблистий. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ., 2015. С. 61–64.



123

Поняття кримінально-правової політики: від відмінностей розуміння...

вують суспільні відносини порядку в державі та суспільстві. За умови 
абсолютної ефективності засобів згаданих галузей права їх було б ціл-
ком достатньо для підтримання правопорядку в суспільстві, уникнен-
ня будь-яких правопорушень (у тому числі й злочинів) і не поставала 
б потреба у протидії злочинам будь-якими іншими засобами.

Проте ефективність таких засобів вочевидь не може бути абсолют-
ною. Навіть при максимально досяжному рівні їх ефективності у будь-
якому разі не виключається можливість як умисного посягання на 
свободу або порядок, так і необережного заподіяння їм шкоди. У цих 
випадках постає необхідність вжиття інших заходів, які вже не уперед-
жують вчинення правопорушення, а є реакцією на нього. Саме тому, 
в якості необхідного ultima ratio правові засоби протидії злочинності 
доповнюються кримінально-правовими засобами. 

Діяльність держави по протидії злочинності із використанням 
(створенням і застосуванням) кримінально-правових засобів і є кримі-
нально-правовою політикою в першому аспекті її розуміння.

З урахування викладеного вище, можна стверджувати, що поза 
межами кримінально-правової політики знаходиться діяльність із 
протидії злочинності із використанням інших, окрім кримінально-пра-
вових, засобів, зокрема: правових засобів іншої галузевої належності 
(цивільно-правових, адміністративно-правових тощо1), а також поза-
правових засобів (ідеологічних, економічних, соціальних, культурних, 
педагогіко-виховних тощо2).

У свою чергу кримінально-правова політика, як це часто пропо-
нується у літературі, може розумітися у двох значеннях, виділених 
залежно від обсягу використовуваних при її здійсненні засобів. У ши-
рокому значенні (для його позначення часто використовується термін 
«кримінальна політика») вона охоплює собою діяльність з проти-
дії злочинності засобами, що належать до арсеналу споріднених 

1  Див., наприклад: Митрофанов А. А. Основні напрямки кримінально-правової 
політики в Україні: формування та реалізація : монографія. Одеса : Вид-во Одеського 
юрид. ін-ту НУВС, 2004. С. 20–21; Наден О. В. Спеціальні види звільнення особи від 
кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : монографія. Харків : Право, 2003. 
С. 14–15.

2  Див., наприклад: Шинальський О. І. Покарання в системі засобів протидії зло-
чинності: автореф. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ : ІДП ім. В. М. Корецького, 
НАН України, 2003. С. 11–12.
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галузей права кримінального права в його широкому розумінні1: 
матеріального кримінального права, процесуального кримінального 
права та виконавчого кримінального права. Окремі криміналісти до 
такого широкого розуміння кримінально-правової політики відносять 
і протидію злочинності кримінологічними засобами2, інші – розгляда-
ють кримінологічну політику поза кримінально-правовою навіть при 
її широкому розумінні3. Деколи зустрічаються твердження про те, що 
кримінально-правовою політикою в такому значенні охоплюється і так 
звана «оперативно-розшукова політика» чи «політика в сфері опера-
тивно-розшукової діяльності»4. Однак важко знайти аргументи, які 
доводили б, що протидія злочинності із застосування правових опера-
тивно-розшукових заходів хоч якоюсь мірою виходить за межі кримі-
нально-процесуальної правової політики. У вузькому ж значенні кри-
мінально-правова політика – це діяльність держави із протидії 
злочинності із застосуванням виключно засобів матеріального 
кримінального права. 

Діяльність із протидії злочинності засобами матеріального кримі-
нального права, за загальним правилом, може здійснюватися виключ-
но державними органами. Залежно ж від того, які саме органи держав-
ної влади здійснюють кримінально-правову політику, в ній виділяєть-
ся два рівні. Перший рівень – законотворчий – полягає у виробленні 
кримінально-правових засобів протидії злочинності та їх втіленні 
у кримінальному законі і здійснюється органом законодавчої влади. 

1  Детальніше див.: Пономаренко Ю. А. Загальна теорія визначення караності 
кримінальних правопорушень : монографія. Харків : Право, 2020. С. 48–51.

2  Див., наприклад: Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: 
теоретичні, історичні та правові проблеми : монографія. Київ : Атіка, 2005. С. 13.

3  Див., наприклад: Черкасов С. В. Кримінологічна концепція альтернативних мір 
покарання: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса : Одеська нац. юрид. 
акад., 2004. С. 9.

4  За твердженням Р. А. Халілева, вперше категорію «оперативно-розшукова по-
літика держави» запровадив до наукового обігу в Україні О. Ф. Долженков, а згодом 
ця ідея набула розвитку у докторських дисертаціях К. В. Антонова та В. Л. Ортинсько-
го. На жаль, автореферати дисертацій згаданих учених відсутні у вільному доступі, 
що, вочевидь, свідчить про «закритість» їх тем. Сам Р. А. Халілев розглядає «опера-
тивно-розшукову політику» як складову внутрішньої політики у сфері боротьби зі 
злочинністю (Див.: Халілев Р. А. Місце оперативно-розшукової політики у системі 
юридичної політики держави. Ученые записки Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». 2010. Т. 23 (62). № 2. С. 
269–276).
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Ця теза підтверджується й положеннями Конституції України, відпо-
відно до п. 5 ч. 1 ст. 85 якої визначення засад внутрішньої і зовнішньої 
політики віднесене до повноважень Верховної Ради України, так само 
як і визначення у законах діянь, які є злочинами, та відповідальності 
за них (п. 22 ч. 1 ст. 92). Другий рівень – правозастосовний – полягає 
у застосуванні згаданих засобів до окремих осіб, які вчиняють зло-
чини, і здійснюється органами судової влади – судами загальної юрис-
дикції.

Інколи стверджується про існування й інших рівнів здійснення 
кримінально-правової політики. Так, на думку П. Л. Фріса «можуть 
бути виділені такі рівні кримінально-правової політики України: док-
тринальний, програмний, законодавчий, науковий, правовиконавчий 
та правозастосувальний»1. І. В. Козич виділяє у кримінально-правовій 
політиці три платформи: ідеологічну, доктринальну (наукову) та ути-
літарну, а в раках кожної з них – ще й площини. В ідеологічній плат-
формі він вбачає концептуальну площину, програмно-ідеологічну 
площину і площину громадського сприйняття; в доктринальній (науко-
вій) платформі – теоретичну площину, понятійну площину й програм-
ну площину; в утилітарній платформі – законодавчу площину, право-
застосовну площину, правороз’яснювальну площину, контрольну 
площину й правовиконавчу площину2.

Однак, думається, що виділення їх в рамках розуміння криміналь-
но-правової політики як напряму діяльності держави із протидії зло-
чинності не буде коректним. Цілком очевидно, що інші (окрім право-
творення і правозастосування) названі П. Л. Фрісом та І. В. Козичем 
рівні (платформи, площини) здійснення кримінально-правової політи-
ки належать до інших виділених мною аспектів її розуміння (інших 
значень поняття «кримінально-правова політика»), про що йтиметься 
нижче.

У другому значенні кримінально-правова політика розуміється як 
певна ідеальна модель, відповідно до якої має здійснюватися діяльність 
держави із протидії злочинності з використанням засобів криміналь-
ного права. Адже, дійсно, ефективність такої діяльності значно підви-

1  Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, іс-
торичні та правові проблеми : монографія. Київ : Атіка, 2005. С. 15.

2  Козич І. В. Кримінально-правова політика: функції та функціонування : моно-
графія. Івано-Франківськ : Супрун В. Н., 2020. С. 72–82.



126

Сучасний вимір кримінального права

щується тоді коли вона є наперед спланованою, продуманою, обґрун-
тованою і послідовною. У тих же випадках, коли вона здійснюється 
методом «спроб та помилок», коли за допомогою засобів криміналь-
ного права держава намагається вирішити поточні, часто сьогоденні 
економічні, політичні, соціальні, чи навіть ідеологічні проблеми або 
світоглядні питання, коли здійснення кримінально-правовою політики 
стає непрогнозованим, її ефективність стає вкрай низькою. Більше того, 
таке її здійснення не тільки марнує кримінально-правові засоби, а й 
підриває довіру суспільства до них, знижує авторитет держави у ціло-
му та органів, які здійснюють кримінально-правову політику зокрема. 
За слушними твердженням фінського правознавця П. Тьорнудда «не 
може бути ефективною кримінальна політика, побудована на базі реф-
лективного реагування на ті чи інші обставини чи явища»1, без еле-
ментів цілеспрямованого й прогнозованого її здійснення. Саме тому, 
для планомірного, послідовного, прогнозованого її здійснення кримі-
нально-правова політика як напрям діяльності держави повинна засно-
вуватися на певному узгодженому програмному документі, в якому 
закріплюється та чи інша модель (концепція, генеральна лінія, осно-
вний напрям тощо), відповідно до якої вона здійснюється чи, принай-
мні, повинна здійснюватися. 

У цьому аспекті кримінально-правова політика розуміється як 
певна теоретично обґрунтована, узгоджена і соціально детермінована, 
формально закріплена сукупність ідей, цілей, завдань, яким має бути 
підпорядкована вся діяльність держави по протидії злочинності засо-
бами кримінального права. Інакше кажучи, кримінально-правова 
політика у другому її розумінні – це та стратегічна, генеральна лінія, 
відповідно до якої має здійснюватися кримінально-правова політика 
в першому, вище названому аспекті її розуміння.

Генеральний напрям здійснення кримінально-правової політики 
може знаходити формальне закріплення у різноманітних державних 
програмах, планах, стратегіях тощо, спрямованих на координацію ді-
яльності з протидії злочинності в цілому чи окремим її видам. Поява 
кожного подібного документа знаменує собою активізацію зусиль 

1  Ананиан С. С. Некоторые проблемы уголовной политики в странах Северной 
Европы / Серия «Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубе-
жом». Выпуск 6 / Ред. колл.: О. А. Белявская (отв. ред.) и др. Москва : ИНИОН РАН, 
1992. С. 16.
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держави по здійсненню кримінально-правової політики. У перші мі-
сяці, а інколи роки такі документи ще більшою чи меншою мірою 
виконують роль програмних, але згодом вони все менше впливають на 
діяльність держави по протидії злочинності. Часто вони просто забу-
ваються і в першу чергу саме на законотворчому рівні здійснення 
кримінально-правової політики. Це свідчить про те, що такі програм-
ні документи не мають належного авторитету й істотного впливу саме 
на ті органи, на які покладене їх виконання. Причини цього – найрізно-
манітніші, серед них й загальний низький рівень правової культури, 
і загальний низький рівень політичної відповідальності, й відсутність 
належних механізмів виконання подібних програмних документів 
тощо.

Вочевидь, не останнє місце серед причин посідає й недостатній 
рівень теоретичної обґрунтованості, прогностичної достовірності, со-
ціальної і правової ефективності тих завдань й цілей, які закладаються 
до подібних програм, механізмів і засобів їх досягнення. На цю про-
блему неодноразово зверталася увага у літературі: багато вітчизняних 
криміналістів нарікають на відсутність єдиної узгодженої теоретичної 
моделі реалізації кримінально-правової політики в Україні1.

Викладене свідчить про нерозривний зв’язок цього аспекту розу-
міння кримінально-правової політики з третім її аспектом, а саме – 
кримінально-правовою політикою як системою наукових знань. Про 
те, що система знань, теоретичних ідей та поглядів стосовно «як най-
кращого здійснення каральної влади в державі» становить собою над-
бання науки, писали ще криміналісти ХІХ століття. Зараз, така систе-
ма знань може претендувати якщо й не на статус самостійної галузі 
науки, то принаймні на самостійну підгалузь (теорію, вчення) в рамках 
інших соціальних наук. Цілком очевидним є комплексний характер 
науки кримінально-правової політики. З одного боку, це наука юри-
дична, оскільки предметом її вивчення є правові засоби впливу на 
злочинність. Це наближає її предмет до предмета юридичних наук 
кримінально-правового циклу: у першу чергу – матеріального кримі-
нального права та кримінології, а також процесуального кримінально-
го права та виконавчого кримінального права. Проте унікальність 

1  Див., наприклад: Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові 
науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Ба-
тиргареєва та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. Харків : Право, 2013. С. 58.
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і відособленість предмета науки кримінально-правової політики по-
лягає в тому, що його становлять підстави, порядок та мета здійснення 
державою діяльності по виробленню і застосуванню кримінально-
правових засобів протидії злочинності. У той же час предмет науки 
кримінального права становлять власне такі засоби, а також законо-
давство, що їх визначає, практика його застосування тощо. З іншого 
боку, ця наука є наукою політичною (політологічною), оскільки їй 
предмет пов’язаний зі здійсненням органами влади державної політи-
ки і їй властиві політологічні методи дослідження1. Разом з тим, на 
відміну від політології в її класичному розумінні, наука кримінально-
правової політики не досліджує процеси формування політичних еліт, 
політичної влади, відносин між суб’єктами політикуму, а вивчає чітко 
окреслений напрям політичної діяльності держави – протидію зло-
чинності засобами кримінального права.

Таким чином, у третьому значенні кримінально-правова політи-
ка – це інтегративна соціальна наука, що знаходиться на стику пра-
вознавства (більшою мірою) й політології і має в якості предмета 
свого дослідження діяльність держави по протидії злочинності із 
застосування засобів кримінального права.

Як уже відзначалося вище, в Україні наука кримінально-правової 
політики (її очевидно з певною долею умовності можна іменувати 
«кримінально-правовою політологією») протягом останніх двох деся-
тиліть отримала новий імпульс розвитку. У проведених українськими 
криміналістами ґрунтовних дослідженнях накопичений як достатній 
фактологічний матеріал, так і виявлені основні закономірності у ньому, 
описані предмет, завдання і засоби, сформульовані окремі правила 
здійснення певних напрямів кримінально-правової політики тощо. 
Разом з тим, доводиться констатувати, що на сучасному етапі україн-
ська кримінально-правова політологія ще навряд чи готова запропо-
нувати суспільству і державі цілісну концепцію здійснення криміналь-
но-правової політики.

В кінцевому підсумку за результатами наукових досліджень у сфе-
рі кримінально-правової політики мала б бути розроблена теоретична 
модель її здійснення в Україні. За умови отримання такою моделлю 
політичної підтримки з боку органів державної влади, вона могла 

1  Див.: Панов М., Герасіна Л. Правова політика як універсальний феномен соці-
ального буття. Право України. 2001. № 8. С. 36–40.
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б бути покладена в основу державної концепції боротьби зі злочиннос-
ті, на основі якої здійснювалась б фактична діяльність по протидії 
злочинності. В такому разі був би максимально забезпечений найбільш 
ефективний механізм соціальної трансформації ідей у сфері протидії 
кримінальним правопорушенням: від теоретичного учення через по-
літичне рішення до закону і його фактичного застосування1.

Нарешті, пов’язаним із третім є й четвертий аспект розуміння 
кримінально-правової політики, адже в концентрованому вигляді ре-
зультати кримінально-правових політологічних досліджень мають бути 
покладені й в основу відповідної навчальної дисципліни. В цьому 
четвертому аспекті її розуміння кримінально-правова політика ста-
новить собою систему догматичних знань, що викладається чи пови-
нна викладатися у вищих навчальних закладах студентам, які вивчають 
право. Зрозуміло, що сфера практичного застосування знань з кримі-
нально-правової політики є достатньо вузькою. Тому відповідна на-
вчальна дисципліна навряд чи може претендувати на статус обов’язкової 
в навчальних планах з підготовки юристів. Разом с тим, як дисципліна 
по вибору, особливо для студентів, які здобувають освітній ступінь 
«магістр» за спеціальністю «право» спецкурс з кримінально-правової 
політики міг би стати достатньо ефективним у підготовці фахівців 
кримінально-правової спеціалізації. Вивчення цієї дисципліни дало 
б майбутнім юристам інструментарій для розуміння основ державної 
політики протидії злочинності, її цілей та засобів їх досягнення, кри-
тичного осмислення законодавчих рішень щодо криміналізації і пена-
лізації злочину, вироблення правил найбільш ефективного практично-
го застосування приписів кримінального закону та пропозицій щодо 
їх подальшого удосконалення.

Таким чином, терміном «кримінально-правова політика» можуть 
рівною мірою позначатися чотири хоч і споріднених, проте відмінних 
між собою явища:

1) діяльність держави по протидії злочинності засобами криміналь-
ного права;

1  Див.: Баулін Ю. В., Пономаренко Ю. А. Наука. Політика. Закон [Рец. на: 
Швець В. Д., Грицак В. М., Василькевич Я. І., Гацелюк В. О. Законодавча реалізація 
кримінально-правової політики: аналіз законопроектної діяльності Верховної Ради 
України V скликання з питань кримінального права / Вступне слово проф. Мельни-
ка М. І. Київ : Атіка, 2008. 244 с.] Юридичний вісник України. 2009. № 43 (24–30 жов-
тня). С. 6.
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2) державна концепція здійснення такої діяльності;
3) сукупність наукових знань (наука), що вивчає закономірності та 

перспективи здійснення цієї діяльності;
4) відповідна навчальна дисципліна (курс, спецкурс тощо) для 

студентів закладів вищої освіти, що вивчають спеціальність «право».
Полісемічне розуміння кримінально-правової політики обумовлює 

необхідність кожного разу при використанні відповідного терміну 
у наукових дослідженням визначати, про яке саме її розуміння йдеться. 
Думається, що в гносеологічному плані немає ні теоретичної, ні прак-
тичної необхідності визначати, яке із наведених вище значень є «голо-
вним», а які «другорядними», оскільки усі вони є рівно важливими як 
окремі аспекти розуміння кримінально-правової політики. Разом з тим, 
цілком очевидним є те, що в онтологічному аспекті кримінально-пра-
вова політика – це, перш за все, особливий вид діяльності держави 
з протидії злочинності кримінально-правовими засобами, а вже потім – 
відповідна теоретична модель (якої може і не бути), галузь науки, що 
покликана вивчати цю діяльність та виробляти модель її здійснення, 
і навіть навчальна дисципліна, в рамках якої це все може вивчатися 
студентами.
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ДОЛЕНОСНА ЗУСТРІЧ, яКА ПОДАРУВАЛА 
щАСТя БУТИ РАЗОМ ДОВГІ РОКИ

Присвячується 80-річчю академіка В. І. Борисова 
і його дружині В. І. Борисовій

Наша зустріч у далекому 1966 р. на першому курсі Харківського 
юридичного інституту (сьогодні – Національний юридичний універ-
ситет імені Ярослава Мудрого) – дарунок долі. Саме в цьому храмі 
науки ми свідомо обрали шлях навчання праву, на якому на все життя 
нас з’єднала дружба, осяяна словами Сократа «…заговори, щоб я тебе 
побачив…».

Щиру людину завжди думки ведуть до істини. Перегортаючи сто-
рінки минулого, виявилось, що у нас схожі історії життя і досвіду, 
у мене – в Харкові, у тебе – в Житомірі. Школярство закінчилось 
в сьомому класі, потім – технікум, диплом, для мене – направлення на 
роботу в іншу республіку бувшого СРСР, а для тебе, після закінчення 
будівельного технікуму – в лави Радянської Армії, в будівельний бата-
льон під Омськ, а потів й у Забайкалля, де і знадобились отримані 
знання. Але, мабуть саме в ті роки прийшло бажання в подальшому 
присвятити себе оволодінню професією юриста, і доля нам посміхну-
лась.

Для того, щоб стати юристом, одного бажання замало, треба було 
багато працювати, і ми це добре розуміли. Шлях до знань був визна-
чений з перших днів навчання – Державна наукова бібліотека ім. 
В. Г. Короленка, де до нас приєднався твій друг з юнацьких років – Віль 
Бакіров (майбутній Ректор Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна,) а згодом і Павло Євграфов (знаний фахівець в га-
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лузі теорії права, пізніше – суддя Конституційного Суду України, який 
певний час очолював цю поважну установу), на жаль, рано пішов 
з життя. 

Любов до оволодіння знаннями нам привівали такі викладачі, як 
В. А. Барахтян, Г. М. Котеливець, В. Ф. Маслов, Р. С. Павловський, 
О. І. Процевський, О. А. Пушкін, М. М. Страхов, Л. М. Маймескулов 
та багато інших. Особливо хочу відмітити Марка Веніаміновича Цвіка, 
мудрого, доброзичливого наставника, який завжди готовий був прийти 
на допомогу студентам, порадити ознайомитись з тією чи іншою ро-
ботою, яку можна було знайти в бібліотеці інституту, де був чудовий 
читальний зал з вільним доступом до літератури. До того ж М. В. Цвік 
керував студентським гуртком, членами якого ми одразу ж сталиі. За 
пропозицією Вячеслава, отримавши згоду наукового керівника, ми 
почали працювати над актуальними тоді питаннями, – держава і моло-
діжні громадські організації, прагнувши запропонувати власне бачен-
ня удосконалення тогочасної представницької системи за рахунок 
участі в ній молоді. Робота була виконана, ми стали учасниками кон-
курсу студентських робіт і були запрошені для виступу в Київський 
державний університет ім. Т. Г. Шевченка. Купивши квитки в плац-
картний вагон потягу «Харків-Київ», вже зранку ми опинились серед 
інших учасників цього конкурсу з різних вищих навчальних закладів 
України. На все життя запам’яталися ті емоції, які охопили нас, коли 
Борисов Вячеслав і Селіванов Анатолій, студенти Харківського юри-
дичного інституту були визнані переможцями на заключному етапі 
Республіканського конкурсу студентських робіт, а через деякий час 
були визнані ще й Лауреатами Всесоюзного конкурсу наукових сту-
дентських робіт. На шляху до наукового студентського Олімпа виникло 
єднання двох молодих науковців, яким своїм світлим розумом допо-
магав проректор Харківського юридичного інституту В. В. Сташис та 
декан денного факультету інституту, Герой війни 1941–1945 рр. – про-
фесор Р. С. Павловський, який пізніше стане моїм керівником при 
написанні кандидатської дисертації. Повертаючись до Харкова, і роз-
глядаючи почесні відзнаки, ми присягнулися один одному не розлуча-
тися і присвятити своє життя служінню Науці.

Проте наші шляхи були різними. Вячеслав згодом вирішив займа-
тися проблемами кримінального права і відданість обраній галузі 
правової науки підтверджується захищеними кандидатською і доктор-
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ської дисертаціями, численними науковими працями, у тому числі 
роботою викладачем в Аденському юридичному університеті, де ви-
кладав Курс кримінального права. Я ж працював в Раді Міністрів 
Украни, був обраний головою районної Ради депутатів м. Київа і на-
решті опинився у Верховній Раді України, де значний час був її по-
стійним представником у Конститунційному Суді України. 

Але друзі завжди були надійною опорою, інтелектуальним фунда-
ментом моїх наукових досягнень. У науці не може бути «прямої стов-
бової дороги» і вірна рука мого друга була яскравим орієнтиром на-
шого наукового здобутку.

Можна згадати багато епізодів з нашого студентського життя, але 
хочу поділитися проявом відданості нашій чоловій дружбі. Настав час, 
коли Вячеслав зустрів свою половинку – Валентину Іванову, яка при-
йшла до нас на 3 курс і полонила серце мого друга. Часи були скрутні, 
кінець 60-х рр. минулого століття, а вона мріяла про вбрання з гипюру. 
І тоді, ціною неймовірних зусиль для забезпечення щасливого майбут-
нього свого друга, я зміг добути 3 метри білого гипюру і Валентина, 
в своєму вбранні, виглядала як царівна в кришталевому залі в оточен-
ні щасливих друзів-студентів. Вони разом вже більше як півстоліття, 
а син Ігор наслідує професію батьків.

Щасти Вам – Валя Іванова та Слава Борисов!
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ОБ’єКТ ЗЛОЧИНУ: БЕСІДА З УЧИТЕЛЕМ

Знання про об’єкт злочину має користь для науки та практики 
кримінального права. Об’єкт враховується при криміналізації (декри-
міналізації) злочинів, їх групуванні при кодифікації, формулюванні 
потерпілого, наслідків, засобу вчинення злочину, суб’єкта та інших 
ознак складу злочину, кваліфікації злочину, призначенні покарання, та 
ін. Правильне розуміння об’єкта злочину впливає не тільки на кримі-
нальне право, але й інші галузі права. Завдяки ньому визначається 
процесуальний статус потерпілого та цивільного позивача, розмір 
шкоди, моделі компенсації та репарації на національному та міжнарод-
ному рівнях.

Глибоке осмислення проблеми об’єкта злочину має місце в працях 
проф. В. І. Борисова. Він є співавтором проекту Кримінального кодек-
су України 2001 р., при прийнятті якого підвищеної уваги набуло пи-
тання структури його Особливої частини. «Вирішуючи це питання, 
розробники КК одностайно дійшли висновку про необхідність поділу 
Особливої частини на розділи без подальшої їх диференціації на інші 
структурні складові. Тим самим була витримана лінійна система по-
будови Особливої частини КК, підґрунтям якої є родовий об’єкт зло-
чину… Досить дискусійними виявилися питання про послідовність 
розташування розділів Особливої частини. Умовно всі розділи згрупо-
вані в три блоки. Перший блок включає розділи, якими охороняються 
права, свободи і законні інтереси людини і громадянина; другий – роз-
діли, які мають охороняти інтереси суспільства; третій – розділи, які 
повинні охороняти інтереси держави. Особлива частина КК відкрива-
ється розділом «Злочини проти основ національної безпеки України». 
Деякі вчені, народні депутати України, практики висловлювалися 
проти розташування цього розділу на першому місці в системі Осо-
бливої частини КК, пропонували помістити його до блоку розділів, де 
йдеться про охорону інтересів держави. Розробники проекту КК, який 
готувався за завданням Кабінету Міністрів України, виявили достатню 
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принциповість у питанні про місце даного розділу. Призначення цього 
розділу більш значуще, ніж просто захист інтересів держави. Йдеться 
про захист України як певної соціальної спільності людей зі своїм 
менталітетом, звичаями, стосунками, уявленнями про права і свободи, 
законні інтереси, які проживають на одній території і заінтересовані 
у суверенітеті, збереженні форми державного управління, цілісності 
й недоторканності держави. Названі цінності є складовим поняттям 
«основи національної безпеки України», вони є основними державо-
утворюючими цінностями українського народу, проголошеними стат-
тями 1 і 2 Конституції України. Крім того, треба зазначити, що тільки 
в суспільстві, де гарантовані соціальна стабільність, громадський по-
рядок і безпека, суспільна злагода, можливе реальне забезпечення за-
хисту особистих, фізичних і духовних прав людини і громадянина, 
основні з яких закріплені в ст. 3 Конституції України. Захист цих прав 
передбачений розділами II, III, IV, V Особливої частини КК. «Забез-
печення права на мир, на національну безпеку, на проживання в дер-
жаві, форму якої обрано всенародно, – це гарантії, що в умовах місця 
й часу визначають реалізацію права громадян на життя й здоров’я, на 
вільне підприємництво тощо»1.

Крім того, до кола наукових інтересів проф. В. І. Борисов входить 
дослідження злочинів проти безпеки виробництва, які мають дуже 
складний об’єкт2. Вони заподіюють шкоду не тільки відносинам між 
людьми, які зайняті у виробничому процесі, але й стороннім фізичним 
та юридичним особам, державі, а іноді – невизначеному колу суб’єктів, 
їх життю, здоров’ю, власності, довкіллю та іншим благам. Непростим 
також є механізм впливу цих злочинів на об’єкт, оскільки він пов’язаний 
з бездіяльністю суб’єкта та здійснюється шляхом невиконання ним 
своїх виробничих обов’язків, визначених у величезній кількості регу-
лятивних норм.

1  Борисов В. І. Питання систематизації особливої частини Кримінального права 
[Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. /редкол.: В. І. Борисов та ін., Харків: 
Право, 2013 – Вип. 26]. Вибрані твори / В. І. Борисов; уклад.: В. В. Базелюк, С. В. Гі-
зімчук, Л. М. Демидова та ін.; відп. за вип. М. В. Шепітько. Харків: Право, 2018. С. 397, 
398

2  Борисов В. И. Основные проблемы охраны безопасности производства в уголов-
ном законодательстве: дис. … д-ра юрид. наук. (Харьков, 1992). Вибрані твори / 
В. І. Борисов; уклад.: В. В. Базелюк, С. В. Гізімчук, Л. М. Демидова та ін.; відп. за 
вип. М. В. Шепітько. Харків: Право, 2018. С. 30–279.
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У 1999–2005 рр. мені довелося працювати разом з проф. В. І. Бо-
рисовим над кандидатською дисертацією «Потерпілий від злочину 
в кримінальному праві». З самого початку дослідження постала про-
блема об’єкта злочину, оскільки навіть поверхневе спостереження 
виявило, що потерпілий має багато спільного з ним, оскільки суб’єкт 
злочину протистоїть саме потерпілому, саме на останнього спрямова-
на злочинна діяльність. Ми багато часу присвятили обговоренню пи-
тань суті, ознак та структури об’єкта злочину. З деяких з них, наша 
дискусія триває.

Так, проф. В. І. Борисов розвиває основну в школах Східної Євро-
пи ХХ ст. теорію об’єкта злочину як суспільних відносин. Ідею про те, 
що об’єктом злочину є відносини між людьми, висловлював І. Я. Фой-
ницький у 1890 р.: «Важлива зміна відбулася в самому понятті об’єкта 
злочинного діяння. Раніше під ним розуміли певне благо чи суб’єктивне 
право… Нині з’ясувалося, що об’єктом злочинного діяння мають бути 
шановані норми чи заповіді, які стоять під санкцією кримінальної за-
грози; ці заповіді мають своїм змістом відповідні відносини, що ста-
новлять умови співжиття… Разом з тим виявляється, що будь-яке 
злочинне діяння має два об’єкти: опосередкований, віддалений чи 
кінцевий – порушувана ним заповідь, і безпосередній чи найближчий – 
те відношення, що огороджується цією заповіддю, складаючи її реаль-
ний прояв. Тому, і класифікація злочинних діянь має бути заснована 
на відмінності порушуваних заповідей за якістю відносин, що ними 
захищаються. Але всі різноманітні відносини між людьми розпадають-
ся на три основні сфери: приватно-цивільну, суспільну та державну. 
Тому, і злочинні діяння, прямуючи проти відносин однієї з цих сфер, 
розпадаються на три групи, яким привласнено назви за посяганням 
проти окремої особи або особистих благ, проти суспільства та проти 
держави»1.

В радянські часи (1917–1991 рр.) теорія суспільних відносин на-
була закріплення та розвитку. У пункті 3 Керівних начал з криміналь-
ного права РСФРР 1919 р. зазначалось: «Радянське кримінальне право 
має завдання шляхом репресій охороняти систему суспільних відносин, 
що відповідає інтересам трудящих мас, які організувалися в панівний 

1  Фойницкий И. Я. Курс уголовного права. Часть особенная. Посягательства на 
личность и имущество. Санкт-Петербург: Типография М. М. Стасюлевича, 1890. 
С. 4–5.
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клас у перехідний від капіталізму до комунізму період диктатури про-
летаріату». Вчені, що працювали у радянський період, розробили до-
статньо глибоку теорію суспільних відносин як об’єкта злочину, осно-
вними постулатами якої ми користуємося до теперішнього часу 
(В. М. Кудрявцев1, Б. С. Нікіфоров2, Є. О. Фролов3, В. К. Глістін4). 
Разом з тим, ця теорія мала певний вплив марксівської філософії та 
радянської ідеології, які довели свою помилковість на практиці. Тому 
при підготовці дисертації мені довелося критичніше поставитися до 
цієї теорії, дослідити та узагальнити інші погляди на суть об’єкта зло-
чину: теорію кримінального закону як об’єкта (Ж. Ортолан5); юридич-
ного обов’язку (П. Россі6); суб’єктивного права (А. Фейєрбах7), норми 
(К. Біндінг8); інтересу (Ф. Ліст9, Р. Кесслер10); блага (С. В. Познишев11); 
антропологічну теорію об’єкта злочину (Д. Дріль12).

Проте, останні теорії не дали універсального описання об’єкта 
злочину. Так, у філософії під об’єктом (лат. objectus – кидаю вперед, 
протиставляю) розуміється те, що протистоїть суб’єкту, що є предметом 

1  Кудрявцев В. Н. К вопросу о соотношении объекта и предмета преступления. 
Советское государство и право. 1951. № 8. С. 8–29.

2  Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву. Москва: 
Юридическая литература, 1960. С. 8–29.

3  Фролов Е. А. Объект уголовно-правовой охраны и его роль в организации борьбы 
с посягательствами на социалистическую собственность: автореф. дис… д-ра юрид. 
наук. Свердловск, 1971. С. 8–10.

4  Глистин Е. А. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений 
(объект и квалификация преступлений). Ленинград: Издательство ЛГУ, 1979. С. 19–31.

5  Ortolan J. L. E. Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la 
science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos 
statistiques criminelles. 4. éd. Tome Premier. Paris: E. Plon, 1875. P. 246–247.

6  Росси П. Основные начала уголовного права. Пер. с фр. Г. Козополянского. 
Санкт-Петербург: Типография Юлиуса Андр. Бокрама, 1871. С. 194.

7  Фейербах А. Уголовное право: учебник. Пер. с нем. Санкт-Петербург: Медицин-
ская типография, 1810. С. 21.

8  Binding K. Die Normen und ihre Übertretung; eine Untersuchung über die Rechtmässige 
Handlung und die Arten des Delikts. Erser Band. Leipzig: W. Engelmann. S. 54–55.

9  Лист Ф. Учебник уголовного права. Общая часть. Пер. с нем. Ф. Ельяшевича 
12-го издания. Москва: Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1903. С. 67–70.

10  Kessler R. Die Einwilligung des Verletzten in ihrer strafrechtlichen Bedeutung. Berlin 
und Leipzig: Guttentag, 1884. S. 48.

11  Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть уголов-
ного права. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издание А. А. Карцева, 1912. С. 4.

12  Дриль Д. А. Уголовное право. Лекции, читанные на экономическом отделении 
Санкт-Петербургского политехникума: рукопись. Санкт-Петербург: Литография Тро-
фимова, 1909. С. 155.
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його пізнання та практичного впливу. При визначенні злочинів у кри-
мінальному законі вказано, що злочинець порушує певні блага, посягає 
на суб’єктивні права, не виконує юридичні обов’язки, заподіює шкоду 
інтересам, порушує норми, шкодить певним суб’єктам. Всі ці явища 
(блага, інтереси, права, обов’язки, норми, суб’єкти) є взаємопов’язаними 
між собою. Встановлюючи одне з них, можна визначити й всі інші, що 
зазнали злочинного посягання. Ці явища та їх взаємозв’язок найбільш 
універсально визначає саме категорія «суспільного відношення».

Отже, мені необхідно погоди тись зі Вчителем, теорію суспільних 
відносин була покладена в основу мого дисертаційного дослідження.

Блага (1), інтереси (2), суб’єктивні права (3), юридичні обов’язки 
(4), норми (5), люди та їх об’єднання (6), на які порушує злочинець, та 
на які вказано в кримінальному законі при визначенні злочину, є озна-
ками складів відповідних злочинів, що характеризують певні суспіль-
ні відносини (об’єкти злочинів)1.

У школах Східної Європи науки кримінального права суспільні 
відносини, які є об’єктом злочину, розглядаються з точки їх структури. 
«В загальному плані питання про структуру та зміст суспільних від-
носин є предметом філософії та соціології. Незважаючи на певні від-
мінності, найбільш розповсюджена думка, згідно якої суспільні від-
носини складаються з трьох структурних елементів: предмета, щодо 
якого існують відносини (1); суб’єктів – їх носіїв (2); суспільної зна-
чимої діяльності – соціального зв’язку як змісту відносин(3)»2.

В цьому контексті доцільно провести співвідношення ознак складу 
злочину, що характеризують об’єкт злочину, з елементами відповід-
ного суспільного відношення.

«Для встановлення сутності суспільних відносин визначальне зна-
чення має його предмет, під яким розуміють все те, з приводу чого або 
у зв’язку з чим існує це відношення. У літературі зазначається, що як 
предмет суспільних відносин можуть виступати «речі (тіла, фізичні 
предмети, а точніше їх соціальні властивості)». Такі відносини нази-
вають матеріальними. Друга група відносин – ідеологічні. В. Я. Тацій 

1  Сенаторов М. В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві: монографія / 
За наук. ред. проф. В. І. Борисова. Харків: Право. С. 124.

2  Борисов В. И. Основные проблемы охраны безопасности производства в уголов-
ном законодательстве: дис. … д-ра юрид. наук. (Харьков, 1992). Вибрані твори / 
В. І. Борисов; уклад.: В. В. Базелюк, С. В. Гізімчук, Л. М. Демидова та ін.; відп. за 
вип. М. В. Шепітько. Харків: Право, 2018. С. 146
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вважав доцільним назвати їх «нематеріальними», що, на наш погляд, 
точніше. У розвиток цієї думки слід сказати, що ідеологічні відносини 
є певним видом нематеріальних відносин, але вони не єдині, які фор-
муються суспільною свідомістю. Мотивом формування нематеріальних 
відносин є ідеї, і навіть почуття, бажання. Але, перш ніж виникнути, 
вони проходять через свідомість людей. Це суттєва ознака нематері-
альних відносин, предметом яких є соціальні, духовні блага чи ціннос-
ті, включаючи більш менш великі соціальні інститути. Тут видається 
дуже важливим доповнення В. Я. Тація про те, що як предмет немате-
ріальних суспільних відносин також може виступати діяльність будь-
яких установ або інше суспільне відношення»1.

Предмет суспільного відношення – це певне благо, з приводу яко-
го існує взаємодія між людьми. Більшість з цих благ мають матеріаль-
ну природу. Слід погодитись з наведеною думкою, що предметом 
суспільного відношення можуть бути нематеріальні блага, однак, дис-
кусійним є питання щодо віднесення до них соціальних інститутів чи 
інших суспільних відносин.

У Стенфордській енциклопедії філософії зазначається, що термін 
«соціальний інститут» (англ. – social institution) не має однозначного 
визначення в звичайній мові та в філософській літературі. Більш по-
слідовна в його використанні сучасна соціологія. Найбільш розповсю-
дженим є визначення Д. Тернера (1997): «комплекс позицій, ролей, 
норм та цінностей, які закладені в певних типах соціальних структур 
та які організують достатньо стійкі моделі людської діяльності у сфе-
рі фундаментальних питань виробництва життєво важливих ресурсів, 
репродукції індивідуумів та підтримки життєдіяльності соціальних 
структур у відповідному середовищі»2. Традиційно виокремлюють 
п’ять видів соціальних інститутів: сім’я, освіта, релігія, уряд та еконо-
міка.

Соціальний інститут фактично є комплексом життєво важливих 
суспільних відносин. Тому не можна погодитись, що предметом сус-
пільного відношення як об’єкта злочину є інше фундаментальне та 
комплексе суспільне відношення. Такий підхід призводить до змішу-

1  Борисов В. И. Ibid. С. 147–148.
2  Miller S. Social Institutions. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 

Edition) / Edward N. Zalta (ed.) URL: https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/
social-institutions/
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вання понять предмета суспільного відношення з поняттями самого 
суспільного відношення, його учасників, та інших елементів. Він 
ускладнює розуміння об’єкта злочину та робить неможливим його 
описання в кримінальному законі, особливо, при визначенні конкрет-
них злочинів.

На особливу увагу заслуговує визначення місця інтересу в струк-
турі суспільного відношення. З точки зору проф. В. І. Борисова: «Со-
ціальні потреби … виступають як соціальні передумови формування 
суспільних відносин, предметом («ядром») яких є суспільні інтереси… 
Інтерес – це не сама потреба, як зазначає О. О. Якуба (рос. Є. А. Яку-
ба – примітка М. С.), а «вибіркове ставлення до потреб, прагнення їх 
задоволення». З таких міркувань можна зробити висновок, що не будь-
які соціальні потреби, що виникають в суспільстві, трансформуються 
в інтереси, а лише ті з них, що усвідомлюються, сприймаються як 
спонукаючи чинники формування суспільних інтересів. При цьому 
інтерес не можна розглядати лише як результат усвідомлення соціаль-
ної потреби. Таким він стає у процесі формування суспільного від-
ношення. У свою чергу, інтерес зовсім не тотожній суспільному від-
ношенню. Інтерес – це елемент, складова частина суспільного відно-
шення, але таким він стає у взаємозв’язку та взаємодії з іншими 
структурними елементами суспільного відношення. Виходячи з на-
веденого, предметом нематеріальних суспільних відносин є суспільні 
інтереси, з приводу або у зв’язку з якими вони існують»1. 

Разом з тим, інтерес походить від лат. «interest», «intersum» – бути 
посередені, заходитися між, походити, пролягати. Інтерес використо-
вується в римському цивільному праві ще з часів кодифікації Юстині-
ана (Corpus Iuris Civilis) та означає вигоду, зиск.

З етимології випливає, що інтерес – це не сам предмет (річ чи 
інше благо), а це ставлення суб’єкта до предмета – певна вигода, яка 
пов’язує їх.

Саме в такому контексті інтерес використовується в філософії, зо-
крема, у індивідуалізмі. Макс Вебер назвав інтерес умовою людської 
діяльності. З того часу соціальні науки розглядають інтерес як основну 
мотивацію дій суб’єктів2. Якщо вигоду отримують як можна більша 

1  Борисов В. І. Ibid. С. 149–150.
2  Див., напр.: Winch P. Weber Max. Encyclopedia of Philosophy / D. Borchert (ed. 

chief). 2nd ed. T. 9. P. 734.
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кількість членів суспільства, то такий інтерес вважається загальним 
(публічним)1.

З нашої точки зору, інтерес – це бажання суб’єкта здійснити певні 
дії (отримати вигоду) щодо предмета. Інтерес є внутрішнім ставлення 
суб’єкта до предмета, а тому має суб’єктивну природу. Якщо реалізація 
таких бажань є прийнятною для інших членів суспільства, то інтерес 
трансформується в суб’єктивне право (можливість дії) і разом з право-
вим обов’язком (необхідність дії) складає соціальний зв’язок у суспіль-
ному відношенні.

Важливе місце у суспільному відношенні посідають норми. Сто-
совно злочинів у сфері виробництва проф. В. І. Борисов зазначав: «Для 
безпеки виробництва характерний вольовий соціальний зв’язок: «сут-
ність (зміст) такого соціального зв’язку полягає в соціальній можли-
вості або неможливості чи необхідності вести себе певним чином 
і соціальній необхідності певного стану. Дане завдання здійснюється 
шляхом встановлення та впорядкування відносин на виробництві та 
в його сфері, підпорядкування їх певній меті. Упорядкуванням є ство-
рення свого роду нормативного каркасу зв’язків, необхідних для функ-
ціонування (організації) відносин безпеки виробництва»2.

Підкреслюючи важливість такого нормативного каркасу суспільних 
відносин, проф. В. І. Борисов не виділяє його в самостійний елемент 
суспільного відношення. Аналіз відповідних норм він наводить при 
описанні діяння (дії чи бездіяльності) як ознаки об’єктивної сторони 
злочину3.

Безумовно, норми, пов’язані з іншими елементами відносин між 
людьми, однак, з нашої точки зору, вони мають самостійний характер. 
Так, К. Біндінг зазначав: «Поки діяння не заборонене, воно не може бути 
незаконним. Воно може давно перебувати в протиріччі з інтересами 
життя, несумісність одного з іншим може бути усвідомлена поколіннями 
та болісно відчута. Його безперешкодний розвиток обмежується лише 
законним наказом «Це діяння має бути припинено!». Важливо чітко 
розмежовувати поняття протиправності діяння та несумісності незабо-
роненого нині діяння з інтересами життя. Це положення позитивного 

1  Див., напр.: Stanley B. State. Encyclopedia of Philosophy / D. Borchert (ed. chief). 
2nd ed. T. 9. P. 206–209.

2  Борисов В. І. Ibid. С. 152.
3  Борисов В. І. Ibid. С. 179–193.
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права, заборона якого робить діяння незаконним, тоді як до появи норми 
воно було допустимим. Норма надає заборону. У забороні не обов’язково 
має бути зазначено, що порушник підлягає покаранню або навіть ци-
вільно-правовій відповідальності… Кримінальний закон прямо ствер-
джує, що він не породжує злочин, а навпаки – визнає вже існуючий стан 
речей. Діяльність кримінального закону є наслідком, а не умовою… 
Заборонене кримінальним законом діяння має бути вже незаконним, 
тобто таким, що суперечить нормам, до того, як воно буде визначено як 
злочин. Таким чином, діяння, що суперечить позитивному праву, оголо-
шується злочином за кримінальним правом… Коротко кажучи, норма 
визначає протиправність діяння, кримінальний закон – його злочинність»1.

Принципово інший погляд на суть норми мав Ф. Ліст: «Правопо-
рядок розмежовує сфери влади; він визначає наскільки воля може 
вільно виявлятися, а особливо, наскільки вона може впливати на волю 
інших суб’єктів права, вимагаючи і забороняючи; він забезпечує сво-
боду та забороняє свавілля; він підіймає життєві зв’язки на ступінь 
юридичних та життєвих інтересів – на ступінь юридичних благ; з жит-
тєвого відношення він створює юридичне, пов’язуючи з відомими 
передумовами прав та обов’язків. Наказуючи та забороняючи, при-
писуючи за певних умов певну дію чи утримання від такої, норми 
правопорядку виступають як охоронці юридичних благ. Юридичних 
захист, який правопорядок надає життєвим інтересам, є захист у ви-
гляді норми. «Юридичне благо» і «Норма» – це два основних поняття 
права. Але право є не тільки порядок миру, але й у той самий час, за 
самою своєю суттю, – порядок боротьби. Щоб виконати свою мету, 
воно потребує сили, що зламувала б волю окремих осіб, які протисто-
ять йому. За порядком миру життєвих відносин стоїть державна влада. 
Вона досить сильна, щоб змусити підкоритися своїм нормам, щоб до-
дати логічного зв’язку, встановленого нею між фактичним составом та 
юридичними наслідками, – дійсного панування там, де це потрібно. 
Таким чином, в поняття права вступає новий момент – примус»2.

Відомий спір між К. Біндінгом та Ф. Лістом щодо суті норми у кри-
мінальному праві важко розв’язати в межах цієї роботи. Однак, з їх дис-
кусії вбачається, що норму слід розглядати окремо від блага (в нашому 
випадку, – предмета суспільного відношення); інтересу, суб’єктивного 

1  Binding K. Ibid. S. 54–55.
2  Лист Ф. Ibid. C. 68–69.
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права та правового обов’язку (соціального зв’язку), а також людей чи 
їх об’єднань (учасників суспільного відношення).

Як би не виглядала норма – заповідь, наказ або заборона, як ствер-
джує К. Біндінг, порядок миру або порядок боротьби, як стверджує 
Ф. Ліст; як би вона не співвідносилася з кримінальним законом, вона 
є важливим та самостійним елементом відносин між людьми.

Отже, норму слід виділяти в окремий елемент суспільного відно-
шення як об’єкту злочину.

Під час підготовки моєї кандидатської дисертації найбільш гострою 
була дискусія щодо допустимості колективного потерпілого від зло-
чину. Мною відстоювалася позиція тих учених, які відносили до по-
терпілих не тільки фізичних осіб, але й будь-які об’єднання людей, 
якщо їх охоронюваним благам, правам чи інтересам заподіяно шкоду 
( Р. Кесслер1, Л. Я. Таубер2).

Проф. В. І. Борисов допускає колективного потерпілого від зло-
чину, за винятком віднесення до нього суспільства та людства. З цього 
приводу він зазначає: «Важко погодитися з подібним підходом, хоча 
б з позиції формальної логіки. Так, якщо поділяти точку зору щодо 
можливості визнання суспільства потерпілим від злочину, то вказівка 
у законодавчій формулі злочину на його суспільну небезпечність до-
зволяє зробити висновок, що потерпілим від будь-якого злочинного 
діяння завжди є суспільство. Адже, якщо не так, то потерпілий від 
злочину є необхідною ознакою будь-якого складу злочину. Такий під-
хід є занадто широким до проблеми потерпілого, оскільки при вбивстві 
конкретної людини немає потреби визнавати потерпілим кожного разу 
все суспільство. Напевно, шкода від злочину у такому випадку все 
ж таки несумісна з масштабністю всього суспільства. З тих же мірку-
вань важко погодитися із віднесенням до потерпілих людства. Незва-
жаючи на те, що в назві розділу ХХ Особливої частини КК використо-
вується поняття «людство», це не дає підстави для ствердження, що 
людство в цілому може бути потерпілим від злочинів»3.

1  Kessler R. Ibid. S. 43–53.
2  Таубер Л. Я. Жалоба потерпевшего при преступлениях неофициальных. Харьков: 

Типография и Литография М. Зильберберг и С-вья, 1909. С. 5, 71.
3  Борисов В. І. Потерпілий від злочину як соціальний суб’єкт кримінально-

правової охорони [Право України. 2017. № 2.] Вибрані твори / В. І. Борисов; уклад.: 
В. В. Базелюк, С. В. Гізімчук, Л. М. Демидова та ін.; відп. за вип. М. В. Шепітько. 
Харків: Право, 2018. C. 423.
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Разом з тим, з законодавчого визначення злочину (ст. 11 КК Укра-
їни) випливає, що суспільство є не тільки ознакою суспільної небез-
пеки злочину, але й одним із соціальних суб’єктів, якому злочин може 
заподіяти шкоду (потерпілим). Сам законодавець перелічує суспільство 
на одному рівні з фізичними та юридичними особами, державою, які 
потерпають від посягання (ч. 2 ст. 11 КК України). 

Суспільство є не тільки охоронцем загальної безпеки своїх членів 
(загальний інтерес), але, в деяких випадках, виступає носієм власних, 
суб’єктивних інтересів (наприклад, безпека довкілля, громадський 
порядок). У разі вчинення злочину проти власних інтересів суспільства, 
воно стає потерпілим. Ознакою складу злочину суспільство як потер-
пілий є лише в тих випадках, коли на нього вказано в законі при визна-
ченні певного злочину (наприклад, ст. 296 КК України).

Суспільство – це суверен, який визначає злочинність діяння (за-
гальний інтерес). Згідно з Преамбулою до Конституції України, таким 
сувереном є Український народ. Він має повноваження надати охорону 
благам, правам та інтересам не тільки себе та своїх членів, але й люд-
ства в цілому, про це прямо зазначено у статті 1 та назві Розділу ХХ 
Кримінального кодексу України. У разі вчинення злочинів проти без-
пеки людства саме воно є потерпілим.

Як слушно зауважив Р. Кесслер при відмежуванні суб’єктивного 
від загального інтересу «…необхідно визначати інтерес того, хто 
є об’єктом певного закону, а не того, для кого цей закон є об’єктом»1.

Таким чином, об’єктом злочину є суспільне відношення, до струк-
тури якого входять чотири елемента: предмет цього відношення (1); 
його суб’єкти (2); соціальний зв’язок між ними (3); норма (4). В кри-
мінальному законі об’єкт злочину визначається шляхом вказівок на 
шість видів ознак складу злочину: ознаку предмета відношення харак-
теризує благо (1.1.); ознаку суб’єкта відношення – потерпілий (2.1.); 
ознаку соціального зв’язку – інтерес (3.1.), суб’єктивне право (3.2.), 
юридичний обов’язок (3.3.); ознаку норми вказівка на закон чи інший 
нормативний акт (4.1.).

Об’єкт злочину потребує подальшого дослідження з урахуванням 
знань філософії, соціології, права, політології та інших наук. З біль-
шості його питань у мене немає спільної думки з проф. В. І. Борисовим, 

1  Kessler R. Die Einwilligung des Verletzten in ihrer strafrechtlichen Bedeutung… S. 61.
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однак, я задоволений, що в нас залишається інтерес та можливість 
продовжувати цю бесіду. З Днем народження, Вчителю!
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України

«НА ГОРИЗОНТІ З’яВИЛИСя ІНДІАНцІ»: 
AmiCus CuriAe ОДНІєї цИТАТИ

У заголовок цієї статті винесено цитату з книги Жуля Верна «Діти 
капітана Гранта». Саме з одного цього рядка в пройдешні часи на 
Одеській кіностудії в екранізації 1986 р. під назвою «У пошуках капі-
тана Гранта» було розкручено майже півтори серії. На жаль, я не во-
лодію навичками написання сценаріїв. Проте, щодо однієї цитати ви-
сокодостойного професора Вячеслава Борисова бажано було б поді-
литися окремими міркуваннями…

Десять років тому в одній із програмних робот ювіляра було на-
писано: «Важливою складовою внутрішньої політики держави є бо-
ротьба зі злочинністю, що покликана знизити її рівень та забезпечити 
стан, який відповідає потребам захисту суспільства від злочинів»1.

Забезпечити стан, якій відповідає потребам захисту суспільства від 
злочинів.

На жаль, у більшості випадків формування нового кримінального 
законодавства та концепту захисту суспільства, матриця криміналізації 
(підстави, етапи, результати) розглядається як штучна. 

Це може бути за умов:
1. Формування тоталітарних норм примусу (суспільство пос-

тправди по Орвеллу), 
1  Борисов В. І. Сучасна політика держави у сфері боротьби зі злочинністю та її 

кримінально-правовий напрям. Право України. 2012. № 1–2. Див. також: Борисов В. І., 
Фріс П. Л. Засади сучасної кримінально-правової політики України. Питання бороть-
би зі злочинністю. 2014. Вип. 27. С. 31-URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2014_27_5 
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2. Деколонізації та реколонізації діючого законодавства (позбав-
лення від застарілих, імплементація не відповідаючих мові закону та 
національному праворозумінню дефініцій з іншої правової системи), 

3. Ідеологічних маніпуляцій та формування «неправа» (штучні 
доповнення кримінального законодавства, які протирічать концепції 
захисту прав людини).

Оскільки злочин розглядається саме як заборонене законом пору-
шення суспільного порядку, а не як порушення інтересів жертви, 
окрема жертва ігнорувалася і залишалася, по суті, в приватних право-
вих каналах для отримання компенсації. 

Еволюція риторики «суспільного блага» або «суспільного добро-
буту у концепті задоволення потреб суспільства є корисним легітимі-
зуючим інструментом. 

Поруч з цим, констатація урахування безпеки особистості, суспіль-
ства, держави при відсутності зв’язку між колективним віктимним та 
індивідуальними інтересами на рівні законодавчих ініціатив диверси-
фікують культуру віктимності у бік нехтування останньою.

З нашої точки зору, у подальшому розвитку кримінальної політики 
України слід враховувати як глобальні та регіональні протиріччя, дис-
баланси та конфлікти впливають на верховенство права та криміналь-
но-правову ідеологію конкретної країни як з точки зору державних 
інтересів, так і з точки зору позицій жертв злочинів на індивідуально-
му (victim impact statement) та колективному (victim surveys) рівнях. 

Досягнення балансу інтересів важливо саме для убезпечення без-
пеки та задоволення безпекових потреб суспільства.

Під балансом кримінально-правового реагування ми розуміємо 
відповідність засобів кримінально-правового впливу консолідованому 
визначенню рівня злочинності та рівня віктимності у державі з ураху-
ванням положень національного та міжнародного права (міжнародно-
го кримінального та міжнародного гуманітарного, права прав людини, 
супранаціонального права ЄС).

Сьогодні ситуація змінюється. І саме баланс досягнення безпеки 
на кшталт гармонічного поєднання притягнення винних до відпові-
дальності та справедливого поводження з жертвами злочинів стає 
центральним у кримінальній політиці. 

Рівність, юридична визначеність, пропорційність, передбачуваність, 
субсидіарність, законність як принципи кримінального права та соціаль-
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но-правові підґрунтя криміналізації та пеналізації повинні розглядатися 
виключно у векторі примата прав людини та безпеки жертви криміналь-
ного правопорушення, компліментарності примусу та гідного поводжен-
ня, компенсації, реституції та реабілітації, сатисфакції, та гарантій не-
повторення спричинення шкоди жертвам кримінальних правопорушень 
з урахуванням суспільних інтересів та вимог державної безпеки.

Показовим є вислів Прокурора міжнародного кримінального суду 
О. Хана з цього приводу: 

«З огляду на масштаби злочинності, якою займається МКС, над-
звичайно важливо, щоб я використовував дискреційні повноваження, 
надані мені Римським статутом, для ефективного управління виконан-
ням мого мандату як Прокурора. З моменту вступу на цю посаду 
я чітко висловився: Я не бажаю продовжувати давати надмірні обі-
цянки і не виконувати їх для тих, хто вижив, і родин загиблих. Для 
досягнення значущих результатів ми повинні ретельно проаналізувати, 
як найбільш ефективно використовувати ресурси для забезпечення 
найбільшого впливу на тих, хто постраждав від злочинів, що підпада-
ють під нашу юрисдикцію, в усьому світі.

Потреба в ситуативному плануванні та прийнятті супутніх страте-
гій завершення роботи також відображає зростаючі законні очікування 
того, що Суд знайде шляхи та засоби для значущої підтримки своєї 
роботи в різних ситуаціях в рамках обмежених засобів»1.

Отже в рамках обмеження засобів впливу та компенсації Теорія 
кримінального права та законопроектна практика України мають до-
вести як потреба у безпеці людей, суспільства, держави повинні бути 
захищені з урахуванням принципів, що втілюються у кримінальному 
праві ЄС, та національних традицій. 

Це повинне бути зроблене не тільки не тільки за загальними прин-
ципами субсидіарності та пропорційності у процесі гармонізації та 
апроксимації діючого законодавства. Про це вже було достатньо ви-
словлено думок2. Глобалізація та фрагментація законодавства є гоме-

1  The Prosecutor of the International Criminal Court, Karim A. A. Khan KC, announces 
conclusion of the investigation phase in the Situation in Georgia. Statement: 16 December 
2022. URL: https://www.icc-cpi.int/news/prosecutor-international-criminal-court-karim-aa-
khan-kc-announces-conclusion-investigation?fbclid=IwAR0CwK62h1JVghAL8XwLu6yj
JHzEcoAojv2JM2mbiyxe1pDzMEazqrxj1go

2  Туляков В. О. Aquis communautare та кримінально-правові розвідки: шляхи 
піднесення до ідеалу Українська кримінальна юстиція в умовах війни: матеріали VIII 
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остатичними процесами, що формують баланс кримінально-право-
вого реагування з метою задоволення потреб безпеки особистості, 
суспільства, держави.

Кажучи про розробку нового кримінального законодавства України, 
за умов використання сучасних європейських стандартів, зазначимо, 
що остання повинна здійснюватися з урахуванням системи європей-
ського законодавства у публічно-правовій площині, судової практики 
та законотворчої і законопроектної роботи ЄС. 

Належних ресурсів, на жаль, немає ніде. Да й ті що є неможливо 
використати відповідним чином1. Саме цьому, наприклад, у цьому році, 
маючи прагнення легітимізувати систему кримінально-адміністратив-
них санкцій проти РФ, та виходячи з того, що відповідно до статті 83(1) 
Договору про функціонування ЄС, Парламент та Рада ЄС можуть 
встановлювати мінімальні правила щодо визначення кримінальних 
правопорушень та санкцій у сферах особливо тяжких злочинів, що 
мають транскордонний вимір, Єврокомісія уперше розширяє перелік 
«європейських» злочинів. Наразі сферами злочинності, переліченими 
у цій статті, є тероризм, торгівля людьми та сексуальна експлуатація 
жінок і дітей, незаконний обіг наркотиків, незаконний обіг зброї, від-
мивання грошей, корупція, підробка платіжних засобів, комп’ютерна 
злочинність та організована злочинність. Наприкінці листопада 2022 р. 
Рада ЄС ухвалила рішення про розширення переліку зазначених сфер 
злочинності, включивши до нього порушення обмежувальних заходів, 
прийнятих ЄС. Після ухвалення цього рішення 2 грудня 2022 р. Євро-
пейська Комісія представила пропозицію щодо директиви, яка місти-
тиме пропозиції щодо гармонізації кримінальних злочинів та покарань 
за порушення обмежувальних заходів ЄС. Передбачено наступний 
перелік нових кримінальних правопорушень, які порушують санкції 
ЄС, а саме:

– надання коштів або економічних ресурсів у розпорядження або 
на користь визначеної особи, юридичної особи або органу; 

(XXI) Львівського форуму кримінальної юстиції Львів:_ЛьвДУВС, 2022. С. 237–242; 
Туляков В. О. Субсидіарність криміналізації у європейському праві Кримінальна юс-
тиція в Україні: реалії та перспективи: матеріали конференції. Львів ЛДУВС – 
23 вересня 2022 р.. C. 96–101.

1  Alexandra Brzozowski EU proposes options to seize frozen Russian assets, but legal 
concerns remain. EURACTIV.com 30 November. 2022. URL: https://www.euractiv.com/
section/global-europe/news/eu-proposes-options-to-seize-frozen-russian-assets-but-legal-
concerns-remain/ 
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– незабезпечення заморожування цих коштів;
– надання можливості в’їзду визначених санкціями осіб на тери-

торію держави-члена або їх транзиту через територію держави-члена;
– здійснення операцій з третіми країнами, які заборонені або об-

межені обмежувальними заходами ЄС;
– торгівля товарами або послугами, імпорт, експорт, продаж, ку-

півля, передача, транзит або транспортування яких заборонено або 
обмежено; здійснення фінансової діяльності, яка заборонена або об-
межена; або надання інших послуг, які заборонені або обмежені, таких 
як юридичні консультаційні послуги, трастові послуги та послуги 
з податкового консультування.

Криміналізовані діяння охоплюватимуть також обхід обмежувальних 
заходів ЄС: це означає обхід або спробу обходу обмежувальних заходів 
шляхом приховування коштів або приховування того факту, що особа 
є кінцевим власником коштів. Цей проект директиви має бути обгово-
рений та ухвалений Радою ЄС та Європейським Парламентом1 2. 

Ось у такому вигляді з урахуванням балансів законодавчої проце-
дури відповідальності за порушення обмежувальних заходів поступо-
во відбувається легітимація заходів, спрямованих на забезпечення 
реституції конкретним жертвам військових злочинів та репарацій за 
рахунок коштів країни-агресора. 

Тенденція посилення захисту індивідуальних потреб у безпеці має 
поширення у різних юрисдикціях. 22 роки тому було рекомендовано 
включити розширене розуміння патронажного принципу дії криміналь-
ного закону в кримінальне законодавство України3. 21 грудня 2022 р. 
після блискучого виступу Президента В. Зеленського, Сенат США ухвалив 
законопроект, який дозволить переслідувати в США ймовірних міжна-
родних злочинців незалежно від громадянства злочинця чи жертви4. 

1  Sanctions: Council adds the violation of restrictive measures to the list of EU crimes. 
Council of the EU Press release. 28 November 2022 URL: https://www.consilium.europa.eu/
en/press/press-releases/2022/11/28/sanctions-council-adds-the-violation-of-restrictive-
measures-to-the-list-of-eu-crimes/

2  Ukraine: Commission proposes to criminalise the violation of EU sanctions URL: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7371

3  Туляков В. О. Вчення про жертву злочину: соціально-правові основи. Автореф.
дис. д.ю.н., 12.00.08. Одеса, 2000. С.20. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/
handle/11300/3301/Автореферат%20Туляков.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4  Aishraya Kavi Congress Votes to Expand U. S. Power to Prosecute 
International War Crimes. The  New  York  Times, Dec. 22, 2022. URL: https://
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Таким чином, центральним елементом розвитку кримінальної по-
літики у демократичному суспільстві стає піднесення до прав людини 
як елемент наукового ландшафту криміналізаціїі у контексті законних 
обов’язків держави по захисту громадян від кримінальних правопору-
шень

Легітимація заходів задоволення безпекових потреб відбувається 
на відповідному підґрунті.

У процесі адаптації матеріального кримінального права держав-
членів ЄС, особлива увага звертається на принципи ultima ratio, про-
порційності та субсидіарності, доцільності та законності.

Окрім того сучасними дослідниками проблеми загальні принципи 
криміналізації права ЄС розглядаються як1:

1) принципи визначення порогового значення криміналізації (шко-
да, охоронювані правові інтереси);

2) принципи обґрунтування криміналізації (пропорційність, ефек-
тивність);

3) принципи розподілу повноважень ЄС у сфері криміналізації 
(правова основа компетенції, субсидіарність);

4) принципи побудови складу злочину (внутрішня субсидіарність, 
нормативність, ефективність доказування та притягнення до відпові-
дальності, ретроспективна пропорційність). 

Уся ця діяльність відбувається у відповідності із базовим для реа-
лізації концептом захисту природних прав людини як центрального 
елементу задоволення безпекових потреб суспільства. Це призводить 
до абсолютно неможливих раніше ситуацій. Наведемо лише два при-
клади.

Перший. Так, у листопаді 2022 р. у рішенні Європейського суду 
у справі за позовом Люксембургу щодо законності публічного доступу 
до реєстрів бенефіціарних власників, який передбачений директивами 
ЄС щодо протидії відмиванню коштів Суд ЄС постановив, що надання 
публічного доступу до ідентифікаційних та персональних даних бене-

www-nytimes-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.nytimes.com/2022/12/22/us/politics/
congress-war-crimes.amp.html?fbclid=IwAR3HW9FNqtMn7qlWhTWDNedJ4k7s4hjNL
U4CmIrmQFxjGVxJN3xgfu-C124

1  Buisman S. S. The Future of EU Substantive Criminal Law: towards a Uniform Set 
of Criminalisation Principles at the EU level. European journal of crime, criminal law and 
criminal justice 30 (2022) 161–187 29 Jun 2022. URL: https://brill.com/view/journals/
eccl/30/2/article-p161_004.xml 
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фіціарних власників порушуватиме право на повагу до приватного та 
сімейного життя, а також право на захист персональних даних, які 
закріплені, відповідно, у статтях 7 та 8 Хартії Європейського Союзу 
про захист прав людини та основоположних свобод1. Таким чином, 
Директива 2018/843 щодо використання засобів кримінального права 
у протидії відмиванню коштів була визнана недійсною в тій частині, 
в якій вона вимагала, щоб інформація про бенефіціарних власників 
компаній була загальнодоступною2. 

З точки зору європейських юристів, рішення Суду містить кілька 
вражаючих висновків: втручання у права, спричинене цим заходом, не 
обмежувалося суворо необхідним і не було пропорційним цілям, що 
переслідувалися;цей режим становив значно більш серйозне втручан-
ня в основні права, гарантовані статтями 7 і 8 Хартії, ніж попередній 
режим (який обмежував доступ «компетентним органам» (як правило, 
правоохоронним органам) або будь-якій особі чи організації, що де-
монструє законний інтерес); посилення втручання не могло бути ком-
пенсоване жодними перевагами, які можуть бути отримані в результа-
ті запровадження нового режиму. Повідомляється, що після рішення 
Суду ЄС держави ЄС почали закривати державні реєстри бенефіціар-
них власників компаній, що може підірвати ефективність заявлених 
цілей ЄС щодо запобігання відмиванню злочинних коштів3.

Другий. 15 грудня 2022 р. нижня палата парламенту Іспанії, Кон-
грес депутатів, та 22 грудня 2022 р. Іспанський сенат схвалили при-
скорену реформу Пенального кодексу країни4, давши зелене світло 
скасуванню злочину підбурювання до заколоту. Новий закон скасовує 
злочин підбурювання до заколоту та реформує злочин нецільового 
використання державних коштів, які були підставою для засудження 

1  Judgment of the Court in Joined Cases C-37/20. Anti-money-laundering directive: the 
provision whereby the information on the beneficial ownership of companies incorporated 
within the territory of the Member States is accessible in all cases to any member of the 
general public is invalid. URL: https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-37/20

2  Directive 2018/1673/EU on combating money laundering by criminal law, OJ L 284. 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32018L1673

3  Ruby Hamid, David Capps and Neil Donovan ECJ decision on beneficial ownership 
registers impacts the fight against money-laundering Ashurs Contentious Financial Services 
Update . 25 NOV 2022. URL: https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/legal-updates/
ecj-decision-on-beneficial-ownership-registers-impacts-the-fight-against-money-laundering/

4  Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal URL: https://
noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10–1995.l2t22.html
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лідерів Каталонського референдуму 2017 р. Спочатку засуджені на 
термін від дев’яти до 13 років за ґратами, сепаратисти були помилува-
ні минулого року лівим урядом, що викликало лють з боку іспанських 
правих. Доречи, це було зроблене після рішення Європейського суду 
справедливості щодо поновлення депутатського імунітету деяким 
раніше засудженим членам каталонського парламенту1. 

«Главу І розділу XXI вилучити», – йдеться у новому документі2. 
Глава, про яку йде мова, має назву: «Підбурювання до заколоту». Шість 
статей Пенального кодексу, які з 1822 р. встановлювали покарання за 
крамолу – зникнуть з карного кодексу. Описаний у статті 544 як «пу-
блічний і бурхливий виступ з метою перешкодити, за допомогою сили 
або поза законними каналами, застосуванню закону», заколот перед-
бачав максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 
15 років. 

Його декриміналізація може мати наслідки для каталонських ліде-
рів, які виступали за незалежність і були ув’язнені за підбурювання до 
заколоту. Хоча з того часу вони були помилувані, їхні попередні ви-
роки залишаються в силі, включаючи заборону обіймати державні 
посади. Тепер вони можуть бути переглянуті. Це може мати наслідки 
і для діячів, які виступають за незалежність у вигнанні, в тому числі 
для колишнього каталонського президента Карлоса Пучдемона. Якщо 
їх судитимуть в Іспанії, їм не будуть висунуті звинувачення у заколоті. 
З іншого боку, процес екстрадиції може стати простішим, оскільки 
в деяких випадках екстрадиція була відвернена, оскільки в інших єв-
ропейських країнах заколот не вважається злочином. Інші важливі 
зміни до Пенального кодексу стосуються Глави III Розділу XXI: «Про 
порушення громадського порядку». Стаття 557 змінена в декількох 

1  ORDER OF THE VICE-PRESIDENT OF THE COURT In Case C629/21 P(R), 
24 May 2022 (Appeal – Interim relief – Institutional law – Members of the European 
Parliament – Privileges and immunities – Waiver of the parliamentary immunity of a Member 
of the Parliament – Prima facie case – Impartiality of the rapporteur when examining the 
request for waiver of parliamentary immunity – Urgency – European arrest warrant – Alert 
on persons wanted for arrest for surrender purposes – Exercise of the mandate of a Member 
of the Parliament – Balance of interests) URL: https://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf?text=&docid=259801&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=fir
st&part=1&cid=206886

2  Here’s the text: the proposed reform to Spain’s Penal Code on sedition and public 
order offences EL NACIONAL URL: https://www.elnacional.cat/en/politics/here-text-
proposed-reform-spain-penal-code-sedition-public-order_915795_102.html
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аспектах. По-перше, правопорушення, що порушують громадський 
порядок, які наразі стосуються «актів насильства або погроз» щодо 
«людей або речей», будуть розширені і включатимуть ще дві категорії: 
«акти насильства або залякування» щодо «людей або речей» (як і ра-
ніше), «перешкоджання руху на дорогах загального користування, що 
створює загрозу життю або здоров’ю людей», або «вторгнення на 
об’єкти або в будівлі». За такі порушення громадського порядку перед-
бачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести 
місяців до трьох років. По-друге, новий текст встановлює покарання 
від трьох до п’яти років позбавлення волі за «громадські правопору-
шення при обтяжуючих обставинах» для тих, хто вчиняє вищевказані 
дії «з натовпом, який має відповідну кількість, організацію і мету 
серйозно вплинути на громадський порядок». Раніше максимальне 
покарання за злочин, пов’язаний з масовими заворушеннями при об-
тяжуючих обставинах, становило шість років. Реформа також додає, 
що якщо організаторами вважатимуться «представники влади», то 
покарання у вигляді позбавлення права обіймати державні посади «буде 
абсолютним на строк від шести до восьми років». 

Заміна заколоту на порушення громадського порядку, таким чином, 
означає менші покарання, але також новий закон вимагатиме наявнос-
ті «насильства або залякування», чого не було в обвинувальних ви-
роках за заколот, винесених Каталонським лідерам, які виступали за 
незалежність, – достатньо було «масової непокори», яка заважала 
владі виконувати свої завдання. 

Реформа також розмежовує різні види зловживань державними 
коштами залежно від того, чи є в них мотив особистої вигоди, чи ні. 
Однією зі змін буде внесення змін до статті 433 Пенального кодексу, 
яка встановлює, що за відсутності особистого збагачення або збага-
чення третіх осіб, посадові особи, які перенаправляють ресурси не за 
призначенням, будуть засуджені до тюремного ув’язнення на строк від 
одного до чотирьох років і дискваліфікації на строк від двох до шес-
ти років, якщо це спричинило «серйозну шкоду або перешкоджання 
виконанню службових обов’язків». За чинним Пенальним кодексом 
така поведінка може призвести до позбавлення волі на строк від двох 
до дванадцяти років. Однак, якщо факти не містять «серйозної шкоди 
або перешкоджання службі», то покаранням буде лише дискваліфікація 
на строк від одного до трьох років та штраф. 
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Наприкінці «незаконне збагачення». Реформа Пенального кодексу 
Іспанії також передбачає створення нового складу злочину – незакон-
не збагачення або незрозуміле багатство. Він передбачатиме до 
трьох років позбавлення волі для державних службовців, які не змо-
жуть обґрунтувати особисте збагачення на суму понад 250 тис. євро 
на запит офіційного органу протягом перших п’яти років після звіль-
нення з посади1. 

Памʼятаючи про визнання неконституційною заборони, передба-
ченої у редакції ст.368–2 КК України2 3, можливо, слід було б з ураху-
ванням концепції безпекових потреб та обов’язків держави та захисту 
прав людини, звернутися й до Іспанського досвіду у процесі реформи 
кримінального законодавства.

Безпекові потреби повинні бути задоволеними. Належним чином.
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У моєму вже достатньо довгому житті, доля подарувала багато 
зустрічей і знайомств з людьми, які реально увійшли в історію юри-
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Я вперше особисто познайомився з Вячеславом Івановичем Бори-
совим, коли він фактично очолив групу науковців, які вивчали і давали 
відгук на мою докторську дисертацію. До цього я не був з ним осо-
бисто знайомий хоча, як мені здається, непогано знав його фундамен-
тальні праці і достатньо широко використовував їх у своїх наукових 
пошуках. У подальшому я не збираюсь їх аналізувати, оскільки об-
раний формат не передбачає такого аналізу. Я хочу сказати слово про 
старшого друга, (плекаю надію що маю право називати його своїм 
старшим другом). 
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Навіть перше знайомство з ним зробило на мене величезне вражен-
ня. І це, у першу чергу, було викликано якоюсь нестримною енергією 
яка виходила від Вячеслава Івановича. Я тоді звернув увагу, що навіть 
хода його була сповнена нею. Наша друга, і більш цікава для мене 
зустріч, відбулась у листопаді 2006 р. у Донецьку на конференції при-
свяченій питанням кримінально-правової політики, і на якій Вячеслав 
Іванович виступив з надзвичайно цікавою доповіддю. Господарі орга-
нізували для учасників цікаву програму по знайомству з містом та його 
історичними місцями. Так сталось що весь час поза засіданнями і осо-
бливо на екскурсіях ми були поруч. І ось тут для мене Вячеслав Івано-
вич почав розкриватись одночасно і як науковець і як людина. Я тоді 
дізнався про його життєвий шлях від будівельника до, фактично, одно-
го з класиків кримінально-правової науки України, про його родину. 
Ми багато говорили про шляхи розвитку кримінального права, про-
блеми, які повинні бути вирішені. Але наші розмови не перебували 
лише в руслі науки. У нас виявились спільні погляди і на питання іс-
торичного розвитку, спільні літературні уподобання.

Для мене, людини, яка дома в Івано-Франківську практично була 
обмежена можливостями такого спілкування, ці розмови були (і за-
лишаються по сей день), ковтком свіжого повітря.

Після нашої зустрічі у Донецьку ми з Вячеславом Івановичем по-
чали час від часу обмінюватись телефонними дзвінками, як кажуть, 
просто так, без будь-якоїсь нагальної потреби чи приводу.

Так сталось, що наступного року Вячеслав Іванович з дружиною 
відвідали нас в Івано-Франківську і ця зустріч, як мені здається сьо-
годні, була таким собі моментом, з якої наші стосунки перейшли саме 
в дружбу. Цьому сприяли і дружні відносини, які встановились між 
нашими дружинами.

Я не збираюсь розповідати про усі наші чисельні зустрічі і у Хар-
кові, і у Львові, і в Івано-Франківську. Їздили ми сім’ями і за кордон 
у відпуску. Цих зустрічей було дуже багато і про кожну з них можна 
писати окремо. Нажаль події останніх років – пандемія і агресія Росії 
проти нашої країни суттєво обмежили можливості нашого безпосеред-
нього спілкування. Однак не перервало наших постійних контактів.

Практично з того ж часу у мене з’явилась звичка щотижневого 
телефонного спілкування з Вячеславом Івановичем. Ми зв’язуємось 
по телефону щонеділі обговорюючи в більшості наші життєві ситуації 
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хоча торкаємось і професійних наукових проблем. Це настільки уві-
йшло в наше життя, що у випадку коли я, бува, з тих чи інших причин 
порушу цей «графік», відразу телефонує Вячеслав Іванович з питанням 
«що трапилось, чи все в порядку?».

За ці роки я постійно відчував і відчуваю підтримку свого старшо-
го друга у всіх моїх ідеях, планах, діях за що я йому безмірно вдячний. 
Щиро можу сказати – без цієї підтримки я багато чого не досягнув 
у своєму житті.

Що ж характерного в особистості мого друга. Одразу скажу, що 
багато, але підкреслю лише деякі.

По-перше, це вміння одразу вникнути в суть речей навіть тих, які 
раніше були йому невідомі. Мене часто просто дивує його талант під-
хоплювати, як кажуть, «з чистого аркушу», ту чи іншу ідею і з ходу 
розвивати її збагачуючи і насичуючи новим змістом.

При цьому, і я цю рису відношу до надзвичайно важливих, тих які 
визначають приналежність особи до кола істинних вчених, це вміння 
піднятись над відомими догмами, побачити нове, можливо навіть таке, 
що суперечить усталеним теоріям і поглядам, але розвиває їх, надаючи 
нове «забарвлення» є новим, прогресивним. При цьому, будучи справ-
жнім вченим, він готовий до останнього відстоювати класичні, фунда-
ментальні наукові теорії, боротись проти спроб їх викривити, спаплю-
жити.

Яскравим прикладом цього є підтримка ним праць молодих науков-
ців, які працюють на стиках наук, які підіймають питання розвитку 
кримінального права в умовах глобалізації, кіберпросторі, в інформа-
ційному суспільстві…

Вражає його працездатність. Той обсяг навчально-наукового на-
вантаження, який він виконує, вражає. Неодноразово спостерігав як 
він готується до кожної лекції!!! Здавалось би – професійний лектор, 
який викладає одну й ту ж тему протягом багатьох років, є глибоким 
фахівцем в цій проблемі, може собі дозволити викладати, так би мо-
вити, «по накатоному» користуючись старими конспектами та нотат-
ками?! Ні! Він готується до кожного заняття так, як ніби йде виклада-
ти перший раз у житті. Це характеристика викладача старої школи, 
характеристика професіонала «вищого ґатунку».

Його інтереси не обмежуються рамками кримінально-правової на-
уки. Скільки разів він демонстрував своє захоплення історією і осо-
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бливо українською! І тут його знання не обмежуються загальновідо-
мими фактами. Він постійно знаходить маловідомі історичні події 
і проводить цікаві паралелі між минулим і подіями сьогодення.

Не можу не згадати ще про одну притаманну йому рису – любов 
до спорту. Я не маю на увазі захоплення спортом як вболівальника 
(хоча і тут він не пасе останніх особливо, як мені здається, захоплюю-
чись зимовими видами спорту, зокрема, біатлоном). Я маю на увазі те, 
як він ставиться до власного здоров’я виконуючи щоденно у будь-яку 
погоду комплекси фізичних вправ, тривалі піші прогулянки. Спорт, як 
я знаю від нього, супроводжує його протягом усього життя. Згадую 
один характерний для нього епізод. Ми відпочивали в Буковелі і пішли 
відпочити на «озеро Молодості» – буковельський пляж. Озеро гірське 
і вода у ньому рідко нагрівається вище 18–20 градусів. У той день було 
приблизно 17 градусів і мало знаходилось бажаючих пірнати у нього, 
вважаючи на наявність поруч басейну з підігрітою водою. Одним з не-
багатьох, хто пірнув і поплавав, був, звичайно, Вячеслав Іванович. І хоч 
би що! Сказав, що вода тепленька!

Чим же завершити це коротке слово? Традиційними побажаннями 
здоров’я, творчих успіхів, родинного затишку? Звичайно так, від усьо-
го серця. Але хочу додати до цього два побажання. Перше. Не втрачай-
те Вашої невгамованої, вражаючої активності, Вашої моторності, 
Вашої яскравості… Залишайтесь таким як Вас знають усі – perpetum 
mobile. І друге. Щоб ми ще довго-довго щонеділі спілкувались по теле-
фону і якнайскоріше повернули наші безпосередні зустрічі у Харкові, 
Франківську, Києві і інших чудових місцях нашої країни.
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НАДІЙНИЙ, ТОМУ Й НЕЗЛАМНИЙ

Коли мене запросили взяти участь у колективній монографії Liber 
Amicorum, присвяченої 80-річному ювілею відомого вченого в галузі 
кримінального права Вячеслава Івановича Борисова, я одразу погодив-
ся і попередив редакційну колегію, що моє слово не буде безпосередньо 
стосуватися наукової діяльності ювіляра. Знаючи його багато років 
вирішив зосередитися на його людських якостях, які дали йому мож-
ливість здобути авторитет у науці. 

Не мудруючи і не лукавлячи, скажемо, що все минає на землі. Вік 
людський? Вік наш – як година: зоглянутись не встигнеш, як уже збіг, 
наче вода в лотоки. Здоров’я, дароване матір’ю, виходить пудами, 
а входить золотниками, отож, і поміркуйте на скупому дозвіллі, чи 
багато з отих золотників можна зметикувати пудів! 

Вячеслав Іванович зміг! Дехто тримається за капшук чи калитку 
з грішми – немов чорт за грішну душу! Але гроші випурхують із рук, 
либонь, ще проворніше, ніж виривається з пальців казкова жар-птиця, 
зловлена вві сні. Та не всі покладаються на минущу силу грошей, зна-
ходиться багато таких, що змалечку й до старості дбають про знання, 
досвід, розум, бо й сила перед розумом никне, бо й маєтки-статки не 
дорівняються в ціні до золотого слова. Але ж бо, на жаль, із людським 
віком і розум минає. 

А що не зникає, що саме? Адже кожен так хапається за минущу 
хвилину, намагається втримати, а вони линуть одна за одною неви-
дними сонячними променями, линуть беззвучно, безслідно. Адже ко-
жен намагається приборкати минущу хвилину, і на людській пам’яті 
хіба не знаходились одержимці, що хотіли її зупинити! Що хотіли її 
зупинити й поставити так, як стоїть явір у лузі, що хотіли, аби з навічно 
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зупиненою хвилиною стояло й сонце в небі, й усе життя стояло в сво-
їй найпрекраснішій миті.

Людина, либонь, здатна досягнути всього, чого лиш запрагне. За-
хоче – добром засіє землю, з щедрого засіву зросте щастя, а щастя 
вродить волю. А вже хтось другий, ненависник добра та волі, напустить 
такого туману, утне такого мелуна, так перебере міри, що й справді 
біле здається чорним, а чорне вважається білим. А вже хтось третій, 
кому неправда змалечку поперек горла кісткою стає, не вірячи в те, що 
слон годен літати, сповнюється духу високого і клепле направо й на-
ліво правдою, мов кувалдою, сипле в очі й поза очі щирими словами, 
мов срібняками, – й таки домагається того, що біле всіма сприймаєть-
ся за біле і чорне за чорне, що знову ж таки всі прагнуть добром засі-
вати землю, аби зростало щастя, аби щастя родило красною волею. Та 
найбільший жаль жалить серце тому, що – надбавши землі, худоби, 
грошей, машин, одягу, харчів – з плином життя свого плавкого, мов 
вода, людина десь на схилі віку має все втратити, все за вітром пусти-
ти, між пальців: і землю, й худобу, і гроші, й машини, й одяг, і харчі. 
Та чи є хитромудрий спосіб, щоб утримати, не віддати, бо воно ж своє, 
кревне?! Спосіб, либонь, один-однісінький, усім справіку відомий, та 
цим способом, либонь, ніхто й не скористався ніколи. А може, й ско-
ристався, тільки ми не відаємо? Спробуй знай! А криється він у тому, 
щоб затримати минущу хвилину, а як затримаєш минущу хвилину – 
тоді життя твоє стане вічне, ніколи вже не обірветься, а відтак життю 
твоєму належатимуть небеса з сонцем та зорями, і землі з хлібом та 
квітами, і пристрасті солодкі й гіркі… 

Вячеслав Іванович, напевно до кінця не усвідомлюючи свою місію 
на Землі, виховав тисячі учнів серед яких десятки вчених-послідовни-
ків, які відомі не лише в Україні, але й далеко за її межами. Саме вони 
є найбільшим надбанням його життя. А якщо вже з химерної і жорсто-
кої примхи природи не судилось людині вічне буття, а коли вже люди-
на з неминучою фатальністю смертна, конечна, то чому б не спробу-
вати якомога більше продовжити життя, чому б не спробувати до 
довгого чи короткого мотузка людського віку, дарованого долею, до-
точити бодай маленьку ріпичку, бодай пучечку, бодай дрібнесеньке 
чортійщо? Бо кому ж ото кортить у кутку прясти на тонку, бо нікому 
не захочеться радіти хлібу, як зубів не стане, бо чи кому буде велика 
радість із того, що над ним земля пером і йому легко лежиться! 
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Все має свій корінь-причину. Так само свій корінь-причину мають 
вдача людська і звички людські: вони зросли з бажання зупинити 
хвилину, доточити своє життя, домогтись якщо не безсмертя, то бодай 
довголіття. Авжеж, насамперед із бажання якомога вигідніше, зруч-
ніше й солодше звікувати свій вік, але в глибокому й темному під-
ґрунті – з бажання опанувати якомога більшу кількість днів, місяців 
і років. І від цієї нав’язливої турботи, що передається від батька-ма-
тері, що не полишає і вві сні, й прищепились у людини звички, яки-
ми вона послуговується при цій нав’язливій турботі, тому-то в неї 
й виробилась не одна вдача на одну людину, а сотня вдач на сотню 
різних людей. І, будучи загнаним у кут таким сподіваним чи неспо-
діваним багатством вдач і звичок, котрі, як відомо, і визначають 
людську долю. 

Величальна ця – весела й гірка, щира й лукава, скупа на почуття 
і водночас велемовна. І хай вона прозвучить Вячеславу Івановичу, 
котрий добром город городить, бо знає, що добро пушить, а лихо су-
шить. І правдолюбцям, які знають, що правда кривду переважить, які 
й на рідного батька правду кажуть. І ратоборцям, в яких кров – не во-
диця, проливати не годиться, та все ж таки їм море по коліна, їм або 
рибку з’їсти, або на дно сісти. І мудрецям, які знають, де вовк, а де 
лисиця, які вдатні навіть свого вуха вкусити, які вік живуть і вік учать-
ся, а дурними однаково помирають. 

Величальна ця – насамперед, либонь, великому працелюбу, який 
з діда прадіда знає, що праця чоловіка годує, він, здається, не головою, 
а руками думає, і всяку його думку помацати можна, бо вона то спече-
ним хлібом називається, то вишитою сорочкою, то дубовим сокирищем 
до сокири, то непересічними науковими працями. Ніколи задніх не пас, 
а тільки перед ведучи, він знає, що краще тепер, ніж у четвер, а тому 
цілують жінку сьогодні, коли кортить, а не завтра, коли хотіння мов-
чить; не шукають обсмаленого вовка по магазинах і з-під чужої поли 
не виманюють, а ловлять вовка самі й смалять так, що смалятиною по 
чужих домівках пахне; він знає, що якогось діла не зумієш, поки не 
впрієш, а тому, буває, ручаї поту з них цебенять усеньке життя, роз-
ливаються струмками, далі річками! Він належить до когорти великих 
працелюбів, які завжди знайдуть скрізь муки на свої руки, на будь-який 
труд налягають, мов на вільхову довбню, і неспроста кажуть про них, 
що відпочинуть лиш тоді, коли помруть, бо для них і смерті немає як 
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смерті, то лиш відпочинок… а відпочинок – хіба ж то не замаскована 
хитромудро праця?! 

А ще величальна ця – чесному та совісливому, який заради свого 
доброго імені здатний багатство пустити за вітром, у вогні горіти, у воді 
тонути. Бо самою долею їм так судилось, щоб оберігати й шанувати 
найдорожчий спадок, який їм від предків дістався, а саме – честь і со-
вість, а цей спадок вони ж бо мають зоставити дітям своїм, нащадкам 
далеким, аби ніколи не переводилися серед народу, аби прикрашали 
його так, як сині волошки та сокирки прикрашають житній сніп. 

Людська вдача не обмежується тими, яким уже проспівано вели-
чальну, бо де ж це видано, щоб на лузі людського життя зросло тільки 
дві чи три квітки, навіть якщо вони дуже гарні й пахучі! Проте, по-
міркувавши та зваживши свої симпатії та антипатії, не станемо, на-
певне, славити гонор, який і через гріб плюне, який за своїм великим 
носом нічогісінько не бачить. Не станемо славити й отих, кому не 
болить чужий біль, хто замотає, зав’яже – й нікому не скаже, у кого 
душа темнісінька всередині, мов чорний комин. І не станемо стелити 
добірне зерно захоплених слів перед тими, хто в будь-якому злі непере-
вершений майстер, хто вдався такий із біса вредний, що при його на-
родженні і півень не співав, хто любить у чужій церкві паламарювати. 
Цур і пек тим, що в ноги кланяються, а за п’яти кусають, а ще тим 
лихим та худим, кого ліпше за три милі обійти, хто вміє славно вкрас-
ти – і ще й гарну побрехеньку скласти. 

Нехай сховаються собі на подзвіння оті, що вроджуються там, де 
їх не сіють, що за дурною головою таких мозолів на ногах натирають, 
котрих ніякими мазями не виведеш. І хай Кузьма вбрикне отих, що, 
може, й косили б, якби за ними косу носили, хто б і заліз у глек по чуже 
молоко, та голова не влазить, хто шукає вчорашнього дня, а про за-
втрашній не думає. Гай-гай, хто тільки заслуговує на величальну – й не 
на отаку, як ото співає порося в тину, а на таку, що від неї ряст сходить 
і верба розвивається… Гай-гай, хто тільки геть не вартий величальної, 
а якщо вартий, то лише голосами болотяних солов’їв годилося б її ви-
водити… Отже, усе минає, і ця плинність життя завдає людині на-
йдужчого клопоту. Оця минущість буття й спородила вдачі й звички, 
норови й характери, котрі декому вважаються мало не золотими клю-
чиками, якими можна відімкнути шкатулки, де сховано безсмертя. 
Й так приміряються тими ключиками, й сяк приспособлюються, бо 
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ж безсмертя – то ж начебто і є зупинена мить, заповітна мрія кожного, 
хто приходить на цю землю. Хто приходить і б’ється в пошуках істини: 
навіщо появився тут? у чому призначення нового існування? що є не-
тлінним у тобі, тлінному? загине твій дух по твоїй кончині, як і тіло, 
чи житиме? а якщо житиме, то чи не можна вже сьогодні подбати про 
вигідніші умови для духу? 

Скільки сумнівів, скільки терпкого болю в загадках – і хоч би пар-
шивенький натяк на розгадку, щоб можна було вхопитися за той натяк, 
як за ниточку! Вік живи – і вік розгадуй себе, таємницю зерна і пта-
шиного співу, ніжності і тонких порухів душі, добра і зла. Може, 
в оцьому нескінченному розгадуванні, яким страждали вчора, страж-
дають сьогодні, страждатимуть завтра, і криється бодай крихта відпо-
віді? Хто знає, хто відає…1 

Вітаємо Вас, шановний Вячеславе Івановичу з ювілеєм та бажаємо 
повноцінного довголіття на радість рідним, близьким, чисельним 
учням, друзям, які можуть брати за приклад Ваше життя!

Список літератури:
1. Гуцало Є. П. Твори в п’яти томах. Т. 4. Романи. Київ: Дніпро, 1997.

1  Гуцало Є. П. Твори в п’яти томах. Т. 4. Романи. К. : Дніпро, 1997. С. 6.
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РОЛЬ АКАДЕМІКА ВяЧЕСЛАВА БОРИСОВА 
У РОЗВИТКУ ІННОВАцІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В УКРАїНІ

Вячеслав Борисов знаний фахівець в галузі кримінального права, 
який здійснив значний внесок у розвиток вітчизняної науки, визна-
чення вектору кримінально-правової політики та розроблення кримі-
нального законодавства в Україні. Академік Вячеслав Борисов – тала-
новитий вчений-правознавець та справжній організатор науки.

У 1995 р. Вячеслав Борисов виступив одним із ініціаторів створен-
ня в структурі Академії правових наук України (нині – Національна 
академія правових наук України) окремої наукової інституції – Інсти-
туту вивчення проблем злочінності (нині – Науково-дослідний інститут 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса) і став 
його першим директором. 

Становлення Інституту є непростою справою. Це було пов’язано, 
у першу чергу, із необхідністю визначення перспективних та пріори-
тетних напрямків розвитку Інституту. З самого початку Вячеслав Бо-
рисов вважав за необхідну складову Інституту дослідження криміна-
лістичного напрямку. Для цього до Інституту були запрошені два 
професори кафедри криміналістики Української державної юридичної 
академії імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний 
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університет імені Ярослава Мудрого) – професор Григорій Матусов-
ський та професор Михайло Салтевський, які очолили різні напрями 
досліджень: вивчення організованої та економічної злочинності (Г. Ма-
тусовський) і розроблення науково-технічних засобів у боротьбі зі 
злочинністю (М. Салтевський).

Важливим кроком у розвитку Інституту є створення окремого 
структурного підрозділу – лабораторії «Використання сучасних до-
сягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю», яку з 1996 р. очолив 
професор Михайло Салтевський, а у подальшому – професор Валерій 
Шепітько (з 1998 р.). 

З моменту створення Лабораторії директор Інституту Вячеслав 
Борисов прагнув долучити мене до діяльності цього структурного під-
розділу, оскільки я захистив докторську дисертацію та очолив кафедру 
криміналістики Національного юридичного університету імені Ярос-
лава Мудрого (з 1996 р.). Але, на той час, до кола моїх наукових інтер-
есів входили лише проблеми криміналістичної тактики та юридичної 
психології. Тому знадобився значний час для формування моїх захо-
плень також й проблемами криміналістичної техніки та технологій. 
І це було зроблено завдяки суттєвому впливу на мене авторитета Вя-
чеслава Борисова. Переконання вібувалися у такий спосіб: що я маю 
опанувати…, мушу увійти в проблематику й досліджувати… кафедра 
криміналістики має надавати допомогу… і, врешті-решт, повинен 
очолити наукову Лабораторію.

Лабораторія «Використання сучасних досягнень науки і техніки 
у боротьбі зі злочинністю» – важливий структурний підрозділ Інститу-
ту, який з самого початку створення здійснював розроблення новітніх 
науково-технічних засобів протидії злочинності (насамперед, розро-
блення науково-прикладної програми використання досягнень науки 
і техніки у боротьбі з тяжкими злочинами проти особи – з вбивствами 
на замовлення, тероризмом, викраденням людей тощо). Розроблення 
науково-технічних засобів вкрай потребувало за необхідне залучення 
фахівців з інших галузей знань (фізики, хімії, математики, біології, 
механіки, інформатики тощо). Для цього вже восени 1995 р. керівником 
Лабораторії професором Михайлом Салтевським – були встановлені 
творчі контакти з такими провідними вченими, як доктор технічних 
наук, професор, академік І. Сіроджа, доктор технічних наук, професор 
В. Копила, доктор фізико-математичних наук, професор Н. Жук та ін. 
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Встановлювалися також й наукові зв’язки з цілими науково-дослідни-
ми колективами (Національного аерокосмічного університету імені 
Жуковського, Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут», Харківського національного університету 
радіоелектроніки та ін.), де працювали представники природничих та 
технічних наук1, а також з провідними судовими експертами експертних 
установ і відомчих експертних служб.

Важливим внеском у розвиток Лабораторії були дослідження 
Олексія Дрюченка, який здійснив пошук щодо можливостей іденти-
фікації особи за параметрами мови, розробив засоби й методи до-
слідження мовних сигналів людини для її ототожнення. Володимир 
Фурса звернувся до проблем відтворення комп’ютерними засобами 
зовнішності злочинця за слідами пам’яті очевидця. Андрій Работягов 
досліджував темпоральні характеристики людини з метою виявлення 
неправди. В’ячеслав Губанов вивчав можливості ідентифікації 
комп’ютерних засобів та дослідження комп’ютерної інформації. І це 
лише окремі розробки, якими опікувався у той час академік Вячеслав 
Борисов. Складнощі полягали у тому, що більшість співробітників 
Лабораторії не були юристами, відносилися до різних наукових шкіл, 
але всі намагалися працювати на користь криміналістиці та протидії 
злочинності.

У подальшому співробітники Лабораторії працювали над такими 
напрямками: проблеми ідентифікації людини за ознаками зовнішнос-
ті за допомогою засобів комп’ютерної графіки; ідентифікація особи 
невпізнаного трупа; методи дослідження невидимих слідів контакту; 
проблема диференціації ідентифікаційних ознак мовного сигналу, за-
снованих на аналізі структурних характеристик елементарних сегмен-
тів; проблеми вдосконалення методик ідентифікації засобів і матеріа-
лів звуко- і відеозапису, комп’ютерних технологій та ін.

Особливо необхідно відзначити роль Вячеслава Борисова у про-
веденні виставок інноваційних розробок і технологій, які проводилися 
в Харкові та Києві. Такі виставки відвідували й найвищі посадові осо-
би держави (у тому числі й Президенти України). Тобто участь у таких 
заходах була дуже відповідальною. Пам’ятаю, коли розробки Лабора-

1  Шепітько В., Авдєєва Г. Використання сучасних досягнень науки і техніки у бо-
ротьбі зі злочинністю: здобутки та перспективи діяльності наукової Лабораторії. Вісник 
Національної академії правових наук України. 2013. № 2 (73). С. 308–313.
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торії були презентовані на виставці Інноваційних досягнень Харків-
щини, яка проходила у приміщенні спортивного комплексу Національ-
ного технічного університету «Харківський політехнічний універси-
тет», і на яку завітав Президент України Віктор Ющенко, який 
приділив значну увагу також і нашим експонатам. 

За моєю ідеєю та підтримкою Вячеслава Борисова в Інституті було 
започатковано проведення судово-експертних досліджень і створено 
бюро судових експертиз. В Інституті проводилися судові експертизи 
з найбільш складних справах та щодо розслідування резонансних зло-
чинів. В практиці бюро судових експертиз здійснювалися такі екс-
пертні дослідження: судово-фоноскопічні та акустичні експертизи, 
технічні експертизи документів, судово-психологічні експертизи, екс-
пертизи інтелектуальної власности, трасологічні експертизи, відеогра-
фічні експертизи, комп’ютерно-технічні експертизи та ін. Мало місце 
також й проведення комісійних та комплексних експертиз. 

Вячеславом Борисовим також була підтримана ініціатива щодо 
розроблення та впровадження в практику правоохоронних органів 
різних комплектів науково-технічних засобів. З 2007 р. в Інституті 
разом із співробітніками кафедри криміналістики Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого здійснювалося розро-
блення моделей різних комплектів науково-технічних засобів (комплект 
пошукових засобів слідчого (набір пошук), комплект науково-технічних 
засобів огляду місця дорожньо-транспортної події, комплект науково-
технічних засобів огляду місця пожежі (набір пожежа), комплект на-
уково-технічних засобів для огляду вибухових пристроїв і місця ви-
буху (набір вибух), комплект науково-технічних засобів для роботи 
з мікрооб’єктами (набір «Мікро» або «Молекула»), комплект науково-
технічних засобів для роботи зі слідами рук (дактилоскопічний набір), 
комплект слідчого для огляду документів та ін1. Загалом було розро-
блено 25 різних типів комплектів науково-технічних засобів. Окремі 
комплекти успішно були впроваджені в діяльність правоохоронних 
органів (прокуратури, МВС, СБУ, митниці тощо), а також в окремі на-
вчальні заклади України. На замовлення Генеральної Прокуратури 
України (нині – Офіс Генерального прокурора) та Служби безпеки 
України щодо виготовлення універсальних комплектів науково-техніч-

1  Див.: Криміналістика: підручник: у 2 т. Т. 1 / за ред. В. Ю. Шепітька. Право, 2019. 
С. 53.
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них засобів були виграні тендери, які були успішно реалізовані, а тех-
нічні засоби впроваджені в практичну діяльність.

Особливо необхідно підкреслити роль Вячеслава Борисова, як 
керівника Інституту, який налаштовував творчий колектив Лабораторії 
на необхідність отримання патентів на винаходи та реєстрацію автор-
ських прав. Зокрема, мова йде про Деклараційний патент на винахід 
(Дрюченко О. Спосіб ідентифікації людини за параметрами мови, 
2004); Патент на винахід (Шепітько В., Когут С. Пристрій для виміру 
швидкості балістичного об’єкта, 2007); Свідоцтво про реєстрацію ав-
торського права на твір (Шепітько В., Авдєєва Г. Автоматизоване ро-
боче місце слідчого «Інсайт», 2007); Свідоцтво про реєстрацію автор-
ського права на твір (Шепітько В. Комплект науково-технічних засобів 
мітника, 2008); Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
(Шепітько В. Універсальний криміналістичний комплект слідчого, 
2008); Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (Шепіть-
ко В. Валіза пожежного, 2008); Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір (Шепітько В., Авдєєва Г. «Польова» мініфотолабораторія, 
2010); Патент на корисну модель (Шепітько В., Фурса В. І. Спосіб 
формування суб’єктивного портрету «RAIPS-портрет (комп’ютерного 
фотороботу), 2012); Свідоцтво про реєстрацію авторського права на 
твір (Шепітько В., Авдєєва Г. База даних «Практика слідчого», 2013); 
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (Шепітько В., 
Авдєєва Г. База даних «Слідчий прецедент», 2015); Свідоцтво про 
реєстрацію авторського права на твір (Шепітько В., Журавель В., Ав-
дєєва Г., Стороженко С. Науково-практичний твір «Профіль вбивці», 
2016).

Необхідно підкреслити, що у сьогоднішніх умовах профіль Лабо-
раторії зберігає свої тенденції та традиції. У 2023 р. тема, яку дослі-
джують співробітники Лабораторії звернена до проблем дослідження 
цифрових доказів, цифрової інформації та цифрової криміналістики.

Суттєвою є роль Вячеслава Борисова у розвитку криміналістично-
го напрямку під час його керівництва (разом із академіком Володими-
ром Сташисом) Українсько-американським Центром по боротьбі із 
організованою злочинністю. У цьому Центрі я здійснював досліджен-
ня як старший стипендіат-дослідник, який отримав малий грант. За 
результатами дослідження була підготовлена робота «Злочинні техно-
логії легалізації (відмивання) грошових коштів та способи їх викрит-
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тя», яка зайняла перше місце і я був удостоєний за запрошенням аме-
риканської сторони візитом до США. У робочому відрядженні взяли 
участь: Володимир Сташис, Вячеслав Борисов, Іван Даньшин, Валерій 
Шепітько, Олександр Перепелиця та Вікторія Зайда. Загалом, приємні 
спогади від участі у цьому робочому візиті, взаємодії із американськи-
ми колегами. Окрім того, вдалося взяти також участь у 8-му Світовому 
Конгресі Кримінологів (Сан-Франциско, США, 2002).

Важливою є координаційна діяльність Вячеслава Борисова в меж-
ах Національної академії правових наук України. Значний період часу 
Вячеслав Борисов керував відділенням кримінально-правових наук, 
в якому я займав посаду вченого секретаря та очолював бюро з «Кри-
міналістики, судової експертизи, юридичної психології та оперативно-
розшукової діяльності». У цей період на високому рівні здійснювалась 
організаційна робота із вченими та координувалась діяльність усіх 
бюро, що входили до цього відділення. 

Суттєвим внеском у розвиток сучасної юридичної науки є підготу-
вання фундаментальних колективних наукових праць, в яких відобра-
жалися кримінально-правові науки. Архітектоніка та змістовне напо-
внення цих частин, своєчасність виконання, у більшій мірі, залежали 
від організаторських здібностей Вячеслава Борисова. Мова йде про 
такі наукові праці, як «Правова система України: історія, стан та пер-
спективи: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми 
боротьби зі злочинністю в Україні. Харків: Право, 2011. 400 с.; Право-
ва доктрина України у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки України: 
стан, проблеми та шляхи розвитку / за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Бори-
сова. Харків: Право, 2013. 1240 с.; The Legal System of Ukraine: Past, 
Present, and Future. Volume V: Criminal-Law Sciences. Urgent Problems 
of Combating Criminality in Ukraine. Kharkiv: «Pravo», 2013. 783 p.; 
Ukraine Legal Doctrine / edited by V. Ya. Tatsyi and Translated by 
William E. Butler. Vol. 5 (1): Criminal Law, Criminology, and Criminal 
Procedure «Wildy, Simmonds & Hill Publishing / Edited by V. Ya. Tatsiy, 
and V. I. Borysov. London, 2018. 546 p.; Vol. 5 (2): Judicial Law, Penal 
Law and Forensic Legal Sciences «Wildy, Simmonds & Hill» / Edited by: 
V. Ya. Tatsyi, and V. I. Borysov. London, 2018. 471 p.; Велика українська 
юридична енциклопедія. У 20 т. Т. 17: Кримінальне право. Харків: 
Право, 2017. 1064 с.; Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юри-
дична психологія. Харків: Право, 2018. 952 с. та ін.
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Досить тривалий час вдалося попрацювати із Вячеславом Борисо-
вим під час засідань спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 в Націо-
нальному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (з 1997 р.). 
На той час спеціалізована вчена рада охоплювала три наукові спеці-
альності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право; 12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 
Необхідно відзначити добросовісне відношення Вячеслава Борисова 
до своїх обов’язків як члена ради. Виступи Вячеслава Борисова завжди 
відрізнялися грунтовністю та були наповнені змістом, а зауваження до 
здобувача коректними.

Під керівництвом Вячеслава Борисова мені пощастило працювати 
більше 25 років і тому вважаю, що можу виокремити в його соціально-
психологічному портреті найбільш суттєві (акцентуйовані) риси його 
особистості. У першу чергу, мова йде про його організаторські зді-
бності, уміння організувати інших, уміння управляти колективом. 
Вячеслава Борисова відрізняє розумний підхід до вирішення проблем, 
уміння спілкуватися з різними людьми, йому притаманна точність 
і акуратність, схильність до дотримання чітких формальних вимог 
і правил. Це людина, яка тримає слово і виконує обіцяне, людина – на 
яку можна розраховувати. Окрім того, Вячеслав Борисов високо інте-
лектуальна та широко ерудована особистість, яка прагне до всього 
нового.
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Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, провідний науковий співробітник відділу 
дослідження проблем кримінального права НДІ вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

СПРАВЖНІЙ ПРОФЕСОР

Навіщо знати, як робиться справа, коли ти до неї не звик?
Пізнати не важко, важко звикнути. Наука і звичка – одне й те саме.
Вона живе не в знанні, а в діянні. Знання без діла – це мука, і діло без 

природи теж.
Ось чим різняться знання й наука!1 

Григорій Сковорода

Історично «професори та учні (magistri et discipuli) утворили 
корпорації з особливою юрисдикцією, органами самоврядування і при-
вілеями, отриманими від місцевих і універсальних властей (папи 
і імператора)»2, які поступово стали доступними для більш широкого 
кола бажаючих навчатися й стали іменуватися Університетами. Перші 
класичні університети були утворені в Середньовіччі (ХІІ-ХІІІ ст.ст.) 
в Болоньї (Італія), Парижі (Франція), Кембріджі, Оксфорді (Англія); 
Саламанці (Іспанія ), Лісабоні (Погругалія)3. Діяльність будь-якого 
Університету протягом століть існування повʼязується із його профе-
сорами та учнями (майбутніми випускниками). Саме на підставі їх 
взаємодії, людського фактору та особистісного підходу Університет як 
інституція могла існувати, надавати освітні послуги та знання.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
в цьому контексті не є виключенням. Початок його діяльності було 

1  Сковорода Г. Буквар миру. Книга для сімейного читання. Харків: КСД, 2022. С. 
15,16.

2  Султанова Л. Університет як провідний соціальний інститут в історії розвитку 
університетської освіти. Гірська школа українських Карпат. № 14, 2016. С. 80.

3  Ibid. С. 80.
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повʼязано із створенням в 1804 р. Харківського імператорського уні-
верситету разом із відділенням моральних та політичних наук (з 
1835 р. – юридичного факультету). Буремне ХХ ст. стало безжальним 
для майбутнього Національного юридичного університету імені Ярос-
лава Мудрого (з 2013 р.). Історично йому передували назви – Інститут 
народного господарства (з 1920 р.), Інститут радянського будівництва 
і права (з 1930 р.), Всеукраїнський комуністичний інститут радянсько-
го будівництва та права (з 1933 р.), Харківський юридичний інститут 
(з 1937 р.), Українська державна юридична академія (з 1991 р.), На-
ціональна юридична академії України імені Ярослава Мудрого (з 
2001 р.) та Національний університет «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого (з 2010 р.)1. Абсолютно очевидним є те, що 
всі перетворення Університету, його автономії, були повʼязані із без-
умовно важливими та часто трагічними подіями в історії Українського 
народу – Перша та Друга світові війни, комуністична окупація, Черво-
ний терор, Голодомор, відновлення, збереження та захист Україною 
Незалежності.

Потрібно зауважити, що за часи «залізних завісів» Університет та 
університетська спільнота безумовно втрачала можливості, особливо 
ті, які стосуються європейських та світових контактів та наукових 
тенденцій. При цьому в цих умовах інформаційного вакууму, тотальної 
цензури, пропаганди та заборон вдалося створити цілі покоління ви-
датних професорів та талановитих випускників, які стали основою для 
створення української інтелегенції та еліти, змогли підняти на високий 
рівень правову доктрину в Україні, розвинути громадські та державні 
інституції, які сьогодні здатні захищати права людини та громадянина 
та в найближчому майбутньому іменуватися європейськими.

На сьогодні сучасне покоління викладачів Університету займаєть-
ся налагодженням міжнародних звʼязків, опублікуванням власних 
досліджень за межами України іноземними мовами, поступово оформ-
люється набуття нових сенсів освітньої та наукової діяльності. При-
ємно, що головним завданням в Університеті залишається розвиток 
інтелектуального потенціалу студентів та аспірантів на основі розвитку 
освітнього і наукового ресурсу Університету, відтворення і поширення 

1  Історія Університету. Офіційний сайт Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого. URL: https://nlu.edu.ua/zagalna-informacziya/istoriya-
universytetu/
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знань, інтеграції наукових досліджень і освітньої діяльності фахівців-
професіоналів, що володіють інноваційним типом мислення (місія 
Університету)1.

Походження терміну «професор» повʼязується з лат. professor – «ви-
кладач», «учитель»2. Професор в Університеті здійснює багатовектор-
ну активність:

1) педагогічна діяльність, повʼязана із навчанням студентів та під-
готовкою аспірантів через проведення лекційних, семінарських, прак-
тичних, лабораторних та інших занять, консультуванням докторантів;

2) методична діяльність, яка дозволяє створювати методичну осно-
ву викладання;

3) наукова діяльність, яка полягає у проведенні наукових дослі-
джень, створенні наукових результатів, обміні науковими ідеями шля-
хом участі в конференціях, конгресах та симпозіумах;

4) організаційна діяльність, повʼязана із утворенням інститутів, 
кафедр, секторів, лабораторій, кабінетів, колективів (та навіть гуртків), 
національних та міжнародних дослідницьких груп, які здатні досягти 
кращого наукового результату;

5) державна та громадська діяльність, що поєднує із практикою 
шляхом консультування, корегування органів державної влади та здій-
снення вчасного позитивного впливу на розвиток держави згідно єв-
ропейських та світових стандартів;

6) популяризаційна діяльність, що виражається у розповсюдження 
наукових ідей широкому загалу, тощо.

Зрозуміло, що основною в цих формах діяльності професора та 
в цілому викладача є педагогічна діяльність, однак загальне щорічне, 
часом надмірне навантаження робить можливим прирівняти усі ці 
форми. Найбільш небезпечним для Університету може стати ситуація, 
коли навчання студента в Університеті стане процесом другорядним. 
За таких умов Університет може деградувати та перейти в нові форми 
існування.

Професор (викладач, учитель), здійснюючи свої функції, виконує 
всі основні завдання, які стоять перед Університетом. Саме за рахунок 

1  Місія, візія, цінності та стратегічні пріоритети. Офіційний сайт Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. URL: https://nlu.edu.ua/zagalna-
informacziya/misiya-viziya-czinnosti-ta-strategichni-priorytety/

2  Лукінова Т. Б. Українська лексика: семантичні зміни в запозичених словах. Мо-
вознавство, 2013. № 2–3. С. 28.
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плеяди професорів, їх досліджень, учнів та створених наукових шкіл, 
Університет отримує авторитет в Україні, Європі та світі. Це робить 
можливим запустити нове коло навчання та обміну знань, що робить 
цей процес, як би хотілося в це вірити, вічним або нескінченним.

Справжнім професором, який досяг успіху в усіх формах діяльнос-
ті, за які брався, та є прикладом для наслідування наступними поко-
ліннями, є Вячеслав Іванович Борисов. Він є взірцем патріотичного 
відношення до кафедри кримінального права (з 1970 р.) та Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (з 1966 р.), 
з якими повʼязано фактично все його осмислене життя. Для мене 
є очевидним, що такій відданості справі він був навчений його Вчите-
лями – видатними організаторами освіти та науки, фундаторами та 
яскравими представниками Харківської школи кримінального права – 
професорами Володимиром Володимировичем Сташисом та Василем 
Яковичем Тацієм. Потрібно сказати, що й вони отримали подібні зна-
ння від своїх Учителів, також видатних професорів, якими багатий наш 
заклад вищої освіти. Саме за їх активності відбувалася організація 
освіти та науки в Університеті, саме за рахунок їх управлінських якос-
тей був створений Університет в сучасному вигляді – кузня юридичних 
кадрів національного та міжнародного рівня.

Вячеслав Іванович Борисов є гідним представником та продовжу-
вачем Харківської школи кримінального права і Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого, в якому він продовжує 
працювати й сьогодні (за сумісництвом). Його формування як педаго-
га та вченого, а зрештою й професора, повністю припало на останню 
третину ХХ століття й дозволило повністю розкритися вже в Неза-
лежній Україні. Вячеслав Іванович пройшов повний шлях від аспіран-
та до професора на кафедрі кримінального права Університету, займав 
різні посади в Університеті, включаючи довготривале адміністрування 
Українсько-американського Центру по боротьбі із організованою зло-
чинністю.

Професор В. І. Борисов став організатором науки кримінально-
правового циклу та фундатором Інституту вивчення проблем злочин-
ності АПрН України (тепер – Науково-дослідний інститут вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України). 
Саме за його директорства, починаючи з 1995 р. була створена його 
структура з відділами, секторами та лабораторіями, створені бюрокра-
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тичні механізми планування та звітності, створено фундамент для 
наукових досліджень, які поєднують теорію та практику в сфері бо-
ротьби зі злочинністю. Відповідно до напрямів діяльності й на сьогод-
ні виконуються фундаментальні та прикладні дослідження з кримі-
нального права та процесу, криміналістики, кримінології та криміналь-
но-виконавчого права. За ініціативи В. І. Борисова в Інституті 
створено збірник наукових праць – «Питання боротьби зі злочинністю», 
який став окремим робочим органом та рупором Інституту в науково-
му світі (з 1997 р.). Саме на НДІ вивчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса припадає більшість запитів Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, профільних міністерств, Офісу 
Генерального прокурора, судів та інших органів державної влади та 
самоврядування щодо найбільш складних проблем, які виникають на 
практиці та надходять на Національну академію правових наук Укра-
їни. Це показник того, що саме В. І. Борисовим був створений ефек-
тивний механізм взаємодії з органами влади та практикуючими юрис-
тами, а науково-правові висновки завжди були аргументованими та 
своєчасними.

Згадую як Вячеслав Іванович Борисов вчив мене чіткості, органі-
зованості та ввічливості, що часом проявлялося в різних ситуаціях. 
Пригадую ситуації повʼязані із відпрацюванням тем, які необхідно було 
здати для допуску до іспиту за спеціальністю 12.00.08 (загальна кіль-
кість – 35 тем). Для відпрацювання теми необхідно було осягнути 
навчальні та монографічні джерела за конкретною темою, законспек-
тувати основні позиції з посиланням на джерело і домовитися про 
зустріч з Вячеславом Івановичем. Враховуючи його завантаженість як 
директора Інституту та професора кафедри кримінального права Уні-
верситету, а також складнощі підготовки до теми аспіранта першо-
го року навчання, відпрацювання однієї теми займало не менше міся-
ця. Тож на перший звіт по аспірантурі я підійшов з чотирьма відпра-
цьованими темами, відмінно зданими іспитами та першим написаним 
параграфом, допуск до якого надався як раз після зданих перших чо-
тирьох тем (четверта тема – «Склад злочину»). Яке ж було моє здиву-
вання, коли на Вченій раді Інституту замість похвали від наукового 
керівника я отримав критику та зауваження щодо запізнення у відпра-
цюванні тем. Слід зауважити, що у Вченій раді Інституту приймали 
участь Володимир Володимирович Сташис, Юрій Михайлович Гро-
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шовий, Олександр Віталійович Петришин та інші видатні професори. 
На цей час, я розумію, що це надало мені позитивний поштовх у при-
скоренні навчання та опанування необхідних знань з кримінального 
права – теми почали відпрацьовуватися за тиждень (в кінці кожної 
теми – було моє прохання про нову зустріч). Таким чином, іспит за 
спеціальністю був зданий достроково на «відмінно», а дисертація також 
захищена до встановленого строку, чого на кафедрі кримінального 
права фактично не практикувалося. Це була мудрість Вчителя, його 
вчасна підказка, яка вималювалася в ефективний результат.

Потрібно сказати, що робота з текстами у Вячеслава Івановича 
відбувалася у присутності аспіранта (наукового співробітника) або за 
його відсутності. Вячеслав Іванович знаходив час для вичитування 
текстів навіть під час відрядження в потязі або авто, що мене дуже 
дивувало. Робив це прискіпливо та однозначно. В будь-якому випадку 
на полях сторінки були помітки і завжди категоричні судження щодо 
проблеми (як цю проблему потрібно вирішити). У цьому проявлялася 
його чіткість, знання з даної проблеми, можливість приймати зважені 
рішення щодо її висвітлення. Мені пощастило, я ніколи не отримував 
перекреслених сторінок, хоча знаю, що і такі випадки траплялися. 
Бувало, що під час вичитування матеріалу, ми займали різні позиції. 
Зрозуміло, що частіше свою позицію змінював я, не витримуючи перед 
аргументами Вчителя. Однак бували випадки, коли через певний час, 
Вячеслав Іванович, дискутуючи щодо інших проблем, повертався до 
попередньої й змінював власне бачення. Не буду приховувати, було 
приємно. Потрібно також мати внутрішню силу для того, щоб зміню-
ватися самому.

У 2011 р. я захищав кандидатську дисертацію у Львівському дер-
жавному університеті внутрішніх справ. На моє запрошення поїхати 
до Львова як мого наукового керівника Вячеслав Іванович відповів 
позитивно. Для мене, це була вже висока оцінка, оскільки приділення 
мені кількоденної уваги для захисту вже було позитивним сигналом. 
Памʼятаю, як під час захисту професор Вʼячеслав Олександрович На-
вроцький, член спеціалізованої вченої ради, зауважив після моєї допо-
віді, що має до мене три запитання, однак після першої відповіді, коли 
я не погодився з шановним професором, він сказав, що має до мене ще 
більше запитань. Після захисту Вячеслав Іванович зауважив, що захист 
був блискучим, однак запитав – чи знаю я про свою єдину помилку? 
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Я сказав, що ні, на що отримав відповідь – не потрібно було перечити 
шановному професору.

Продовження роботи з Вячеславом Івановичем Борисовим в Інсти-
туті та на кафедрі кримінального права Університету супроводжува-
лося організацією традиційних щорічних осінніх харківських конфе-
ренцій з кримінального права. Ця робота проходила під жорстким 
контролем ректора Університету Василя Яковича Тація, однак при 
безпосередній організації Вячеслава Івановича Борисова. Спочатку 
потрібно було визначити тему конференції. Обрання теми завжди су-
проводжувалася дискусіями, її тривалим обдуманим вибором, затвер-
дженням у Василя Яковича Тація. Потім створювався колектив з членів 
Інституту та кафедри. Кожен член органцізаційного комітету мав свої 
завдання, виконання яких завжди контролювалася. Слід зазначити, що 
в цій конференції завжди приймали участь відомі вчені з Києва, Льво-
ва, Одеси, Донецька, Луганська, інших регіонів, що стало важливим 
етапом визнання високого рівня Харківської школи кримінального 
права. Саме так, поступово визначився своєрідний центр розвитку 
кримінального права і поетапно були створені у 2011 р. Всеукраїнська 
асоціація кримінального права (Харків, Україна) та Українська націо-
нальна група Міжнародної асоціації карного права (Париж, Франція). 
Вячеслав Іванович зайняв місце члена правління даних структурних 
одиниць і завжди опікується їх розвитком. Саме за його ініціативи був 
створений електронний журнал «Вісник асоціації кримінального пра-
ва України» (з 2013 р.), який набув популярність серед фахівців з кри-
мінального права та має відчутний рівень цитованості.

Вячеслав Іванович не зводить взаємодію з колегами до схематичної 
роботи: план – робота – поточний контроль – звіт. Він завжди цікавить-
ся загальною ситуцією в колективі та в сімʼї. Завжди готовий дати 
мудру пораду та підставити плече. Така взаємодія інколи призводить 
до бесід про хоббі. Загальновідомим є факт, що Вячеслав Іванович 
є творчою особистістю, цікавиться музикою та літературою. У нього 
вдома зберігається серйозна бібліотека із загальної та спеціальної лі-
тератури, а також колекція коралів, які були привезені ним з відряджен-
ня з Ємену, де він викладав протягом кількох років в Університеті.

Мені пощастило приймати участь в різних конференціях, конгресах 
та симпозіумах з кримінального права та криміналістики, в тому чис-
лі за кордоном, з використанням мною знань англійської мови та 
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звʼязків Міжнародного конгресу криміналістів. Щоразу я цікавився, 
що привести Вячеславу Івановичу з відрядження, однак він завжди 
соромʼязливо відмовлявся і давав поради щодо виступів. Однак одно-
го разу він все ж таки попрохав книгу про історію України в складі 
Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського. Це було 
не просте завдання, враховуючи поступову відмову Литви від обігу 
книг російською мовою, однак прохання було виконане. Важливо, що 
таким чином, я дізнався про ще одне хоббі Вячеслава Івановича, яке 
співпало з моїм зацікавленням історії України-Русі. У нас відбулася 
ще не одна бесіда з цього приводу, яка стосувалася особливостей роз-
витку України в цілому та й національного кримінального законодав-
ства. Зрозуміло, що це вплинуло на загальне спільне бачення політич-
них, світових подій, а також досліджень кримінального права.

Останнім часом на взаємодію з Вячеславом Івановичем суттєво 
впливнула пандемія COVID-19, перехід на роботу Університету та 
Інституту в режим онлайн. Це в більшості означало перехід в режим 
телефонних контактів та відеозвʼязку. Звичайно, що безпосередня 
робота з колегами робить її захоплюючою. Емоційна складова в на-
вчальній, педагогічній та науковій діяльності є необхідною. Слід вка-
зати, що багато з колег так і не змогли прилаштуватися до нових 
форматів. Памʼятаю, з якою критикою прийшлося зіштовхнутися 
першим викладачам, хто наважився розпочати проведення практичних 
занять онлайн. Вячеслав Іванович був серед тих, хто розумів, що ка-
рантин може бути дуже довго, а значить потрібно продовжувати до-
слідження та викладання, однак в нових форматах. Цей підхід перей-
шов навіть у започаткування дослідження під керівництвом Вячеслава 
Івановича під назвою «Соціально-правові та кримінологічні наслідки 
поширення пандемій та шляхи їх усунення в Україні» за грантовою 
підтримкою Національного фонду досліджень України (2021). В цьому 
також виявилася прозорливість Вячеслава Івановича, його відчуття 
моменту та бажання розібратися у впливах пандемії COVID-19 на 
суспільство.

24 лютого 2022 р. розпочалася непровокована широкомасштабна 
російська воєнна агресія проти України. Харків, наближений до кор-
донів із росією, став зручною ціллю для агресора, від якого потерпали 
як військові та цивільні з перших днів війни. Для навчального та на-
укового процесу це означало їх повне скасування. Броунівський рух 
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українців поступово перейшов в лінії фронтів, фортеці, формування 
надійного тилу, волонтерство та «руки» допомоги всюди, де тільки 
можна уявити. В ситуації, коли студенти та викладачі опинилися за 
межами рідних міст або в містах, які знаходилися під хаотичними об-
стрілами, часто позбавлені крова над головою та можливостей для 
навчання, все ж таки з квітня місяця знайшли сили для відновлення 
навчальних та наукових процесів. Онлайн викладання вже здавалося 
щастям. Навіть під час постійного вимкнення електроенергії, завжди 
знаходилися нові можливості для їх відновлення та постійної роботи 
із студентами. Вячеслав Іванович Борисов більшість часу провів в Хар-
кові, в тому числі, тоді, коли рідне місто знаходилося під обстрілами. 
Завжди каже, що Харків живе і, що ми не маємо права сумувати, по-
трібно продовжувати працювати на користь досліджень та держави.

Під час війни на кафедру кримінального права Університету та на 
Інститут надходять десятки термінових запитів щодо особливостей 
кваліфікації та розслідування воєнних злочинів, можливостей засто-
сування Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Врахо-
вуючи досвід попередніх досліджень міжнародного кримінального 
права та фундацію проєкту «Соняшники»1, який покликаний збирати 
докази воєнних злочинів від жертв війни та сприяти відшкодуванню 
завданої шкоди, велика кількість із запитів пройшла через «мої руки 
та очі». Слід сказати, що цьому вектору досліджень потрібно також 
подякувати Вячеславу Івановичу, коли під час підготовки мною док-
торської дисертації, підтримав мене, розвіяв сумніви щодо необхіднос-
ті одного з таких векторів дослідження і надав необхідні поради. 
У ситуації, коли Римський статут Міжнародного кримінального суду 
є нератифікованим та неімплементованим в Україні, кваліфікація во-
єнних злочинів все ж таки в сучасних умовах має відбуватися з ураху-
ванням даного Статуту. Цей складний висновок на кафедрі формував-
ся поступово та складно, із серйозними дискусіями. Памʼятаю, коли 
Вячеслав Іванович спонтанно висловив підтримку цьому підходу на 
одному із засідань. Потім в бесіді зі мною, сказав, що це питання у нас 
з ним було вирішено давно, ще під час нашої спільної роботи. Потріб-
но сказати, що таким чином в нашій державі формуються історичні, 
мовні, правові та інші фронти, які обовʼязково призведуть до Пере-
моги України над агресором.

1  Офіційний сайт проєкту «Соняшники». URL: https://projectsunflowers.org
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Декілька років тому для мене було великою честю присвятити 
статтю моєму Вчителю – Вячеславу Івановичу Борисову у збірнику 
мемуарів «Шлях у науку: розповідь про вчителя» (Запоріжжя, 2016)1. 
Тоді мій Вчитель був охарактеризований як дисциплінований, педан-
тичний, чіткий, стриманий, уважний, наполегливий, здатний сприйма-
ти позиції опонента, чуйний та комунікабельний. З того часу, всі ці 
якості лишилися, а це означає, що він є надійним колегою, старшим 
другом та наставником. Він є патріотом України, великим дослідником 
та вченим, якій завжди залишає місце для незалежності учнів та їх 
власних досліджень, розвиненою, інтелегентною, ввічливою та чуйною 
особистістю. Справжній професор!
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Наукову школу визначають як «неформальну творчу спільноту до-
слідників різних поколінь високої наукової кваліфікації на чолі з науко-
вим лідером у певному науковому напрямі, об’єднаних однаковими 
підходами до розв’язання проблеми, стилем роботи й мислення, ори-
гінальністю й новизною ідей і методів реалізації дослідницької про-
грами, яка одержала значні наукові результати, здобула авторитет 
і громадське визнання в даній галузі знання»1. Всіма ознаками такої 
наукової школи є школа кримінального права В. І. Борисова, яка сфор-
мувалася в межах Харківської школи кримінального права та продо-
вжує формуватися за його безпосереднього лідерства, має власний 
науковий напрям, стиль та отримує важливі наукові результати.

До наукової школи кримінального права академіка Вячеслава Бо-
рисова можна віднести його учнів, які підготували дисертації під його 
керівництвом або консультуванням та продовжують дослідження у від-
повідному напрямі. Під керівництвом академіка В. І. Борисова були 
захищені 12 кандидатів юридичних наук та 1 доктор філософії. Під 
його науковим консультуванням було захищено 2 доктора юридичних 
наук. Тематика підготовлених та успішно захищених дисертацій відо-
бражає не тільки сферу наукових інтересів його учнів, але й наукового 
керівника та консультанта.

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук та науково-освітнього ступеня доктора філософї, виконані і за-
хищені під керівництвом академіка В. І. Борисова:

1. Гізімчук Сергій Вʼячеславович. Уголовная ответственность за 
нарушение правил, норм и стандартов, касающихся обеспечения без-
опасности дорожного движения. 1999.

2. Пащенко Олександр Олександрович. Кримінальна відповідаль-
ність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: соціальна 
обумовленість і склад злочину. 2004.

3. Сенаторов Микита Валерійович. Потерпілий від злочину в кри-
мінальному праві. 2005.

1  Храмов Ю. О. Наукові школи в НАН України. Наука та наукознавство, 2008. № 4. 
С. 122.
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4. Заславська Марина Георгіївна. Кримінальна відповідальність за 
неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей: 
соціальна обумовленість і склад злочину. 2006.

5. Панов Микола Миколайович. Кримінальна відповідальність за 
незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та інши-
ми засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх 
виготовлення. 2006.

6. Шепітько Михайло Валерійович. Кримінальна відповідальність 
за завідомо неправдиве показання. 2011.

7. Крайник Григорій Сергійович. Кримінальна відповідальність за 
порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною не-
безпекою. 2011.

8. Нетеса Наталія Володимирівна. Кримінальна відповідальність 
за порушення правил охорони або використання надр. 2012.

9. Базелюк Вікторія Володимирівна. Кримінальна відповідальність 
за незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної 
спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культур-
ної спадщини. 2012.

10. Євтєєва Дарина Петрівна. Кримінально-правова характерис-
тика зловживання опікунськими правами: соціальна обумовленість та 
склад злочину. 2014.

11. Калініченко Юлія Вікторівна. Кримінальна відповідальність за 
завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК 
України). 2015.

12. Олійниченко Вячеслав Володимирович. Звільнення від кримі-
нальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів) за ч. 4 та ч. 5 ст. 212 КК України. 2018.

13. Бабич Артур Олегович. Необережне співзаподіяння при вчи-
ненні кримінального правопорушення. 2022.

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, 
виконані і захищені під науковим консультуванням академіка В. І. Бо-
рисова:

1.  Шепітько Михайло Валерійович. Теоретико-методологічні за-
сади формування системи протидії злочинам у сфері правосуддя. 2018.

2.  Пащенко Олександр Олександрович. Соціальна обумовленість 
кримінально-правових норм. 2019.
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заволодінням і (або) оберненням чужого майна. Вісник Асоціації криміналь-
ного права України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». Харків, 2022. Вип. 1(17). 
С. 227–245.

Viii. Навчально-методичні матеріали
1. Методические указания по научно-исследовательской работе студентов 

на кафедре уголовного права. Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 1976. 56 с. 
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2. Методические указания по научно-исследовательской работе студентов 
на кафедре уголовного права. Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 1978. 50 с. 

3. Методические указания и задания по советскому уголовному праву. 
Часть Особенная. Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 1978. 64 с. 

4. Методические указания и задания по советскому уголовному праву. 
Часть Общая. Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 1978. 66 с. 

5. Методические указания и задания по спецкурсу «Преступления против 
социалистической собственности». Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 1980. 64 с. 

6. Программа спецкурса «Преступления против социалистической соб-
ственности» (для студентов 4 курса). Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 1981. 24 с.

7. Методические указания и задания по советскому уголовному праву. 
Часть Общая (для студентов 2 курса). Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 1981. 61 с. 

8. Методические указания и задания по советскому уголовному праву. 
Часть Особенная (для студентов 3 курса). Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 1981. 
64 с. 

9. Преступления против социалистической собственности (методические 
рекомендации). Харьков : Харьк. филиал Республик. курсов повышения ква-
лиф. работников юстиции УССР, 1982. 44 с. 

10. Программа курса «Уголовное право НДРИ». Аден : Юрид. фак-т 
Аденского ун-та, 1984. 35 с. (на арабском языке).

11. Методические указания и задания по уголовному праву НДРИ. Часть 
Особенная. Аден : Юрид. фак-т Аденского ун-та, 1985. 66 с. (на арабском 
языке).

12. Методические указания и задания по советскому уголовному праву. 
Часть Особенная. Для студентов 3 курса специальности 1801 «Правоведение». 
Харьков : Юрид. ин-т, 1985. 70 с. 

13. Методические указания и задания по советскому уголовному праву. 
Часть Общая. Для студентов 2 курса специальности 1801 «Правоведение». 
Харьков : Юрид. ин-т, 1985. 64 с.

14. Ответственность за нарушение правил охраны труда. Методические 
указания и раздаточный материал к самостоятельной работе студентов по 
курсу «Советское уголовное право». Часть Особенная. Харьков : Харьк. юрид. 
ин-т, 1990. 41 с. 

15. Отличие нарушений правил безопасности при производстве горных, 
строительных и иных работ от нарушений правил охраны труда. Методичес-
кие указания и раздаточный материал к самостоятельной работе студентов по 
курсу «Советское уголовное право». Часть Особенная. Харьков : Харьк. юрид. 
ин-т, 1990. 41 с. 
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16. Неосторожность и её виды. Методические указания и раздаточный 
материал к самостоятельной работе студентов по курсу «Советское уголовное 
право». Часть Общая. Харьков : Укр. юрид. акад., 1991. 58 с. 

17. Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных 
средств. Методические указания и раздаточный материал к самостоятельной 
работе студентов по курсу «Советское уголовное право». Часть Особенная. 
Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 1991. 65 с. 

18. Методичні вказівки і завдання з кримінального права України (части-
на Загальна) для студентів ІІ курсу. Харків : Укр. держ. юрид. акад., 1993. 56 с. 

19. Методичні вказівки і завдання з кримінального права України (части-
на Особлива) для студентів III курсу. Харків : Укр. держ. юрид. акад., 1993. 
60 с. 

20. Програма навчальної дисципліни «Кримінальне право України». Для 
вищих навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство». Харків : Укр. 
держ. юрид. акад., 1993. 55 с. 

21. Суб’єктивна сторона злочину. Методичний посібник для студентів. 
Харків : Укр. держ. юрид. акад., 1993. 35 с. 

22. Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спряму-
ванням 6.06.01. «Право». Сукупність норм до обов’язкового мінімуму змісту 
та рівня підготовки бакалавра. Київ : Мін-во освіти України, 1994. 82 с. 

23. Програма навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (для 
вищих навчальних закладів за спеціальністю 7.060101 «Правознавство») / за 
ред. В. Я. Тація. Харків : Нац. юрид. акад. України, 1997. 61 с. 

24. Програма навчальної дисципліни «Кримінальне право України» для 
вищих навчальних закладів за спеціальністю 7.060101 «Правознавство» / за 
ред. В. Я. Тація. Харків : Нац. юрид. акад. України, 2002. 77 с. 

25. Завдання до практичних занять з Особливої частини кримінального 
права України для студентів ІІІ курсу / уклад. : М. І. Панов, Л. М. Кривоченко, 
В. І. Борисов та ін. Харків : Нац. юрид. акад. України, 2004. 97 с. 

26. Тематика курсових робіт з Особливої частини кримінального права 
України для студентів ІІІ курсу / уклад. : В. І. Борисов, Л. В. Дорош, В. М. Ки-
ричко та ін. Харків : Нац. юрид. акад. України, 2004. 63 с. 

27. Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слід-
ства в Україні : завдання та методичні вказівки до проведення практичних 
занять (тренінгів) з суддями. Харків : ТОВ «Прометей – Прес», 2004. 36 с. 

28. Методичні рекомендації та завдання до контрольних робіт і практич-
них занять із Кримінального права України (Особлива частина) для студентів 
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ІІІ курсу заочних факультетів № 1, № 2. Харків : Нац. юрид. акад. України, 
2006. 26 с. 

29. Програма навчальної дисципліни «Кримінальне право України» / за 
ред. В. Я. Тація. Харків : Нац. юид. акад. України, 2008. 55 с. 

30. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практич-
них занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Загальна 
частина) / уклад. : В. І. Борисов, М. І. Панов, В. І. Тютюгін та ін. Харків : Нац. 
юрид. акад. України, 2010. 144 с. 

31. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практич-
них занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Особлива 
частина) відповідно до вимог ECTS для студентів ІІІ курсу / уклад. : Г. М. Ані-
сімов, А. О. Байда, В. І. Борисов та ін. Харків : Нац. юрид. акад. України, 2010. 
144 с. 

32. Завдання до контрольних робіт і практичних занять з навчальної дис-
ципліни «Кримінальне право України» (Особлива частина) та методичні ре-
комендації до їх виконання. Для студентів ІІІ курсу заочних факультетів / 
уклад. : В. І. Борисов, О. О. Володіна, Л. В. Дорош та ін. Харків : Нац. юрид. 
акад. України, 2010. 30 с. 

33. Програма навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (на-
прям підготовки 6.030 401 «Правознавство», галузь знань 0304 «Право»; 
освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр») / уклад. : В. Я. Тацій, В. І. Тю-
тюгін, В. І. Борисов та ін. Харків : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Яро слава 
Мудрого, 2012. 61 с.

34. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практич-
них занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Загальна 
частина) відповідно до вимог ECTS для студентів ІІ курсу / уклад. : В. Я. Та-
цій, В. І. Тютюгін, Ю. В. Городецький та ін. 2-ге вид., переробл. і доповн. 
Харків : Право, 2012. 136 с. 

35. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практич-
них занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Особлива 
частина) відповідно до вимог ECTS для студентів ІІІ курсу / уклад. : В. Я. Та-
цій, В. І. Тютюгін, А. О. Байда та ін. 2-ге вид., переробл. і доповн. Харків : 
Право, 2012. 136 с. 

36. Програма кандидатського заліку з дисципліни «Основи науково-до-
слідної діяльності» та методичні рекомендації з підготовки реферату для ас-
пірантів та здобувачів наукового ступеня з юридичних спеціальностей / 
уклад. : В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін. Xарків : НДІ ВПЗ ім. акад. 
В. В. Сташиса НАПрН України, 2013. 26 с. 
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37. Методичні вказівки та програма для підготовки аспірантів та пошу-
кувачів до складання кандидатського іспиту з кримінального права України 
(спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-
виконавче право) / упоряд. : В. І. Тютюгін, В. І. Борисов, М. І. Панов, Ю. В. Гро-
децький, О. О. Пащенко; від. ред. В. Я. Тацій. Xарків : Нац. ун-т «Юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого»; 2012. 107 с. 

38. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практич-
них занять дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» від-
повідно до вимог ECTS для студентів II курсу / уклад. : В. Я. Тацій, В. І. Тю-
тюгін, Ю. В. Баулін та ін. 3-тє вид., переробл. та допов. Xарків : Право, 2015. 
122 с. 

39. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практич-
них занять дисципліни «Кримінальне право України. Особлива частина» 
відповідно до вимог ECTS для студентів III курсу / уклад. : В. Я. Тацій, 
В. І. Тютюгін, Ю. В. Баулін та ін. 3-тє вид., переробл. та допов. Xарків : Пра-
во, 2015. 174 с. 

40. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практич-
них занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Загальна 
частина для студентів ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад. : В. Я. Тацій, 
В. І. Тютюгін, А. В. Горностай та ін. 4-те вид., перероб. і допов. Харків, 2020. 
192 с.

41. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практич-
них занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Особлива 
частина для студентів IІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад. : В. Я. Тацій, 
В. І. Тютюгін, С. В. Гринчак та ін. 4-те вид., перероб. і допов. Харків, 2020. 
244 с.

iX. Довідкові видання та статті до енциклопедій
1. Борисов В. І. Злочини проти обороноздатності держави. Юридична 

енциклопедія: в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ : 
Укр. енцикл., 1999. Т. 2: Д – Й. С. 621–622.

2. Борисов В. І., Кальман О. Г. Наукова діяльність Інституту вивчення 
проблем злочинності Академії правових наук України. Довідник (1995–2005). 
Харків : ТОВ ТО «Гімназія», 2005. 160 с. 

3. Наукова діяльність Інституту вивчення проблем злочинності Національ-
ної академії правових наук України. Довідник (2005–2010) / за ред. В. І. Бо-
рисова та В. С. Батиргареєвої. Вип. другий. Харків : Кроссроуд, 2010. 208 с. 



233

Список наукових праць академіка Вячеслава Борисова

4. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені ака-
деміка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України: до 
20-ї річниці створення. Нариси до історії Науково-дослідного інституту 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН Укра-
їни / за ред. В. І. Борисова та В. С. Батиргареєвої. Xарків : Право, 2015.  
С. 13–37.

5. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені ака-
деміка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України: до 
20-ї річниці створення. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / 
редкол. : В. І. Борисов та ін. Xарків : Право, 2015. Вип. 29. С. 3–27. 

6. Борисов В. І. Аналогія закону про кримінальну відповідальність. Ве-
лика українська юридична енциклопедія у 20 т. : Т. 17 : Кримінальне право / 
редкол. : В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. 
прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Xарків : Право, 2017. С. 11.

7. Борисов В. І. Вбивство умисне, вчинене в стані сильного душевного 
хвилювання. Велика українська юридична енциклопедія у 20 т. : Т. 17 : Кри-
мінальне право / редкол. : В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Xарків : Право, 2017. 
С. 37–38.

8. Борисов В. І. Вбивство умисне матір’ю своєї новонародженої дитини. 
Велика українська юридична енциклопедія у 20 т. : Т. 17 : Кримінальне право 
/ редкол. : В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. 
прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Xарків : Право, 2017. С. 51.

9. Борисов В. І. Видача злочинця, екстрадиція. Велика українська юри-
дична енциклопедія у 20 т. : Т. 17 : Кримінальне право / редкол. : В. Я. Тацій 
(голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. Xарків : Право, 2017. С. 60–61.

10. Борисов В. І., Комаров О. Д. Вина у кримінальному праві. Вісник 
Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. / голов. ред. 
В. Я. Тацій. Х. : ГО «ВАКП». 2016. Вып. 2 (7). С. 280–281 ; Велика українська 
юридична енциклопедія у 20 т. : Т. 17 : Кримінальне право / редкол. : В. Я. Та-
цій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. Xарків : Право, 2017. С. 77–78.
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проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії 
правових наук України у 2020 р.: проєкти нормативних актів, науково-право-
ві висновки, пропозиції та зауваження до законодавства / упоряд. : В. С. Ба-
тиргареєва, Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов та ін. ; НДІ вивч. проблем злочиннос-
ті ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2021. 
С. 492–496. 

64. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Науково-правовий висновок щодо зворот-
ної дії у часі нормативних положень, зазначених у ч. 1 ст. 155 КК України. 
Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності фахівців Науко-
во-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у 2020 р. : про-
єкти нормативних актів, науково-правові висновки, пропозиції та зауважен-
ня до законодавства / упоряд. : В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, В. І. Бори-
сов та ін. ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. 
прав. наук України. Харків : Право, 2021. С. 509–512. 

65. Борисов В. І., Пащенко О. О. Науковий висновок щодо змісту ознаки 
«корисливий мотив» при вчиненні діяння, що кваліфікується за  
ст. 185 КК України. Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяль-
ності фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України 
у 2020 р. : проєкти нормативних актів, науково-правові висновки, пропозиції 
та зауваження до законодавства / упоряд.: В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, 
В. І. Борисов та ін. ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташи-
са Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2021. С. 513–517. 

66. Борисов В. І., Пащенко О. О. Науковий висновок щодо кваліфікації 
крадіжки, поєднаної з проникненням до телекомунікаційного колодязю. Збір-
ник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності фахівців Науково-
дослідного  інституту  вивчення  проблем  злочинності  імені  академіка 
В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у 2020 р. : про-
єкти нормативних актів, науково-правові висновки, пропозиції та зауважен-
ня до законодавства / упоряд. : В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, В. І. Бори-
сов та ін. ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. 
прав. наук України. Харків : Право, 2021. С. 517–521. 

67. Борисов В. І., Пащенко О. О. Науковий висновок щодо визнання шах-
райством дій особи, пов’язаних з надмірним отриманням соціальної допо-
моги (ст. 190 КК України). Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної 
діяльності фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем зло-
чинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук 
України у 2020 р.: проєкти нормативних актів, науково-правові висновки, 
пропозиції та зауваження до законодавства / упоряд. : В. С. Батиргареєва, 
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Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов та ін. ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 
В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2021. С. 521–525. 

68. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Науково-правовий висновок щодо тлу-
мачення того, чи є декларація про готовність об’єкта будівництва до екс-
плуатації офіційним документом в розумінні ст. 366 КК і примітки до  
ст. 358 КК. Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності 
фахівців Науково-дослідного  інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук Укра-
їни у 2020 р.: проєкти нормативних актів, науково-правові висновки, про-
позиції та зауваження до законодавства / упоряд. : В. С. Батиргареєва,  
Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов та ін. ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 
В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2021. С. 
526–531.

69. Борисов В. І., Пащенко О. О. Науковий висновок щодо тлумачення 
термінів «складання» та «внесення», зазначених у ч. 1 ст. 366 КК України. 
Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності фахівців Науко-
во-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у 2020 р.: про-
єкти нормативних актів, науково-правові висновки, пропозиції та зауважен-
ня до законодавства / упоряд. : В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, В. І. Бори-
сов та ін. ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. 
прав. наук України. Харків : Право, 2021. С. 531–535. 

70. Борисов В. І., Пащенко О. О. Науковий висновок щодо суб’єкта кри-
мінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена нормою 
ст. 3692 КК України. Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяль-
ності фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України 
у 2020 р.: проєкти нормативних актів, науково-правові висновки, пропозиції 
та зауваження до законодавства / упоряд. : В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєє-
ва, В. І. Борисов та ін. ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташи-
са Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2021. С. 535–539.

71. Борисов В. І., Пащенко О. О. Науковий висновок щодо змісту діяння 
«систематичне порушення встановлених правил проживання», зазначеного 
у нормі ч. 1 ст. 390 КК України. Збірник нормопроєктної та науково-аналі-
тичної діяльності фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових 
наук України у 2020 р. : проєкти нормативних актів, науково-правові висно-
вки, пропозиції та зауваження до законодавства / упоряд. : В. С. Батиргаре-
єва, Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов та ін. ; НДІ вивч. проблем злочинності  
ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2021.  
С. 539–544.
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72. Борисов В. І., Шепітько М. В. Висновок щодо можливості притягнен-
ня до кримінальної відповідальності за втечу з місця позбавлення волі особи, 
яка відбувала покарання у дільниці соціальної реабілітації виправної колонії 
(ст. 393 КК України). Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної ді-
яльності фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочин-
ності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук 
України у 2020 р. : проєкти нормативних актів, науково-правові висновки, 
пропозиції та зауваження до законодавства / упоряд.: В. С. Батиргареєва, 
Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов та ін. ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 
В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2021. С. 544–546.

73. Борисов В. І., Пащенко О. О. Науковий висновок щодо окремих питань 
застосування інституту повторності в кримінальному праві. Збірник нормо-
проєктної та науково-аналітичної діяльності фахівців Науково-дослідного 
інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
Національної академії правових наук України у 2020 р. : проєкти нормативних 
актів, науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до законодавства 
/ упоряд. : В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов та ін. ; НДІ вивч. про-
блем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. 
Харків : Право, 2021. С. 546–551. 

X. Наукові нариси та бібліографічні видання
1. От ученика и соратника по науке (воспоминания). Игорь Петрович 

Лановенко. Киев : Україна, 2002. С. 19–22.
2. Борисов В. И. О Владимире Владимировиче Сташисе (научный очерк). 

Весь мир живет до тех пор, пока живет память человека / под. общ. ред. 
В. С. Комиссарова. Москва, 2006. С. 67–77. 

3. Василь Якович Тацій (до 70-річчя та від дня народження та 45-річчя 
науково-педагогічної діяльності. Біографія і бібліографія вчених правознавців 
(Національна академія наук України, Академія правових наук України) / упо-
ряд. : Ю. Г. Барабаш, В. І. Борисов, О. В. Петришин. Харків : Право, 2010. 
104 с. 

4. Тацій В. Я. Вибрані статті, виступи, інтерв’ю / упоряд. : О. В. Петри-
шин, Ю. Г. Барабаш, В. І. Борисов ; відп. за вип. О. В. Петришин. Х. : Право, 
2010. 936 с. 

5. Володимир Володимирович Сташис. До 85-річчя від дня народження 
та 60-річчя науково-педагогічної та громадської діяльності / упоряд. : В. І. Бо-
рисов, В. І. Тютюгін, Л. М. Демидова ; Нац. акад. прав. наук України. Харків : 
Право, 2010. 108 с. 

6. Борисов В. И., Батыргареева В. С. Институт изучения проблем пре-
ступности Национальной академии правовых наук Украины. Право України. 
2011. № 9–10. С. 274–278.
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7. Владимир Серафимович Зеленецкий (к 75-летию со дня рождения 
и 45-летию научно-педагогической и общественной деятельности / 
сост. В. И. Борисов ; Нац. акад. прав. наук Украины. Харьков : Право, 2012. 
92 с.

8. Борисов В. І., Демидова Л. М. Василь Якович Тацій – стратег і фундатор 
в науці кримінального права. Вісник Асоціації кримінального права України : 
електрон. наук. вид. / гол. ред. В. Я. Тацій. Xарків : ГО «ВАКП», 2014. Вип. 2 
(3). С. 363–370 ; Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол. : 
В. І. Борисов та ін. Харків : Право, 2014. Вип. 28. C. 253–261.

9. Тацій В. Я. Вибрані статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014) / упоряд. : 
О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, В. І. Борисов ; відп. за вип. О. В. Петришин. 
Xарків : Право, 2015. 648 с. 

10. Василь Якович Тацій (до 75-річчя від дня народження та 50-річчя на-
уково-педагогічної і громадської діяльності) / упоряд. : Ю. Г. Барабаш, 
В. І. Борисов, О. В. Петришин ; Нац. акад. наук України ; Нац. акад. прав, 
наук України. Xарків : Право, 2015. 144 с. 

11. Сташис Володимир Володимирович – видатний учений-правознавець, 
засновник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності. На-
риси до історії Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України / за ред. В. І. Борисова та 
В. С. Батиргареєвої. Xарків : Право, 2015. С. 8–12 ; Шлях у науку : розповідь 
про вчителя / уклад. : С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова, О. П. Рябчинська ; від-
повід. ред. Т. А. Денисова. Запоріжжя : Просвіта, 2016. С. 11–14;

12. Борисов В. І., Демидова Л. М. Володимир Володимирович Сташис – 
видатна особистість XX, XXI століть. Вісник Асоціації кримінального права 
України : електрон. наук. вид. / гол. ред. В. Я. Тацій. Xарків : ГО «ВАКП», 
2015. Вип. 1 (4). С. 417–431 (у співавт.) ; Питання боротьби зі злочинністю : 
зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. Xарків : Право, 2015. Вип. 29.  
С. 257–270.

13. Тацій В., Борисов В., Панов М., Демидова Л. Володимир Володими-
рович Сташис – видатний вчений-правознавець, Герой України, академік, один 
із засновників Національної академії правових наук України (до 90-річчя від 
дня народження). Право України. 2015. № 7. С. 176–182.

14. Сташис В. В. Вибрані праці / уклад. : В. Я. Тацій, В. І. Борисов, 
Л. М. Демидова ; відп. ред. В. Я. Тацій. Xарків : Право, 2015. 1184 с. 

15. Борисов В. І. Володимир Володимирович Сташис. Солдат, організатор 
юридичної освіги, науковець, вчитель (сторінки біографії, віхи громадської 
і наукової діяльності). Сташис В. В. Вибрані праці / уклад. : В. Я. Тацій, 
В. І. Борисов, Л. М. Демидова ; відп. ред. В. Я. Тацій. Xарків : Право, 2015. 
С. 7–25.
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16. Борисов В. І. Внесок Михайла Васильовича Салтевського у станов-
лення криміналістичних досліджень Науково-дсолідного інституту вивчення 
проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса НАПрН України. З нагоди 
100-річчя від дня народження професора М. В. Салтевського : зб. матеріалів 
круглого столу / відп. за вип. В. Ю. Шепітько. Харків : Право, 2017. 128 с.

17. Борисов В. І., Пащенко О. О. Наукові здобутки В. Я. Тація в галузі 
права. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. 
2020. Том 1. № 13. С. 283–298. 

18. Микола Іванович Панов (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя 
науково-педагогічної діяльності) / упоряд. : Журавель В. А., Борисов В. І., 
Харитонов С. О. / Нац. акад. прав. наук України (Біографія і бібліографія 
вчених-правознавців). Харків : Право, 2020. 104 с.

Xi. Наукові огляди та звіти
1. Борисов В. І., Хахулин В. В. «Круглий стіл» з проблеми «Господарсько-

правові засоби запобігання економічним злочинам». Вісник Академії правових 
наук України. Харків, 1996. № 5. С. 169–173.

2. Борисов В. І. Використання досягнень науки і техніки у боротьби з еко-
номічною злочинністю. Вісник Академії правових наук України. Харків : 
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