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Злочини проти фінансових інтересів України та Європейського 

Союзу (ЄС), кримінально-правові ризики в означеній сфері є виявами 

так званої транснаціональної злочинності. Тому протидія таким 

явищам має бути консолідованою та системною. Відповідно до Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, на нашу державу було покладено 

обовʼязок забезпечити відповідність нормативно-правових актів 

України нормам і стандартам, прийнятим у державах – членах ЄС, а 

також їх гармонійність у контексті законодавства Співтовариства. 

Завдяки цьому створено правове підґрунтя для протидії злочинам, що 

стосуються інтересів певного кола державницьких і 

міждержавницьких інституцій. Така інтеграційна діяльність, 

безперечно, є позитивним фактором входження нашої держави до 

загальноєвропейського правового простору.  

У національному кримінальному праві різних країн сутність 

злочину визначено однаково. Водночас наявна низка відмінностей, які 

негативно позначаються на процесах взаємодії між державами щодо 

визнання транснаціональності злочину. У межах реалізації Закону 

України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу», що є основним 

нормативно-правовим актом у сфері регулювання адаптації 

законодавства, було окреслено законодавчі засади адаптації 

законодавства ЄС та України, зокрема в напрямі забезпечення 

фінансової безпеки.  

Фінансова безпека окремої держави як один із адаптаційних 

інститутів – це такий стан економіки й інститутів влади, за якого 

гарантовано захист національних інтересів, гармонійний, соціально 

орієнтований розвиток країни загалом, достатній економічний та 

оборонний потенціал навіть за найнесприятливіших варіантів розвитку 

внутрішніх і зовнішніх процесів [1]. Проблеми протидії злочинності у 

сфері фінансової безпеки, зокрема з транснаціональними виявами, 
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повʼязані з удосконаленням способів їх учинення та збільшенням 

кількості цих діянь, про що свідчить сучасний стан економіки. З цією 

метою в кожній державі має функціонувати дієвий механізм розкриття 

та попередження економічних злочинів.  

Згідно зі звітом Уряду нашої держави, упродовж 2017 року ВВП 

зріс на 2,3 %, порівняно з попереднім роком. За період 2016–2017 рр. 

приплив інвестицій становив 2,3 млрд доларів США. Надходження, 

наприклад, від діяльності митної служби у сфері протидії контрабанді 

збільшилися на 30 %, порівняно з 2016 роком (це становить близько 

70 млрд грн). Наведені дані засвідчують як позитивну динаміку темпів 

розвитку економіки країни, так і активізацію протиправних явищ у сфері 

економічної, зокрема зовнішньоекономічної, діяльності держави [2].  

Слушною слід визнати позицію, відповідно до якої злочинним 

посяганням, що можуть зачіпати фінансові інтереси ЄС, притаманні 

такі риси: 1) маскування під законну економічну діяльність; 

2) здатність злочинців пристосовуватися до нових форм і методів 

підприємницької діяльності; 3) обізнаність щодо ринкової ситуації; 

4) використання прогалин чинного законодавства, яким регульовано 

фінансову діяльність [3]. Високий рівень латентності економічних 

злочинів повʼязаний з низкою причин. Процес криміналізації 

кредитно-фінансової системи є наслідком неналежного законодавчого 

врегулювання й контролю за банківськими операціями з боку 

контролюючих організацій і, передусім, правоохоронних органів. 

Суперечливість системи обліку та контролю ускладнює (а іноді 

унеможливлює) встановлення каналів і способів розкрадання 

державного та іншого майна [4].  

На нашу думку, злочинами, що зачіпають фінансові інтереси 

ЄС, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом 

України, слід вважати такі: незаконні дії з документами на переказ, 

платіжними картками й іншими засобами доступу до банківських 

рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення 

(ст. 200); контрабанда (ст. 201); незаконний обіг дисків для лазерних 

систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх 

виробництва (ст. 203
1
); ухилення від сплати податків, зборів 

(обовʼязкових платежів) (ст. 212); маніпулювання на фондовому ринку  

(ст. 222
1
); незаконне використання знака для товарів і послуг, 

фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження 

товару (ст. 229); незаконне збирання з метою використання або 

використання відомостей, що становлять комерційну або банківську 

таємницю (ст. 231); незаконне використання інсайдерської інформації 

(ст. 232
1
) [5]. 
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Останніми роками одним із ключових ризиків, повʼязаних з 

активним упровадження досягнень ІТ-технологій у фінансовій сфері, є 

глобальне поширення криптовалют, або електронних грошей.  

У Директиві ЄС № 2009/110/ЄС електронні гроші визначено як 

електронний замінник монет і банкнот, який зберігається на 

електронному пристрої, наприклад, на чіп-картці або в памʼяті 

компʼютера, що здебільшого призначений для здійснення електронних 

банківських платежів обмеженими сумами. Одним із найвідоміших 

видів криптовалют (електронних грошей) з 2014 року став біткоїн, 

коли про продаж власних продуктів за криптовалюту повідомили 

бізнес-гіганти «Microsoft», «Dell», «Greenpeace», «Virgin Galactic», 

«Wikipedia». Так, «Microsoft», уклавши партнерську угоду з «BitPay», 

додав біткоїн до списку валют, що можуть бути використані як оплата 

цифрового контенту, зокрема мобільного, а також за ігри та 

передплату «Xbox». 

За годину у світі «видобувають» 75 біткоїнів, за добу – 1,8 тис., 

за місяць – 54 тисяч. Загальна кількість біткоїнів, що можуть бути 

«емітовані», зафіксована на рівні 21 млн одиниць. У звʼязку з 

постійним зростанням рівня складності розрахунків, ефективність 

майнінгу на окремому компʼютері знижується, що спонукає до 

створення майнінгових «ферм». Ринок генерації криптовалют станом 

на кінець 2017 року розподілено так: Китай – 60 %, США та Канада – 

16 %, Грузія – 6 %, Європа – 5 %, Ісландія – 4 %, Індія – 3 %, Росія –  

2 %, Австралія – 2 %, Південна Америка – 2 %.  

Одним із ключових ризиків в аналізованій сфері є можливе 

зникнення банківської системи в класичному розумінні через її 

неспроможність конкурувати з новітніми технологіями. Водночас 

потенційно найнебезпечнішими для класичних банків є дві 

технології – кредитні електронні платформи та блокчейн. 

Україна не є лідером на міжнародному ринку криптовалют ні за 

обсягами «видобутку», ні за показниками розвитку відповідної 

інфраструктури. Проте не можна стверджувати, що наша держава є 

аутсайдером у цій специфічній сфері. Слід констатувати, що в Україні 

криптовалюти досі не мають визначеного правового статусу, а також 

норм регулювання їхнього обігу, що обмежує їх активне 

розповсюдження та розвиток інфраструктури. Офіційна заборона 

державою транзакцій із використанням криптовалют технічно є 

неможливою, а отже, на наше переконання, доцільно узгодити питання 

правового статусу таких валют із європейськими партнерами [6].  

Крім удосконалення нормативного регулювання, важливим 

фактором протидії злочинам, що загрожують фінансовим інтересам, є 
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діяльність відповідних органів з протидії злочинності. В Україні вони 

утворюють систему, що має такі основні елементи: поліцейські органи; 

спеціалізовані правоохоронні органи; податкові служби; митні служби; 

органи фінансової розвідки. Однак, з огляду на виклики сьогодення, ця 

система потребує реорганізації. Наприклад, в Італії обовʼязки з 

розкриття та розслідування економічних злочинів, зокрема у сфері 

оподаткування, поряд з Державною поліцією та Корпусом карабінерів, 

покладено на Генеральне командування фінансової гвардії (ГКФГ), яке 

належить до структури Міністерства фінансів. Основними функціями 

ГКФГ є попередження, викриття та розслідування фінансових злочинів. 

Підрозділи ГКФГ діють автономно. Правоохоронна діяльність в Італії у 

сфері протидії економічній злочинності відрізняється тим, що ГКВГ 

наділено винятково широкою компетенцією, що передбачено низкою 

законодавчих актів, серед яких основними є норми з припинення 

порушень фінансових законів. Досвід такої структуризації органів  

з протидії економічної злочинності слід визнати позитивним  

і сприятливим для запозичення в Україні [7, с. 345–348].  

Про необхідність урахування міжнародного досвіду свідчать 

матеріали та рекомендації учасників круглого столу в межах проекту 

«Cooperation project-2», що відбувся за участю іноземних експертів, а 

також представників провідних міжнародних організацій і 

дипломатичних установ (у межах налагодження співпраці між 

Національною академією внутрішніх справ і національними 

правоохоронними структурами Італії). За підтримки зарубіжних 

партнерів в Україні нині триває реформування правоохоронних та 

інших державних інституцій з досвідом фінансових розслідувань. Такі 

заходи стимулюють нарощення спільного потенціалу в межах 

взаємодії у сферах протидії шахрайству та збереження коштів ЄС [8]. 

З урахуванням викладених положень, можна дійти висновку, 

що, попри значні труднощі як правового, так і економічного характеру, 

Україна досить успішно протидіє злочинам та іншим ризикам, що 

зачіпають фінансові інтереси ЄС. З метою підвищення рівня 

ефективності діяльності правоохоронних органів необхідно й надалі 

вживати дієвих заходів щодо адаптації положень національних 

нормативно-правових актів до загальноєвропейського законодавства. 
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КВАЛІФІКАЦІЯ ПОЗИТИВНОЇ ПОСТКРИМІНАЛЬНОЇ 
ПОВЕДІНКИ НАЙМАНЦЯ (Ч. 5 СТ. 447 КК УКРАЇНИ) 

Антитерористична операція на південному сході України, що 

тривала чотири роки, з весни 2018 року продовжується як Операція 

обʼєднаних сил. Держава в особі законодавця визнала, що нашим 

супротивником у гібридній війні є не просто самопроголошені 

квазідержавні утворення «ДНР» та «ЛНР», а сепаратистські збройні 

формування, що активно підтримуються ззовні (у тому числі і шляхом 

вербування, навчання та направлення у зону бойових дій найманців із 

подальшим їх матеріальним забезпеченням). 



19 

Належна організація протидії збройним та терористичним 

угрупованням обумовлює потребу більш широкого застосування 

воєнних та спеціальних (а не правоохоронних) методів, засобів і сил 

для знешкодження супротивника та запобігання злочинам, що 

готуються та (або) вчинюються. Водночас подібне протистояння 

(поряд із прямим та непрямим впливом на зазначені формування) 

актуалізує заходи забезпечення невідворотності та індивідуалізації 

кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні окремих 

злочинів; у противному випадку безкарність та (або) неадекватність 

покарання скоєному лише зміцнюватиме сумніви у життєздатності 

України як суверенної незалежної держави. 

Реалізація зазначених вище принципів кримінального права має 

на меті не тільки покарання осіб, які вчинили конкретні злочини, але і 

попередження вчинення подібних діянь у майбутньому. Тому цілком 

виправданою є наявність у статтях чинного Кримінального кодексу 

(далі – КК) України заохочувальних норм, що стимулюють позитивну 

посткримінальну поведінку особи. Звільнення від відповідальності не 

тільки свідчить про гуманістичні засади розвитку вітчизняного 

кримінального законодавства, але і слугує справі припинення 

діяльності вказаних вище формувань. 

Застосування кримінально-правового заохочення 

обумовлюється в першу чергу змістом позитивної посткримінальної 

поведінки особи. Так, згідно із ч. 6 ст. 260 КК України особа 

звільняється від кримінальної відповідальності за створення не 

передбаченого законом воєнізованого або збройного формування та за 

участь у ньому, якщо вона добровільно вийшла з такого формування 

та повідомила про його існування органам державної влади чи органам 

місцевого самоврядування. Натомість інші заохочувальні норми у 

подібних статтях КК України (ч. 2 ст. 255, ч. 6 ст. 258, ч. 2 ст. 258-3, 

ч. 4 ст. 258-5, ч. 5 ст. 447) передбачають не тільки припинення 

перебування особи у складі певного формування, групи чи організації, 

але і активне сприяння припиненню діяльності такого формування 

(групи, організації) та (або) запобіганню і розкриттю злочинів, 

вчинених у звʼязку з його (її) діяльністю. 

На наше переконання, при стимулюванні позитивної 

посткримінальної поведінки законодавча вимога до винних осіб 

припиняти участь у конкретному обʼєднанні та активно сприяти його 

знешкодженню і запобіганню та (або) розкриттю злочинів, що 

готуються (вчинені) таким обʼєднанням, абсолютно обґрунтована. 

Саме такої активної співпраці з правоохоронними органами 

обʼєктивно потребують інтереси забезпечення громадської безпеки та 
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міжнародного правопорядку, відвернення нових злочинів, розкриття і 

розслідування уже вчинених, відшкодування завданої шкоди. 

Доцільним є і те, що зміст позитивної посткримінальної 

поведінки у разі вчинення суміжних злочинів приблизно однаковий, і 

те, що особа звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, 

передбачені конкретною статтею КК України, не в кожному випадку 

(зокрема, за ст.ст. 255 та 258-3 КК України від відповідальності не 

можуть бути звільнені організатор чи керівник злочинної організації, 

терористичної групи чи організації). Нарешті, заохочення 

застосовується судом до особи лише до моменту притягнення її до 

кримінальної відповідальності (ст.ст. 258-5, 447) чи до повідомлення їй 

про підозру у вчиненні конкретного злочину (ст. 258), що в кінцевому 

рахунку (згідно п. 14 ч. 1 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу 

України) означає один і той самий момент. 

Специфіка заохочувальної норми у ст. 447 КК України 

обумовлюється перш за все субʼєктом цього злочину – найманцем.  

Як відомо, у сучасних конфліктах малої інтенсивності (на відміну від 

світових війн) масовість суттєво поступається професіоналізму: один 

експерт або інструктор не тільки вартий сотні бійців у збройному 

протистоянні, а й здатен підготувати (навчити) ще більшу кількість. 

Звідси і тривалий характер бойових дій, у яких беруть участь 

найманці, і перетворення війн на джерело постійного заробітку для 

приватних воєнних компаній, і намагання зацікавлених держав чи 

транснаціональних корпорацій так чи інакше контролювати 

повʼязаних із цим людей та грошові потоки. Саме тому зупинити 

подальший приплив найманців у зону конфлікту на південному сході 

України можна лише поєднуючи заходи покарання та заохочення. 

Заохочувальна норма, сформульована три роки тому у ч. 5 

ст. 447 КК України, передбачає звільнення особи від відповідальності 

за участь у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях 

(діяння, що передбачене ч. 4 цієї статті), якщо вона до притягнення до 

кримінальної відповідальності за це добровільно припинила таку 

участь та повідомила про неї або іншим чином сприяла припиненню 

або розкриттю злочинів, передбачених ч. 1–3 цієї статті, якщо в її діях 

немає складу іншого злочину. 

Добровільним слід вважати припинення найманцем участі у 

збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях, що 

здійснюється на власний розсуд (з особистої ініціативи) або під 

стороннім впливом, який не є нездоланним, та має остаточного 

характер (особа повинна раз і назавжди припинити раніше розпочату 

участь). Мотиви такого рішення можуть бути різними (каяття, страх 
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загинути тощо), єдине одне – наявність можливості і надалі 

продовжувати вчинення даного злочину. Так, не буде добровільним 

припинення участі у збройному конфлікті у разі обʼєктивної 

відсутності у особи такої можливості. Якщо найманець буде 

затриманий при залишенні зони збройного конфлікту після закінчення 

терміну перебування (контракту) або під час участі у воєнних чи 

насильницьких діях, таке припинення не буде результатом його 

вільного волевиявлення винної особи і носитиме вимушений характер. 

Оскільки конкретний адресат повідомлення найманцем про 

участь у вказаних вище діях законом не регламентований, таке 

повідомлення може бути зроблене до будь-якого (не тільки 

правоохоронного) органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування, військової частини (підрозділу, установи); можливе і 

звернення до міжнародної організації чи її представництва в Україні. 

Під іншим сприянням припиненню або розкриттю злочинів, що 

передбачені ч. 1–3 ст. 447 КК України, треба розуміти активні дії, що 

полегшили (допомогли) чи прискорили припинення або розкриття дій із 

вербування, фінансування, матеріального забезпечення, навчання 

найманців з метою використання у збройних конфліктах, воєнних або 

насильницьких діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання 

діяльності органів державної влади чи порушення територіальної 

цілісності, використання найманців у збройних конфліктах, воєнних або 

насильницьких діях. Для цього найманець може передати будь-яким 

способом (усно, письмово, на матеріальному носії, засобами звʼязку та ін.) 

конкретні відомості про злочини, які готуються або вчинені, про осіб, 

причетних до них, а так само і бути залученим до слідчих (у тому числі 

негласних) дій з припинення (розкриття, розслідування) таких злочинів. 

Належну оцінку цій посткримінальній поведінці повинен надати суд 

(залежно від обставин справи та у кожному конкретному випадку, а за 

потреби – і щодо кожної особи окремо). 

Наслідком звільнення особи від кримінальної відповідальності у 

порядку ч. 5 ст. 447 КК України буде припинення кримінально-

правових відносин між нею і державою з приводу даного злочину, 

нівелювання факту його вчинення та увільнення від кримінально-

правових обтяжень, що їх вона могла б зазнати у випадку засудження 

(покарання, судимість тощо). Зрозуміло також, що зазначене діяння не 

може у подальшому бути враховане як обставина, що обтяжує 

покарання, у випадку скоєння нового злочину. Якщо ж у діях 

найманця міститимуться ознаки складу іншого злочину (або злочинів), 

він нестиме відповідальність лише за це (або ці) діяння. 
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Наостанок зауважимо, що заохочувальна норма щодо 

звільнення від кримінальної відповідальності за найманство є 

безумовно позитивною новелою вітчизняного кримінального закону, 

яка стимулюватиме добровільне припинення участі у збройному 

конфлікті, воєнних або насильницьких діях та покращить діяльність із 

припинення та розкриття інших повʼязаних із цим злочинів.  

Александренко Олена Віталіївна, 
науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії з проблем експертно-

криміналістичного забезпечення ННІ № 2 

Національної академії внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук, доцент  

ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ  
У СУЧАСНИХ УМОВАХ  

Військові злочини у міжнародному праві визначають як 

порушення законів або звичаїв війни, вбивства, жорстокість, вивезення 

на примусові роботи чи з іншою метою цивільного населення 

окупованої території, вбивство або жорстокість до 

військовополонених, вбивства заручників, грабунок суспільної або 

приватної власності, безпідставні руйнування міст і сіл, не викликані 

військовою необхідністю спустошення.  

Першим кроком щодо притягнення винних до кримінальної 

відповідальності за вчинення вказаних злочинів є правильна правова їх 

кваліфікація. Проте, саме з нею відчуваються наразі певні проблеми, 

які можуть бути пояснені наступними основними чинниками: 

відсутністю достатнього практичного досвіду кваліфікації військових 

злочинів та існуючою недосконалістю відповідних правових норм.  

Проблемні питання кваліфікації розглянемо на прикладі статей 

432–435 розділу ХІХ «Злочини проти встановленого порядку несення 

військової служби (військові злочини)» і статей 436–442, 445, 447 

розділу ХХ «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку» Кримінального кодексу України.  

Чинний Кримінальний кодекс України було прийнято у 2001 р., 

за тогочасної оборонної стратегії, незмінної ще з часів СРСР, коли не 

можна було уявити агресії від сусідньої країни та можливість 

застосування вказаних статей кодексу на практиці. Саме тому в 

Кодексі відсутні норми, які б встановлювати кримінальну 

відповідальність за вчинення дій у сучасних умовах ведення країною-

агресором на Сході України так званої «гібридної війни».  



23 

Окремими з вказаних норм Кодексу встановлена 

відповідальність за подібні або тотожні діяння, що викликає на 

практиці труднощі з кваліфікацією відповідних злочинів. Стаття 433 

передбачає відповідальність за насильство над мирним населенням у 

районі воєнних дій, ст. 434 – за погане поводження з 

військовополоненими. Водночас ст. 438 іншого розділу КК встановлює 

відповідальність за порушення законів та звичаїв війни. Диспозиція 

останньої правової норми серед переліку альтернативних діянь вказує 

на жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним 

населенням та інші порушення законів і звичаїв війни.  

Говорячи про кваліфікацію військових злочинів, науковці 

переважно дотримувалися суто теоретичних підходів, не враховуючи 

всіх можливих ситуацій збройного конфлікту. Одні з них пропонують 

кваліфікувати відповідні діяння, що вчинені спеціальним субʼєктом 

(військовослужбовцем) та в умовах збройного конфлікту 

неміжнародного характеру, за ст. 433, 434, а в усіх інших випадках – за 

ст. 438 КК України. Інші ж зазначають, що у ст. 438 йдеться про 

міжнародно-правові закони та звичаї війни, які застосовують у разі 

війни та збройних конфліктів міжнародного характеру.  

Особливістю складів злочинів, передбачених ст. 433 та 434 

КК України, на відміну від ст. 438, є спеціальний субʼєкт – 

військовослужбовець. Проте, ст. 438 цього Кодексу не містить вказівки 

стосовно характеру конфлікту. Її диспозиція є бланкетною і відсилає до 

норм міжнародного гуманітарного права. Це підтверджує закріплення 

такого альтернативного діяння, як «інші порушення законів та звичаїв 

війни, що передбачені міжнародними договорами, згоду на обовʼязковість 

яких надала Верховна Рада України». Серед них є норми, що стосуються 

суто збройних конфліктів неміжнародного характеру (ст. 3 Женевської 

конвенції 1949 р., Додатковий протокол ІІ до неї тощо).  

Стаття 434 Кодексу передбачає відповідальність за  

погане поводження з військовополоненими. Зміст терміну 

«військовополонений» розкрито у ст. 4 Женевської конвенції про 

поводження з військовополоненими, згідно з якою особа може набути 

статусу військовополоненого лише в разі збройного конфлікту 

міжнародного характеру. Таким чином, кваліфікація за ст. 438 

Кримінального кодексу України лише злочинів, що вчинені під час 

збройного конфлікту міжнародного характеру, безпідставно звужує 

сферу застосування цієї норми.  

Як під час проведення Антитерористичної, так і під час операції 

Обʼєднаних сил (ООС) є випадки порушення законів і звичаїв війни 

особами, які не є військовослужбовцями в умовах неміжнародного 
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збройного конфлікту. Виникає ситуація, коли такі діяння не можна 

кваліфікувати за жодною із вказаних норм кримінального закону. 

Проблемним також є визначення правового статусу учасників 

збройного конфлікту, зокрема, так званих «комбатантів», 

«ополченців», осіб, які надають допомогу збройним формуванням 

щодо збирання й передавання інформації стосовно чисельності, 

озброєності та пересування військ супротивника, партизан, учасників 

терористичних організацій, та з їх відмежуванням. У такому разі слушно 

виникають проблеми із застосуванням міжнародного законодавства та 

Кримінального кодексу України. У звʼязку з відсутністю до останнього 

часу такої потреби питання правової кваліфікації дій вищезазначених осіб 

не привертали належної уваги науковців.  

Практика проведення ООС демонструє інші суспільно 

небезпечні дії, котрі не визначені в чинному Кримінальному кодексі 

України як злочини, а отже є такими, за вчинення яких не передбачено 

кримінальну відповідальність (наприклад, вербування та використання 

в збройних конфліктах неповнолітніх). Реалії сьогодення свідчать про 

недосконалість окремих норм чинного Кримінального кодексу 

України, зокрема, про відсутність у ньому правових норм, що 

відповідали б вчиненим у зоні проведення операції суспільно 

небезпечним діянням.  

На нашу думку, наразі існує потреба у перегляді розділів  

ХІХ–ХХ Кримінального кодексу України з метою включення до їх 

складу норм, які б передбачали кримінальну відповідальність за всі дії 

проти інтересів українського народу. Відсутність таких норм суттєво 

обмежує можливості правоохоронних органів щодо ефективного 

реагування на вказані злочинні дії. 
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ПРОБЛЕМА КВАЛІФІКАЦІЇ БАНДИТИЗМУ 

Одним із найпоширеніших проявів організованої злочинності в 

Україні, та й у світі загалом, є бандитизм. Цей злочин у чинному 

кримінальному кодексі віднесено законодавцями до злочинів проти 

громадської безпеки, яка визначає стан захищеності суспільства та 

таких його цінностей, як життя та здоров`я людей, власності, довкілля, 

нормальної діяльності підприємств, установ та організацій, від 

загально небезпечних посягань. 

В останні роки в Україні бандитизм займає досить стійке 

положення і має тенденцію до зростання. Тому ми б хотіли зупинитися 

саме на кваліфікації бандитизму. Загалом бандитизм являє собою згідно з 

ст. 257 Кримінального кодексу України організацію озброєної банди 

з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, 

а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі [1]. 

При здійсненні кваліфікації встановлюються фактичні дані про 

подію злочину, а також встановлюють логічний зв`язок між подією 

злочину та конкретним складом злочину. Коли буде встановлено, що 

ознаки вчиненого діяння повністю відповідають ознакам складу 

конкретного злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, то 

скоєне вважається злочином і тоді вирішується питання про притягнення 

особи, яка його вчинила, до кримінальної відповідальності.  

Склад злочину складають такі елементи: об`єкт; обʼєктивна 

сторона; субʼєкт; субʼєктивна сторона. Зупинимося на складі злочину 

«Бандитизм». Банда - це озброєна організована група або злочинна 

організація, яка попередньо створена з метою вчинення кількох 

нападів на підприємства, установи, організації чи окремих осіб або 

одного такого нападу, який потребує ретельної довготривалої 

підготовки [2]. Відповідно до кримінального законодавства 

відповідальності за бандитизм підлягає особа, яка на момент вчинення 

злочину досягла 14 років. Обовʼязковою умовою притягнення особи до 

кримінальної відповідальності за вчинене суспільно-небезпечне діяння 

є осудність. Субʼєктивна сторона бандитизму характеризується 
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прямим умислом. Тобто свідомістю члена банди повинні 

охоплюватися всі обʼєктивні ознаки банди. 

Бандитизм завжди завдає шкоди нормальній діяльності держави 

у галузі забезпечення громадської безпеки. Тому безпосереднім 

обʼєктом бандитизму є громадська безпека, а додатковим обʼєктом, є 

життя, здоровʼя людей та власність. Найчастіше бандитські напади 

вчиняються з метою заволодіння майном.  Будь-яка кваліфікація має за 

основу саме аналіз обʼєктивної сторони, адже цей елемент складу 

злочину і кваліфікується за однією статтею Особливої частини 

Кримінального кодексу України. Обʼєктивна сторона бандитизму 

характеризується вчиненням суспільно-небезпечного діяння, яке може 

мати вираз у наступних формах: організація озброєної банди з метою 

нападу на підприємства, установи, організації чи окремих осіб; участь 

у такій банді; участь у вчинюваному нею нападі [3]. 

Викладене дає змогу зрозуміти, що бандитизм насправді є 

складним злочином, тобто таким, що складається із двох чи більше 

злочинних діянь, кожне з яких, якщо розглядати їх окремо, 

представляє собою самостійний злочин, що охоплюється ознаками 

однієї статті Кримінального кодексу України. 

Кваліфікація злочинів у кримінальному праві дозволяє надати 

точну кримінально-правову оцінку конкретної небезпечної дії та дає 

змогу захистити суспільство та його цінності. 
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ПОНЯТТЯ ТА МЕЖІ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ 
В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

Принципи відіграють важливе значення в правовому 

регулюванні. Термін «принцип» походить від латинського слова 

principium і перекладається як основне (керівне) правило поведінки 

(діяльності), основа, вихідне положення науки. Тобто, це 

основоположна наукова чи моральна засада від якої не відступають і 

яка служить прямим регулятором діяльності індивідів в кожній 
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конкретній ситуації. Основне значення будь-якого принципу полягає в 

його регулятивній функції, реалізація якої можлива при належному 

законодавчому оформленні в якості загальної норми. 

Всі принципи, зокрема і в кримінальному законодавстві, тісно 

повʼязані між собою, виключення одного із них веде до порушення 

функціонування всієї кримінально-правової системи. 

В доктрині кримінального права, не зважаючи на нібито ясність, 

існує розходження поглядів вчених щодо смислового змісту розуміння 

принципів права та форм їх вираження. Одним з важливих принципів 

кримінального права є принцип справедливості, який не зводиться 

виключно до покарання, а сфера його застосування в кримінальному праві 

має бути набагато ширшою і тому потребує чіткого визначення, а в ідеалі 

було б і нормативного закріплення. 

Відповідно до змісту словника С.І. Ожогова і Н.Ю. Шведової 

слово «справедливість» означає справедливе ставлення до кого-

небудь; неупередженість; відчуття справедливості; вчинити по 

справедливості; віддати справедливість кому-чому – признати за  

ким-чим-небуть які-небуть гідності, правоту, віддати належне [2, 

с. 225]. Соціально обумовлене розуміння справедливості знаходить 

своє вираження в слові «правда», що означає те, що відповідає 

дійсності, істині, відповідає морально-етичним і правовим нормам, 

правильне, обʼєктивне, неупереджене ставлення до кого-, чого-

небудь [1, c. 1180]. Діапазон трактувань справедливості досить 

широкий від обʼєктивного суспільного ідеалу до субʼєктивної оцінки 

«справедливе лише те, що відповідає моїм очікуванням». 

Враховуючи багатогранність та розгалуженість застосування 

справедливості доволі тяжко знайти лаконічне універсальне 

визначення як самої справедливості, так і принципу справедливості, 

що чітко відповідало б закону і не призводило до штучного роздування 

його норм. При цьому треба враховувати, що кожна епоха і суспільний 

лад вкладає в зміст принципу справедливості своє розуміння. 

Категорія справедливості проявляється в кримінальному законодавстві 

в різних аспектах, яка полягає у відповідності між діянням, їх 

соціальними наслідками та відповідною їх оцінкою. Тобто 

справедливість у кримінальному законодавстві є оціночною 

категорією, яка вимагає врахування інтересів особи, суспільства та 

держави. Звісно, nulla lex satis commode omnibus est (немає закону, 

зручного для всіх). Принцип справедливості може бути як чітко 

визначений в тексті закону, так і не бути формально закріплений, але 

що в тому, що в іншому випадку це не означає, що всі норми галузі 

законодавства є справедливими, або навпаки. 
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Тобто у зміст принципу справедливості закладені аспекти 

впливу не тільки по відношенню до субʼєкта злочину, але й до 

покарання, до особливостей прояву прав і обовʼязків учасників 

кримінального процесу, з урахуванням рівності всіх перед законом і 

виконання зобовʼязань з відшкодування заподіяної шкоди. Інтерес 

звернення уваги на категорію справедливості також обумовлений 

кризовим станом суспільної моральності [5]. Його дотримання має 

забезпечити компроміс між учасниками правових відносин, при цьому 

компроміс є основоположним при визначенні справедливості оскільки 

воно, тонко реагує на зміни як в праві і законодавстві, так і з 

розвитком суспільства і держави, права і законодавства, а також від 

системи прийнятих у суспільстві моральних цінностей на нестабільне 

уявлення в свідомості кожної людини про те, що справедливо, а що – 

ні. Іншими словами до теперішнього часу так і не зʼявилося 

законодавчого визначення даних понять.   

Поняття соціальної справедливості у кримінальному праві 

тлумачать через принцип справедливості який полягає у співрозмірності 

тяжкості покарання і особи винного та діяння ним вчиненого. 

Справедливість є одним із найважливіших системо утворюючих 

принципів права. Категорія справедливості повинна мати чітке 

формальне визначення в законодавстві (це забезпечить вираз у 

правосвідомості, правових нормах і правовідносинах), однак знайти 

універсальне вираження даного поняття, яке б відображало всі можливі 

варіанти його прояву і застосування і при цьому було б лаконічним і 

чітким, що не ведуть до «роздування» норми закону, дуже складно.  

Щодо законодавчого закріплення принципу справедливості, то як 

приклад можна назвати зарубіжний досвід, зокрема у ст. 6 КК Російської 

Федерації відповідно до якої покарання та інші заходи кримінально-

правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні 

бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеню суспільної 

небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особі винного [4].  

За російським кримінальним законодавством до принципу справедливості 

у ч. 2 ст. 6 віднесено також такий аспект реалізації як недопустимість 

подвійного інкримінування, крім того одним із способів вираження 

справедливості в кримінальному процесі принцип презумпції невинності, 

закріплений в ст. 14 КПК Російської Федерації. Фактично, принцип 

справедливості має відносно декларативний характер. 

Враховуючи дефекти законодавчих формулювань принципу 

справедливості принцип справедливості в кримінальному 

законодавстві має два аспекти: справедливість кримінального закону 
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та справедливість покарання, яке призначається судом за вчинення 

злочину або відмову від нього. 

Принцип справедливості в доктрині кримінального права 

розглядають на різних рівнях, зокрема російські вчені Ю. Є. Пудовочків 

та С. С. Пірвагідов формулюють принцип справедливості на таких 

рівнях: 1) криміналізація та пеналізація діяння мають бути 

обʼєктивними; 2) кожна особа, яка підлягає відповідальності за 

кримінальним кодексом, у випадку вчинення злочину, повинна бути 

притягнута до кримінальної відповідальності; 3) ніхто не може бути 

засуджений за злочин, за який він раніше був притягнутий до 

кримінальної відповідальності або звільнений від неї; 4) покарання та 

інші міри кримінально-правового впливу підлягають застосуванню до 

осіб, які вчинили злочини, мають бути справедливими, тобто 

відповідати характеру та ступеннюсуспільної небезпеки злочину, 

обставинам його вчинення та особі винного [3, с. 140]. Звісно, досить 

дискусійними є позиція, щодо визначення обʼєктивності криміналізації 

та віднесення пеналізації до дотримання принципу справедливості у 

кримінальному законодавстві під час правотворчості, скоріше її можна 

віднести до кримінальної політики. Слід також зазначити, що не всі 

особи, які вчинили злочин притягуються до кримінальної 

відповідальності, зокрема інколи осіб і звільняють від неї за вчинення 

невеликої або середньої тяжкості злочину вперше. 

Принцип справедливості в загальному вигляді повинен бути 

відображений у чинному законодавстві, як на конституційному рівні, так і 

в галузевих нормативно-правових актах (з урахуванням особливостей 

регульованих суспільних відносин). Попри те, що справедливість є 

складною і багатогранною категорією, однак, відмова від неї ускладнить 

формування основних понять кримінального законодавства. 

Принцип справедливості лежить в основі кримінальної 

правотворчості та кримінального правозастосування. Тому, дотримання 

принципу справедливості у кримінальному законодавстві слід розглядати 

на двох основних рівнях: 1) правотворчості; 2) застосування покарання та 

інших заходів кримінально-правового характеру. 

Отже, незважаючи на відсутність чіткого формального 

вираження справедливості в якості принципу, основного начала, в 

самих нормах принцип справедливості безумовно присутній, що 

підтверджується судовою практикою, позиціями вищих судових 

інстанцій. Хоча було б доцільним закріпити принцип справедливості в 

кримінальному кодексі причому самостійно, а не в зʼєднанні з іншим 

будь-яким принципом, мати чітке визначення і критерії, це полегшить 

практичне застосування і субʼєктові правовідносин не треба буде 
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кожного разу спочатку доводити, звертаючись до коментарів, 

розʼяснень вищих судових інстанцій, які не завжди однозначні, що 

певна категорія є саме принципом. 
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КРИМІНАЛІЗАЦІЇ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ 

Напевно всі знають вислів Н. М. Ротшильда: «Хто володіє 

інформацією – володіє світом». На сьогодні інформація здійснює 

необмежений вплив на різноманітні сфери життєдіяльності людини, 

так, ще Томас Джефферсон зазначав: «... якби мені довелося вибирати, 

мати нам уряд без газет чи газети без уряду, я не вагаючись віддав би 

перевагу останнім» [8, с. 134]. 

Однак, на сьогодні за даними організації «Reporters without 

borders, for freedom of information», за період 2013 р. – першій половині 

2016 р. в світі було вбито 242 журналіста, більше 165 знаходяться 

зараз в увʼязненні [6]. 

Минулого року вважалося у всьому світі, що 2017 р. був 

найбільш смертоносним для засобів масової інформації у порівнянні з 

http://lawlibrary.ru/poisk.php?izdatel=+%DE%F0%E8%E4.+%F6%E5%ED%F2%F0+%CF%F0%E5%F1%F1&tochno=1
http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=20&paper=6
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попередніми 14 роками, (зокрема, окрім 56 журналістів, чия смерть 

була явно повʼязана з їх роботою, у RSF знаходиться в процесі 

розслідування більше 10 інші випадків), однак це виявилося далеко не 

так. Згідно з даними журналу Reporters Without Borders (RSF) у звʼязку 

з професійною діяльністю за перші девʼять місяців 2018 р., було 

більше вбито журналістів, ніж у всьому 2017 р. На 1 жовтня 2018 р. 

було вбито 56 журналістів, що на 55 % більше, ніж в минулому році. 

Більше половини були вбиті в зонах військових дій [9].  

Згідно з дослідженням, проведеним організацією «Reporters 

without borders, for freedom of information», яка щорічно публікує Індекс 

свободи преси, в Україні право свободу слова та друку дотримується, 

але із серйозними порушеннями. Так, у списку з 180 країн в 2018 р. 

наша держава опинилася на 101 місці. У 2017 р. Україна займала 

102 місце, а в 2016 р. – 107 [5]. 

Крім того, хотілося б відзначити, що число жорстоких нападів 

на журналістів навіть в розвинених державах, зокрема в Німеччині 

зростає в порівнянні з попередніми роками. Так, після реєстрації 

39 випадків нападів на журналістів в 2015 р. цей показник впав до 

менш 20 в 2016 та 2017 р., натомість у 2018 р. кількість нападів 

суттєво збільшилася (про що повідомляється в засобах масової 

інформації – MDR, Der Spiegel, Watson online, Buzzfeed Germany, ARD 

und Funke). Німецький відділ організації «RSF Germany» клопоче 

перед органами влади гарантувати безпеку та підтримку у професійній 

діяльності представникам засобів масової інформації [1]. 

Загальна декларація прав людини 1948 р. проголосила право на 

свободу переконань і на вільне їх вираження, яке включає в себе 

свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу 

шукати, одержувати і поширювати інформацію і ідеї будь-якими 

засобами і незалежно від державних кордонів (ст. 19) [7]. 

Конвенція про захист прав людини і основних свобод від 

4 листопада 1950 р. також передбачає, що «кожен має право на свободу 

дотримуватися своїх поглядів, одержувати і розповсюджувати 

інформацію та ідеї без втручання з боку державних органів і незалежно 

від державних кордонів..., здійснення цих свобод може бути повʼязане з 

формальностями, умовами або обмеженнями або санкціям, що 

встановлені законом, який є необхідним в демократичному 

суспільстві [2]. Аналогічні положення містяться в Міжнародному пакті 
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про економічні, соціальні і культурні права [3], а також в Міжнародному 

пакті про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. [3]. 

Комітет міністрів Ради Європи у Рекомендації № R (96) 4 «Про 

захист журналістів за умов конфліктів і тиску» (ухвалена 3 травня 

1996 р. на 98-й сесії), зазначив, що в демократичному суспільстві 

свобода засобів масової інформації та вільне й безперешкодне 

здійснення журналістами їхніх функцій важливе, зокрема, для 

інформування громадськості, вільного формування й вираження думок 

та ідей, а також для перевірки діяльності органів державної влади.  

З огляду на це Комітет міністрів Ради Європи рекомендував національним 

урядам керуватися у своїй діяльності та політиці основними принципами, 

що стосуються захисту журналістів, котрі працюють за умов конфліктів і 

тиску, викладеними у Додатку до згаданої вище Рекомендації, а також 

застосовувати їх без обмеження й дискримінації за будь-якою ознакою до 

іноземних і місцевих журналістів. 

Так, держави-члени Ради Європи мають дати вказівки своїм 

військовим і поліцейським силам надавати журналістам необхідні та 

достатні захист і допомогу, якщо вони їх потребують, і ставитися до 

них, як до цивільних осіб. 

Крім того, за умов конфліктів і тиску держави-члени Ради 

Європи повинні розслідувати інциденти з порушенням фізичної 

недоторканості журналістів, що відбулися в межах їхньої юрисдикції. 

Їм слід піддавати належному розгляду повідомлення журналістів, ЗМІ 

й професійних організацій, які привертають увагу до таких інцидентів, 

і, за потреби, вживати всіх відповідних подальших заходів. Держави-

члени Ради Європи мають застосовувати всі необхідні засоби, щоб 

притягти до відповідальності тих, хто стоїть за цими порушеннями, 

незалежно від того, планувались, заохочувались чи здійснювались 

вони особами, які належать до терористичних або інших організацій, 

особами, які працюють на уряд чи інші органи державної влади, або ж 

особами, які діють на власний розсуд. 

Саме з цією метою у Верховній Раді України був 

зареєстрований, а згодом і прийнятий відповідний законопроект, яким 

вносяться зміни до КК України та посилюються гарантії законної 

професійної діяльності журналістів (Закон України № 421-VIII від 

14 травня 2015 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності 

журналістів»). Із внесенням до КК України відповідних змін та 
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передбаченням спеціальних кримінально-правових норм про 

відповідальність за посягання на професійну діяльність журналістів 

(погроза або насильство щодо журналіста (ст. 345-1), умисне знищення 

або пошкодження майна журналіста (ст. 347-1), посягання на життя 

журналіста (ст. 348-1), захоплення журналіста як заручника (ст. 349-1). 
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ПОКАРАННЮ 

За даними Генеральної прокуратури за I півріччя 2018 року 

кількість виявлених неповнолітніх осіб, які скоїли злочини, становить – 

1,7 тис [4]. 

З кожним роком кількість неповнолітніх, до яких застосовуються 

примусові заходи виховного характеру збільшується, що свідчить про 

актуальність даної теми та необхідність додаткового аналізу. 

На сьогодні примусові заходи виховного характеру, 

застосовуються до неповнолітніх відповідно до ст. 105 КК України в 

разі звільнення їх від покарання. Обовʼязковими умовами звільнення 

від покарання із застосуванням примусових заходів виховного 

характеру є: а) вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості; 

б) наступне, після вчинення злочину і до постановлення вироку, щире 

каяття і бездоганна поведінка [1]. 

Застосування примусових заходів виховного характеру є 

альтернативою покарання неповнолітніх. Так, відповідно до ст. 497 

КПК, якщо під час досудового розслідування прокурор дійде висновку 

про можливість виправлення неповнолітнього, який обвинувачується у 

скоєнні  кримінального проступку вперше, злочину невеликої тяжкості 

або необережного злочину середньої тяжкості, без застосування 

кримінального покарання, він складає клопотання про застосування до 

неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного 

характеру і надсилає його до суду за умови, що неповнолітній 

обвинувачений та його законний представник проти цього не 

заперечують [2]. У цьому разі суд застосовує до неповнолітнього такі 

примусові заходи виховного характеру, як: застереження; обмеження 

дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки 

неповнолітнього; передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, 

які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу 

за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання; 
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покладення на неповнолітнього, який досяг пʼятнадцятирічного віку і 

має майно, кошти або заробіток, обовʼязку відшкодування заподіяних 

майнових збитків; направлення неповнолітнього до спеціальної 

навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його 

виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. До 

неповнолітнього може бути застосовано кілька примусових заходів 

виховного характеру, що передбачені у ст. 105 КК. 

Проаналізувавши судову практику, можна дійти висновку що 

найчастіше до неповнолітніх застосовується передача під нагляд. 

Наприклад, відповідно до вироку від 11 жовтня 2018 року 

Оболонського районного суду м. Києва неповнолітня скоїла замах на 

крадіжку, але у звʼязку з наданими суду відомостями про особу 

неповнолітньої суд врахувавши її ставлення до вчиненого злочину, 

щире каяття, раніше не судимої, яка у лікарів психіатра та нарколога 

на обліку не перебуває, за місцем проживання характеризується 

формально позитивно, за місцем навчання характеризується 

позитивно, що особа проживає у повній благополучній сімʼї, де 

батьками створені належні умови для її проживання та навчання, 

неповнолітню було звільнено від відбування покарання із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру у виді 

передачі під нагляд батькові [3]. 

Вступ України в міжнародне співтовариство неможливий без 

приведення національного законодавства у відповідність до 

загальновизнаних міжнародних стандартів, що закріплені 

в міжнародно-правових актах і стосуються застосування до 

неповнолітніх примусових заходів виховного характеру. Отже, 

я пропоную внести такі зміни до законодавства: 1 ч. 2 ст. 105 

Кримінального Кодексу України (примусові заходи виховного 

характеру) виключити; 2) додати ст. 497-1 до Кримінального 

процесуального Кодексу України «Види примусових заходів 

виховного характеру, які застосовуються до неповнолітніх», де 

розʼяснити права та обовʼязки неповнолітніх; 3) змінити ст. 105 в 

частині:  передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які 

їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу 

за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання з 

обовʼязковою передачею під нагляд персоналу органу пробації; 

4) покласти на персонал органу пробації завдання яке полягає у 

здійсненні щоквартально шкільних бесід для дітей з 5 по 9 класи для 

попередження про можливі наслідки їх протиправної поведінки. 
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ПРОБЛЕМИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

Злочинність в Україні є однією з тих проблем, які не 

дозволяють країні розвиватися та вдосконалюватися. На даний 

момент на рівень злочинності впливає багато чинників: конфлікт на  

Донбасі, економічна криза, зовнішня загроза, низький рівень життя, 

безробіття тощо. Всі ці критерії разом створюють «сприятливі» 

умови для кримінальних елементів. 

Аналізуючи дані Міністерства внутрішніх справ та Генеральної 

прокуратури України щодо кількості злочинів за 2017 рік, можна 

побачити тенденцію спаду рівня злочинності у порівнянні з 

2016 роком, а саме на 13,6 % – 496 тисяч. За загальним правилом 

найбільшу частку становлять злочини проти власності – це, 

насамперед, крадіжки – майже 260 тисяч випадків, проте на 16,8 % 

менше, у порівнянні з 2016 роком [1]. 

Усі злочини проти власності обʼєднані за ознакою родового 

обʼєкта, яким є право власності або ж власність. Під першою категорією 

слід розуміти право власника володіти, розпоряджатися та користуватися 

своїм майном. Це може виражатися у різних формах: таємно – крадіжка 

(ст. 185 КК України); відкрито – грабіж (ст. 186 КК України); нападом, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page
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поєднаним із насильством – розбій (ст. 187 КК України); самовільним 

використанням (ст. 188-1 КК України); вимаганням (ст. 189 КК України); 

обманом – шахрайство (ст. 190 КК України) тощо. 

Ураховуючи намагання законодавця побудувати Особливу 

частину КК України за родовим обʼєктом посягання, проблема 

систематизації таких злочинів призводить до проблеми обʼєкта та 

предмета злочинів проти власності. Беручи до уваги існування в теорії 

кримінального права різних підходів до розуміння обʼєкта злочинного 

посягання, в юридичній літературі під обʼєктом злочинів проти 

власності, зазвичай, розуміють власність (суспільні відносини 

власності) чи право власності. Обʼєктом посягання цієї категорії 

злочинів називаємо право власності як право володіння, користування 

та розпорядження [2]. 

Розрізняють поняття власності та права власності. Власність як 

поняття вживають у декількох розуміннях. В економічному розумінні 

власність – це відносини щодо присвоєння матеріальних благ.  

У правовому розумінні власність – це право володіння, користування та 

розпорядження обʼєктом власності. Власникові належать права 

володіння, користування та розпоряджання своїм майном та захисту від 

будь-якого порушення цих прав. Власність повʼязана з відношенням до 

певних речей як до своїх. Право власності є абсолютним, тому кожен 

зобовʼязаний поважати відносини власності та ставитися до не своїх 

предметів власності як до чужих [2]. Дане положення закріплено у ст. 41 

Конституції України кожен має право володіти, користуватись і 

розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, 

творчої діяльності [3]. Ніхто не може бути протиправно позбавлений 

права власності. Право приватної власності є непорушним. Згідно з 

статтею 316 Цивільного кодексу України правом власності є право 

особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю 

волею, незалежно від волі інших осіб [4]. Предметом даних злочинів є 

майно, яке розглядається у двох аспектах, як окрема правова категорія 

та у цивільно-правовому значенні «речі» (статті 185-198 КК України).  

У статті 179 ЦК України охарактеризовано речі як предмет 

матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та 

обовʼязки. До речей згідно зі статті 180 ЦК України потрібно зачислити 

тварин як особливий обʼєкт цивільних прав.  

Речі – поняття, яке охоплює продукцію, плоди, доходи, складні, 

споживні та неспоживні речі тощо. Поняття «річ» потрібно відрізняти 

від поняття «майно». Відповідно до статті 190 ЦК України майном як 

особливим обʼєктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також 

майнові права та обовʼязки [4]. Також існує думка, що предметом 
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вимагання та шахрайства можуть бути право на майно та дії майнового 

характеру. Деякі виділяють інформацію та інтелектуальну власність. 

У контексті аналізу предмета злочинів проти власності слід 

зауважити, що, вирішуючи питання кваліфікації дій особи, яка 

вчинила те чи інше діяння, передбачене нормами розділу VI Особливої 

частини КК, варто завжди звертати увагу на те, чи не містяться в 

інших розділах Особливої частини КК спеціальні заборони щодо 

викрадення, привласнення, розтрати, вимагання, пошкодження чи 

знищення певного виду майна. Якщо такі заборони існують, то все 

вчинене зазвичай кваліфікується лише за спеціальною нормою  

(в окремих випадках кваліфікація можлива й за сукупністю злочинів) [5]. 

Окремою особливістю злочинів проти власності є їх 

відмежування за ознакою вартості. Тобто залежно від розміру 

заподіяної шкоди, дії можна кваліфікувати за статтями розділу VI 

Особливої частини Кримінального кодексу України чи Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Наприклад, 

різниця між злочинним викраденням чужого майна шляхом крадіжки, 

шахрайства, привласнення або розтрати (злочини, передбачені 

статтями 185, 190, 191 КК) та між дрібним викраденням чужого майна 

шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення або розтрати (стаття 51 

КУпАП) полягає у розмірі шкоди, якщо вартість майна на момент 

вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподаткованого 

мінімуму доходів громадян, то це адміністративне правопорушення, 

якщо більше – кримінальне [6]. 

Ще одним важливим моментом у злочинах проти власності є їх 

характеристика з субʼєктивної сторони, а саме умисність.  

За загальними правилами всі злочини даної категорії є умисними, які 

вчинені з корисливих мотивів, але існує думка, що є випадки їх 

вчинення з благородних та добрих мотивів. На нашу думку, всі 

злочини проти власності передбачають корисливий мотив, а наявність 

його у юридичному складі злочину тільки підкреслює важливість для 

конкретного діяння, хоча, у свою чергу, законодавець не виділив 

корисливість у кожному положенні. 

Отже, підсумовуючи всі доводи, слід зазначити, що злочини проти 

власності є найрозповсюдженими серед усіх злочинів. Вони мають багато 

особливостей, які ускладнюють їх кваліфікацію та юридичну оцінку. 

Вони потребують більшої конкретизації з законодавчої точки зору, щоб 

унеможливити двозначність понять, можливості використати прогалини в 

законі для уникнення відповідальності. 



39 

Список використаних джерел 

1. Злочинність в Україні. Аналітичний портал «Слово і діло» 
URL: https://www.slovoidilo.ua/2018/02/16/infografika/suspilstvo/ 
zlochynnist-ukrayini-statystyka-mynulyj-rik. 

2. Деякі проблеми кримінально-правової охорони власності / 
А.Соловйова. 2014. 

3. Конституція України, Верховна Рада України. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

4. Цивільний кодекс України, Верховна Рада України. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

5. Загальна характеристика та види злочинів проти власності. 
URL: https://pidruchniki.com/1589031559932/pravo/zlochini_proti_vlasnosti. 

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 
Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 

Букач Володимир Володимирович, 
доцент кафедри кримінального права, 
процесу і криміналістики Київського 
інституту інтелектуальної власності та 
права Національного університету 
«Одеська юридична академія», кандидат 
юридичних наук, доцент 

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЯМ 

АВТОРСЬКИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Аналiзуючи cьoгoднiшнiй cтан злoчиннocтi на теритoрiї 
України прoти автoрcьких та cумiжних прав спостерігається значний 
ріст їх у мережi Iнтернет. Cьoгoднi в Українi вcе бiльше i бiльше 
уваги придiляєтьcя питанням захиcту автoрcьких прав, у тoму чиcлi в 
мережi Iнтернет.  

Нацioнальне закoнoдавcтвo у cт. 50 Закoну України «Прo 
автoрcьке правo i cумiжнi права» [1] мicтить перелiк дiй, якi мoжуть 
квалiфiкуватиcя як пoрушення автoрcькoгo права, а вiдтак, i як 
пiдcтави для звернення дo cуду за захиcтoм.  

Oднiєю з перших країн, щo пoчала бoрoтьбу з пoрушенням 
автoрcькoгo права в мережi Iнтернет, є Францiя. У 2009 р. у Францiї 
булo прийнятo закoни прo дoтримання й захиcт iнтелектуальнoї 
влаcнocтi в Iнтернетi пiд назвoю HADOPI 1 i HADOPI 2. Завдяки 
закoнам булo cтвoренo cиcтему бoрoтьби з пoрушниками автoрcькoгo 
права в мережi Iнтернет, щo включає кoмплекcну дiяльнicть держави, 
прoвайдерiв i правoвлаcникiв. Булo cтвoренo державну антипiратcьку 
cлужбу пiд назвoю Вищий oрган пo рoзпoвcюдженню твoрiв i захиcту 

https://www.slovoidilo.ua/2018/02/16/infografika/suspilstvo/%0bzlochynnist-ukrayini-statystyka-mynulyj-rik
https://www.slovoidilo.ua/2018/02/16/infografika/suspilstvo/%0bzlochynnist-ukrayini-statystyka-mynulyj-rik
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://pidruchniki.com/1589031559932/pravo/zlochini_proti_vlasnosti
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10


40 

автoрcьких прав в Iнтернетi HADOPI (Haute autoritй pour la diffusion 
des oeuvres et la protection des droits sur Internet, HADOPI), дo 
oбoвʼязкiв якoї належить вiдcлiдкoвування в мережi Iнтернет 
пoрушникiв автoрcькoгo права й надcилання на їхню електрoнну 
адреcу пoпередження. При cиcтематичнoму пoрушеннi HADOPI 
звертаєтьcя дo cуду прo притягнення пoрушника дo вiдпoвiдальнocтi, 
яка мoже пoлягати: у блoкуваннi дocтупу пoрушника дo мережi 
Iнтернет з йoгo IР-адреcи термiнoм на oдин рiк, при цьoму пoрушник 
прoдoвжує cплачувати абoнентcьку плату iнтернет-прoвайдеру й не 
має права укладати дoгoвoри з iншими прoвайдерами. Якщo пoрушник 
прoiгнoрував забoрoну, вiн караєтьcя штрафoм дo 3750 єврo. При 
винеcеннi cудoм oбвинувальнoгo вирoку прoвайдер зoбoвʼязаний 
вiдключити прoтягoм двoх тижнiв пoрушника вiд мережi Iнтернет i 
пoвiдoмити прo це HADOPI. Якщo прoвайдер цьoгo не зрoбить, на 
ньoгo накладаєтьcя штраф у рoзмiрi 5 тиc. єврo; у приcудженнi штрафу 
в рoзмiрi дo 300 тиc. єврo абo пoзбавлення вoлi cтрoкoм на три рoки. 
Cудoвий рoзгляд прo притягнення пoрушника дo вiдпoвiдальнocтi 
вiдбуваєтьcя за cпрoщенoю cиcтемoю, без виклику cтoрiн на cудoве 
заciдання (на зразoк нашoгo наказнoгo прoвадження). З iншoгo бoку, 
закoнами на прoвайдерiв пoкладенo oбoвʼязoк вiдcлiдкoвувати 
пoрушення автoрcькoгo права абoнентами й пoвiдoмляти HADOPI прo 
виявленi факти пoрушення. При укладаннi кoнтракту прoвайдерiв з 
абoнентoм мають бути в oбoвʼязкoвoму пoрядку прoпиcанi пoлoження 
прo вiдпoвiдальнicть абoнента за пoрушення автoрcькoгo права, прo 
легальнi cпocoби викoриcтання й захиcту цифрoвoї культурнoї iнфoрмацiї. 

Крiм тoгo, безпocередньo правoвлаcники зoбoвʼязанi 
вiдcлiдкoвувати пoрушення кoриcтувачами їхньoгo автoрcькoгo права 
в мережi Iнтернет i пoвiдoмляти прo це HADOPI.  Дocвiд Францiї 
перейняли iншi країни. У квiтнi 2011 р. Нoва Зеландiя прийняла закoн 
прo захиcт автoрcькoгo права (набрав чиннocтi 1 вереcня 2011 р.), 
ocнoвнi пoлoження якoгo пoдiбнi дo закoнiв HADOPI. Пicля трьoх 
пoпереджень пoрушник притягуєтьcя дo вiдпoвiдальнocтi у виглядi 
накладення штрафу в рoзмiрi дo 15 тиc. авcтралiйcьких дoларiв (близькo 
8200 єврo). Прoте, на думку cуcпiльнoгo загалу у Францiї, закoни 
HADOPI 1 i 2 не дали oчiкуванoгo результату. Це пoяcнюють тим, щo 
кoриcтувач пcихoлoгiчнo не гoтoвий дo oплати прoдукту 
iнтелектуальнoї влаcнocтi, а такoж cклад- нoщами дoказoвoї бази 
виявлення пoрушень. Так, за даними ВVA-Orange для Мiжнарoднoгo 
фoруму в Авiньйoнi в лиcтoпадi 2010 р. пoлoвина oпитаних (44 %) не 
хoче oплачувати за cкачуваний в Iнтернетi iнтелектуальний oбʼєкт. 
Cеред мoлoдi дo 25 рoкiв цi цифри cтанoвлять 85 %. У Нiмеччинi дiє 
такoж cиcтема трьoх пoпереджень. За пoрушення автoрcькoгo права в 



41 

мережi Iнтернет пoрушника притягують дo вiдпoвiдальнocтi у виглядi 
пoзбавлення дocтупу дo Iнтернету cтрoкoм на мicяць абo приcуджують 
штраф у рoзмiрi 1500 єврo. 

У Япoнiї прийнятo нoвий закoн, яким передбаченo увʼязнення 
cтрoкoм на два рoки абo штраф у рoзмiрi 2 млн йєн (25 700 дoл. CША) 
за cкачування пiратcьких файлiв з Iнтернету. Вoднoчаc за cкачування 
пiратcькoгo кoнтенту зi cвoгo кoмпʼютера в мережу Iнтернет 
передбаченo увязнення, за цим закoнoм, cтрoкoм на 10 рoкiв i штраф у 
cумi 10 млн йєн (бiльше 128 тиc. дoл. CША). Oдним з iнiцiатoрiв цьoгo 
закoну виcтупила Аcoцiацiя звукoзапиcувальнoї iндуcтрiї Япoнiї, яка 
пiдрахувала, щo oбcяги cкачування нелегальнoгo кoнтенту в 10 разiв 
перевищують кiлькicть cкачування легальнoгo [7, с. 130].  

У Великoбританiї cтвoренo фoнд «Iнтернет-вoтч», дo якoгo 
надхoдять cкарги щoдo неправoмiрнoгo викoриcтання матерiалiв в 
Iнтернетi. Фoнд рoзглядає заяви i в разi пoрушень звертаєтьcя дo 
прoвайдера з вимoгoю пoкарати пoрушника, а такoж вiдcтежує 
мoжливе викoриcтання цьoгo матерiалу у вiртуальнiй мережi. 
Вiдпoвiднo дo закoнoдавcтва CША − Stop Online Piraxc Act (SOPA, 
закoн прoти iнтернет-пiратcтва) кoмпанiї, якi вoлoдiють автoрcькими 
правами, мають правo на цензуру cайтiв, пiдoзрюваних у пiратcтвi, їм 
надаєтьcя правo блoкувати cайти i веб-cтoрiнки, дoмени 
правoпoрушникiв i накладати арешт на рахунки кoмпанiй-пoрушникiв. 
Oдним з видiв вiдпoвiдальнocтi за пoрушення автoрcькoгo права у 
CILIA є штраф з вiдшкoдуванням матерiальних збиткiв у cумi, яка не 
перевищує пoдвiйнoгo рoзмiру вiдшкoдування (дo 500 тиc. дoл. абo дo 
5 млн дoл. якщo вiдпoвiдач oрганiзацiя). Якщo пoрушення зрoбленo з 
умиcлoм, в iнтереcах iнoземнoї держави, тo макcимальний cтрoк 
увʼязнення мoже cтанoвити 15 рoкiв, а штраф 10 млн дoл. Китай 
кoнтрoлює бiльшicть iнфoрмацiї в мережi Iнтернет через Бюрo 
Держради з кoнтрoлю за iнфoрмацiєю i Бюрo з кooрдинування нoвин. 
У випадку невiдпoвiднocтi iнфoрмацiї вiдбуваєтьcя блoкування таких 
coцiальних мереж. У республіці Бiлoруcь cтвoрені cпецiальнi oргани з 
цензури в мережi Iнтернет.  

Список використаних джерел 

1. Прo автoрcьке правo i cумiжнi права: закoн України вiд 
23.12.1993 p. // Вiдoмocтi Верхoвнoї Ради України (ВВР). – 1994. – № 13. – 
Ст. 64.  

2. Двoрянкин O. А. Защита автoрcких и cмежных прав. 
Oтветcтвеннocть за их нарушение. Угoлoвнo-правoвoй аcпект. – М. : 
Изд-вo «Веcь Мир», 2002. – C. 129–132. 



42 

Бурбела Юрій Сергійович, 
здобувач кафедри кримінального права 

Національної академії внутрішніх справ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВІДМОВИ  

ВІД ДОБРОВІЛЬНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗАВДАНОГО 

ЗБИТКУ АБО УСУНЕННЯ ЗАПОДІЯНОЇ ШКОДИ  

ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Добровільне відшкодування завданого збитку або усунення 

заподіяної шкоди в певних випадках не завершується до фактичного 

моменту звільнення особи від кримінальної відповідальності. Тому для 

повної реалізації умов заохочувальних кримінально-правових норм 

особа, яка вчинила злочин, повинна здійснювати відповідні позитивні 

післязлочинні дії і після звільнення від кримінальної відповідальності.  

Однак, трапляються випадки, коли особа після звільнення від 

кримінальної відповідальності не відшкодувала завданий збиток або не 

усунула заподіяну шкоду чи відмовляється від продовження таких 

позитивних післязлочиних дій.  

М. Є.  Григорʼєва має рацію в тому, що оскільки звільнення від 

кримінальної відповідальності у звʼязку з дійовим каяттям є 

безумовним, то ніяких примусових заходів застосувати до такої особи 

буде неможливо і вона виявиться безкарною [1, с. 167].  

А. М. Ященко також слушно відмічає, що у таких випадках 

потерпілий може захистити свої права у порядку цивільного 

судочинства [2, с. 12–13]. Звичайно така законодавча можливість 

існує, однак наскільки це справедливо і правомірно? Адже не 

виконується умова кримінально-правового заохочення, а отже для 

звільнення від кримінальної відповідальності немає підстав. Однак, 

якщо особу вже звільнено, то ж як бути з огляду на відсутність 

зворотного механізму? 

На наш погляд, для таких випадків слід сконструювати 

спеціальну норму. Причому вона може існувати у декількох варіантах:  

1) містити підстави притягнення до кримінальної 

відповідальності за раніше вчинений злочин з урахуванням відмови від 

добровільного відшкодування завданого збитку або усунення 

заподіяної шкоди як обставини, що обтяжує покарання;  

2) передбачати самостійну підставу притягнення до 

кримінальної відповідальності за невиконання умов звільнення від 

кримінальної відповідальності.  
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Аналогом такої норми може бути ст. 389-1 КК України, яка 

встановлює кримінальну відповідальність за умисне невиконання 

угоди про примирення або про визнання винуватості.  

Кожна із зазначених моделей кримінально-правових норм має 

свої переваги та недоліки.  

Недоліки першого варіанту полягають в тому, що після 

звільнення від кримінальної відповідальності проходить певний час 

втрачається час на збір доказів, а деякі докази взагалі можуть 

зникнути, їх можна знищити. Тому довести вину особи у вчиненні 

злочину буде значно складніше.  

Недоліки другого варіанту полягають у тому, що звільнення від 

кримінальної відповідальності стосується різних злочинів, водночас 

норма про умисне невиконання умов звільнення від кримінальної 

відповідальності буде єдиною і не може передбачати такий широкий 

спектр варіації санкцій як відповідні заборонні кримінально-правові 

норми, за які особу може бути звільнення від кримінальної 

відповідальності. 
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ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ 
ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ  

У практиці застосування щодо неповнолітніх правопорушників 

заходів кримінально-правового характеру примусові заходи виховного 

характеру є традиційним видом таких заходів і відіграють свою 

позитивну превентивну роль. Як засвідчують дані судової статистики,  

протягом 2004–2017 рр.  частка неповнолітніх осіб, які були звільнені 

від кримінальної відповідальності та покарання із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру збільшилася. Так, у 2004 р. 

примусові заходи виховного характеру було застосовано до 3,6 % 

неповнолітніх злочинців, в 2005 р. – до 3,6 %, в 2006 р. – до 4,6 %,  
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в 2007 р. – до 4,0 %, в 2008 р. – до 5,2 %, в 2009 р. – до 5,0 %, в 2010 р. – 

до 6,4 %, в 2011 р. – до 5,4 %, в 2012 р. – до 7,4 %, 2013р. [1, c. 3].  

Але в подальшому відбулися зміни в правозастосовній практиці і від 

561 особи, щодо яких були застосовані примусові заходи виховного 

характеру в 2013 р., в 2014 р. ці заходи впливу реалізовані лише щодо 

63 неповнолітніх, а в 2015 р. буле постановлено тільки одне рішення 

суду такого змісту.  

На сьогодні правозастосовна практика знову звернула свою 

увагу на даний вид кримінально-правової репресії. Так, у 2016 році 

місцевими загальними судами постановлено 342 ухвали про 

застосування примусових заходів виховного характеру щодо 

398 неповнолітніх. У 2017 році  примусові заходи виховного характеру 

застосовані щодо 347 неповнолітніх [2].  

Такі коливання у практиці застосування примусових заходів 

виховного характеру щодо неповнолітніх правопорушників вказують 

на існування проблем у правозастосуванні і підтверджують важливість 

аналізу теоретичних положень з законодавчою регламентацією цього 

заходу кримінально-правового характеру.  

Ефективність реалізації системи заходів кримінально-правового 

характеру в значній мірі залежить від повноти та всебічного 

висвітлення сукупності ознак, що характеризують їх зміст, правові 

підстави та умови застосування. Водночас деякі питання з обраної 

проблематики залишились недостатньо дослідженими. Зокрема, 

питання обґрунтованості застосування примусових заходів виховного 

характеру при звільненні неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності та відмінність підстав для застосування таких заходів 

зі звільненням від покарання, відмежування умов звільнення від 

покарання з випробуванням є недостатньо дослідженими в науці 

кримінального права. Ці та інші обставини підкреслюють необхідність 

наукового дослідження окресленої вище проблематики.     

Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та 

від покарання із застосуванням примусових заходів виховного 

характеру відноситься до категорії звільнення за так званими 

нереабілітуючими обставинами. За таких обставин даний вид 

звільнення обумовлюється принципами соціальної справедливості, 

економії кримінальної репресії, доцільності та індивідуалізації 

відповідальності. Аналіз правозастосовчої практики свідчить, що суди 

не завжди чітко розмежовують підстави та умови застосуванням 

примусових заходів виховного характеру щодо неповнолітніх при 

звільненні їх від кримінальної відповідальності або звільнення від 

покарання. Звільняючи неповнолітніх злочинців від покарання, суди 
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досить часто виносять ухвалу або постанову. Випадки  постановлення 

судами саме вироків, якими приймається рішення про звільнення 

неповнолітніх від покарання і застосування примусових заходів 

виховного характеру, є, скоріше, винятком, ніж правилом. 

Такі та інші проблеми в правозастосуванні проявляються через 

недосконалість кримінального закону, що призводить до помилок у 

судовій практиці. Вищевикладене дає підстави стверджувати, що є 

обґрунтованою та доцільною пропозиція Л.В. Герасимчук відмовитись 

від застосування примусових заходів виховного характеру до 

неповнолітніх у випадку звільнення їх від кримінальної 

відповідальності, і застосовувати ці заходи тільки у випадку звільнення 

їх від покарання із подальшим удосконаленням законоположень, які 

регламентують умови та підстави цього звільнення [1, c. 17]. 

Запропонована новація сприятиме подоланню  дублювань та створенню 

правових  передумов для правильного тлумачення норм Кримінального 

кодексу України у правозастосовчій практиці. 

Водночас вивчення судової практики свідчить про 

недосконалість норм кримінального законодавства, які регулюють 

звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та від 

покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру, 

що призводить до помилок у процесі застосування цих норм 

правозастосовними органами.  

Таким чином, розглядуваний примусовий захід виховного 

характеру в межах системи заходів кримінально-правового характеру 

виконує функцію своєрідного покарання і не може розглядатись як 

звільнення від покарання.  

Інститут звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності та покарання із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру в системі заходів кримінально-правового 

характеру повинні відповідати принципам гуманізму, справедливості, 

доцільності та обґрунтованості кримінальної відповідальності. На 

реалізацію завдань кримінальної відповідальності звільнення 

неповнолітніх від кримінальної відповідальності та від покарання із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру повинно 

здійснюватися судом лише у випадках, в порядку та на умовах, 

передбачених кримінальним  законодавством. З кримінального 

законодавства необхідно виключити норму щодо застосування 

примусових заходів виховного характеру при звільненні  

неповнолітніх від кримінальної відповідальності. Звільнення повинно 

здійснюватись на загальних підставах застосування такого заходу 

кримінально-правового характеру. 
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Положення кримінального процесуального законодавства також 

необхідно привести у відповідність до норм кримінального законодавства. 

Саме нормами кримінального законодавства необхідно 

встановити обовʼязок суду розглядати питання щодо застосування до 

неповнолітніх, які скоїли злочин, звільнення від покарання із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру з чіткою 

регламентацією підстав та умов такого звільнення. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХРАЙСТВ 
У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

Одним із предметів кримінально-правової охорони, згідно ст. 1 

КК України, є власність. Традиційно саме захист права власності був 

однією з перших цілей створення перших джерел кримінального права – 

хоча в стародавній період в першу чергу йшлось про криміналізацію 

крадіжок, грабежів і розбоїв, а шахрайство досить довгий час 

вважалось скоріше аморальним явищем, ніж злочином.  

В той же час, слід погодитись з думкою К.Л. Попова, що не в 

останню чергу прояви шахрайства стають можливими завдяки 

використанню досягнень науково-технічного прогресу, новітніх 

інформаційніх технологій. Як наслідок, специфіка боротьби з 

шахрайством на сучасному етапі характеризується не лише його 

зростаючими кількісними показниками, але й прискореним 

оновленням його типових форм, підвищенням  суспільної 

небезпечності таких злочинів [1]. 

Однією із сфер, де традиційно великим є обсяг шахрайських 

злочинів є фінансова сфера. Угода про асоціацію між Україною та ЄС 

у ч. 1, 2 ст. 126 визначає, що кожна Сторона може застосовувати або 
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підтримувати певні заходи з пруденційних міркувань, зокрема: 

a) захист інвесторів, депозитаріїв, власників полісів або осіб, перед 

якими постачальник фінансових послуг має зобовʼязання довірчої 

особи; b) забезпечення цільності та стабільності фінансової системи 

відповідної Сторони.  Такі заходи не повинні бути більш 

обтяжливими, ніж це необхідно для досягнення їхньої мети, та не 

повинні бути дискримінаційними стосовно постачальників фінансових 

послуг іншої Сторони у порівнянні з подібними власними 

постачальниками фінансових послуг [2]. Специфіка ситуації із 

шахрайствами у банківській сфері полягає ще і в тому, що в реальній 

правозастосовній практиці важко розмежувати два наступних 

злочинів: шахрайство (ст. 190 КК України) яке проявляється у 

заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом 

обману чи зловживання довірою (шахрайство); шахрайство з 

фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України)  що полягає у наданні 

завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам 

влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого 

самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання 

субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі 

відсутності ознак злочину проти власності [3]. 

Таке законодавче формулювання, формально розмежовуючи 

дані категорії злочинів, все ж робить це недостатньо чітко і саме в 

частині банківських кредитів. Вказівка на «відсутність ознак злочинів 

проти власності». Ситуація обтяжується тим, що юридичним службам 

банків – як правило досить поверхово обізнаним у сфері 

кримінального права, як правило, більш зручно подавати заяву про 

кримінальне правопорушення за «традиційною» ст. 190 КК України, а 

не більш специфічною ст. 222 КК України.   

Ситуація обтяжується специфічною підслідністю злочину 

передбаченого ст. 222 КК. За загальним правилом він підслідний 

органам Національної поліції, але якщо під час розслідування 

злочинів, віднесених до підслідності «податкових органів» (ст. 204, 

205, 205-1, 212, 212-1, 216, 218-1, 219) буде встановлено злочин, 

передбачені статтями  222, Кримінального кодексу України, вчинені 

особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою 

особою, якщо вони повʼязані із злочинами, вчиненими особою, щодо 

якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються 

слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства [4]. Така подвійна підслідність призводить 

до неоднозначного тлумачення норм права органами кримінальної 

юстиції та судом.  



48 

Зокрема, 16 листопада 2017 р. Шевченківський районний суд 

м. Києва у складі: головуючого судді Лінника О. П., розглянув у 

відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за 

обвинувальним актом відносно ОСОБА_2 (справа № 761/12971/16-к) 

та визнав цю особу винною ч.5 ст.27 ч. 1 ст.358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 222 

КК України з подальшим звільненням особи від покарання на підставі 

амністії. Фабула справи наступна 28 жовтня 2015 року приблизно  

о 12 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: проспект Перемоги, 2 

у м. Києві, за попередньою домовленістю, зустрілась із 

невстановленою особою та в подальшому, діючи умисно, за грошову 

винагороду, у невстановленої слідством особи придбала завідомо 

підроблений документ, а саме довідку про доходи від 22 жовтня 

2015 року, у якій зазначено, що вона дійсно працює у ТОВ «КІМ 2007» 

на посаді головного економіста. Переслідуючи свій злочинний умисел, 

направлений на використання завідомо підробленого документа, 

знаходячись у відділенні ПАТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Київ, 

бульвар Тараса Шевченка, 58, ОСОБА_2, діючи умисно, з метою 

отримання кредиту, добровільно надала представнику банку 

ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 завідомо підроблену довідку про доходи 

від 22 жовтня 2015 року, в якій зазначено, що вона дійсно працює в 

ТОВ «КІМ 2007» на посаді головного економіста і її дохід за період з 

квітня 2015 року по вересень 2015 року складає 31710 гривень 

76 копійок. В подальшому, зазначені ОСОБА_2 дані були внесені 

співробітником банку в заяву-анкету на отримання кредиту від 

28.10.2015 року, яку ОСОБА_2 завірила власним підписом, тим самим 

використала завідомо підроблений документ. Внаслідок цього, 

02 листопада 2015 року, ОСОБА_2, перебуваючи у приміщенні 

відділення ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, бульвар Тараса 

Шевченка, 58, одержала кредит на суму 30150 гривень [5]. 

Практично одночасно, 10.11.2016  Печерський  районний суд 

м. Києва в складі головуючого судді Білоцерківця О. А., визнав 

обвинуваченого ОСОБА_1 винним в скоєнні злочинів, передбачених 

ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України за 

наступних обставин. ОСОБА_1, 18.04.2016 приблизно о 14 год. 30 хв., 

з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до 

приміщення «Кредит Кафе» ТОВ «Партнер Фінанс», розташованого за 

адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1, та 

використовуючи завідомо підроблений документ, а саме паспорт 

громадянина України на імʼя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, серії 

НОМЕР_1, виданого Каплуським РВ УДМС України в Івано-

Франківській області 16.08.2012, з переклеєною фотокарткою із 
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зображенням на ній ОСОБА_1, та картку фізичної особи - платника 

податків надав їх представникові «Кредит кафе» ТОВ «Партнер 

Фінанс» для оформлення кредиту у сумі 500 гривень. Разом з тим, з 

причин, що не залежали від його волі, ОСОБА_1 не вчинив усіх дій, 

які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, оскільки під 

час перевірки наданого їм паспорту громадянина України на імʼя 

ОСОБА_2, у працівників ТОВ «Партнер Фінанс» виникла підозра у 

його справжності, якими на місце були викликані працівники поліції, 

які затримали ОСОБА_1 [5]. 

Таким чином, в реальній правозастосовній практиці 

розмежувати шахрайство у банківській сфері та шахрайство із 

фінансовими ресурсами надзвичайно важко як через обʼєктивні так і 

субʼєктивні причини. Недосконалість законодавства, низький 

професіоналізм органів досудового розслідування та їх бажання 

максимально швидко «позбутись» таких справ призводять до 

формального підходу до розслідування кримінальних проваджень. 

Відтак, вирішення даної проблеми має проводитись як в законодавчій, 

так і правозастосовній площині.  
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРЕДИКАТНОГО ЗЛОЧИНУ, ЩО 
ПЕРЕДУЄ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, 

ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ  

Однією з суттєвих ознак, що дозволяють відмежувати склад 

злочину «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом», від суміжних складів злочинів, є джерело походження 

доходів, які є предметом  такої легалізації. Обовʼязковою умовою, за 

якої настає відповідальність за вказаний  злочин,  є одержання таких 

доходів унаслідок вчинення визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 

Кримінального кодексу України (далі – КК України) суспільно 

небезпечного протиправного діяння (предикатного злочину) [1].  

Предикатний злочин є специфічною юридичною конструкцією, 

що використовується при описанні  складу злочину, при цьому термін 

«предикатний» в цьому контексті покликаний підкреслити ту 

обставину, що вчинення основного складу злочину неможливе без 

попереднього, одночасного або наступного вчинення, або без раніше 

виниклого наміру вчинити інший злочин [2, с. 55]. Для позначення цієї 

юридичної конструкції в науковій літературі іноді вживають  

також словосполучення «попередній (рос. предшествующий) 

злочин» [3, с. 192]. До основних ознак предикатного (попереднього) 

злочину, на думку фахівців, слід віднести наступні: 1) він (попередній 

злочин) не входить в структуру основного складу злочину і 

залишається самостійним складом злочину; 2) є таким, що реально 

вчинений до основного злочину (або одночасно з ним, або після 

нього); 3) повинен мати реальний характер, а не бути вигаданим; 

4) залежно від конструкції складу, вчиняється або тільки тією ж 

особою, що вчиняє і основний злочин, або тільки іншою особою, або 

не виключається можливість його вчинення як іншою особою, так і 

тією, що  вчиняє основний злочин; 5)засудження за основний  злочин 

не потребує обовʼязкового попереднього чи одночасного засудження 

за попередній (предикатний) злочин або за готування чи замах на не 

доведений до кінця попередній (предикатний) злочин [3, с. 193]. 

Уперше поняття предикатного злочину, який передує 

відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, було надано у 



51 

«Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, 

одержаних злочинним шляхом» від 08.11.1990 р. Відповідно до п. 3 

ст. 6 Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, 

одержаних злочинним шляхом,  «предикатний злочин» означає будь-який 

кримінальний злочин, в результаті якого виникли доходи, що можуть 

стати предметом злочину, зазначеного в статті 6 цієї Конвенції [4].  

Подібне визначення міститься також у п. е ст. 1 Конвенції РЄ 

про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних 

злочинним шляхом, і фінансування тероризму [5]. У Міжнародних 

стандартах з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму 

і розповсюдження зброї масового знищення (40 рекомендацій FATF) 

зазначається, що країни повинні застосовувати поняття злочину 

«відмивання коштів» до всіх серйозних злочинів з метою охоплення 

якомога ширшого спектру предикатних злочинів [6]. Для опису кола 

предикатних злочинів FATF рекомендує використати один з 

наступних методів: посилання на усі злочини; посилання на  поріг, 

повʼязаний з категорією серйозних злочинів, або посилання на поріг, 

повʼязаний з таким видом покарання, як позбавлення волі, встановлене 

за предикатний злочин (пороговий підхід); посилання  на перелік 

предикатних злочинів; поєднання цих підходів. 

Якщо країни застосовують пороговий підхід, предикатні 

злочини повинні принаймні включати в себе усі злочини, які 

підпадають під категорію серйозних відповідно до свого 

національного законодавства, або включати в себе злочини, які 

караються таким максимальним покаранням, як позбавлення волі 

строком більше ніж на один рік, або для тих країн, які мають 

мінімальний поріг для злочинів, встановлений їх правовою системою, 

предикатні злочини повинні включати в себе всі злочини, що 

караються таким мінімальним покаранням, як позбавлення волі 

строком більше ніж на шість місяців. 

Згідно з п. 1 примітки до ст. 209 КК України, суспільно 

небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації 

(відмиванню) доходів (тобто предикатним злочином), є: 1) діяння, за 

яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у 

виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 2) діяння, вчинене за 

межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним 

протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) 

доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є 

злочином за Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення 

якого незаконно одержані доходи. Таким чином, вітчизняний 
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законодавець використав  «пороговий» підхід, визначаючи коло 

суспільно небезпечних діянь, що передували легалізації (відмиванню) 

доходів (тобто коло предикатних злочинів).  

Для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 209 

КК України законодавство не вимагає постановлення обвинувального 

вироку за вчинення предикатного діяння, що, в цілому, відповідає 

вимогам зазначених вище міжнародних конвенцій у даній сфері. 

Достатньо, щоб порушник підозрював або повинен був припустити, 

що майно є доходом, одержаним злочинним шляхом (п. 2 ст. 9 

Конвенції РЄ про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, 

одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму від 

16.05.2005 р.). Слід мати на увазі, що кримінальна відповідальність за 

ст. 209  КК України не виключена й у тих випадках, коли особа, котра 

вчинила предикатне діяння, була звільнена від кримінальної 

відповідальності в установленому законом порядку (у звʼязку із 

закінченням строків давності, застосуванням амністії тощо) або не 

притягувалася до такої відповідальності (наприклад, у звʼязку зі 

смертю), а одержані внаслідок зазначеного діяння кошти або інше 

майно  стали  предметом легалізації. 
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СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ ЗЛОЧИНІВ  

ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ 

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Конституції України кожен має право 

на безпечне для життя і здоровʼя довкілля та на відшкодування 

завданої порушенням цього права шкоди [1]. Митрофанов І. І. 

говорить, що на виконання цього розділ VIII «Злочини проти 

довкілля» Особливої частини Кримінального кодексу (далі – КК) 

України містить кримінально-правові заборони, покликані забезпечити 

реалізацію права кожного на сприятливе довкілля. Незважаючи на це, 

в Україні спостерігається найвищий серед європейських країн рівень 

розораності земель, споживання водних ресурсів, вирубування лісів. 

Всього лише 2 % від усіх злочинів проти довкілля припадає на 

злочини, що повʼязані з забрудненням довкілля і тому становлять 

надзвичайну небезпеку для життя та здоровʼя людей. Більшість статей 

розділу VІІІ «Злочини проти довкілля» КК взагалі не застосовуються з 

огляду на оціночні поняття, що використовуються для позначення 

ознак складів досліджуваних злочинів [2, 7]. 

Мета цього дослідження – на основі аналізу чинного 

законодавства України, що забезпечує кримінально-правову охорону 

навколишнього природного середовища, охарактеризувати зміст та 

види суспільно небезпечних наслідків у злочинах проти довкілля. 

Суспільно небезпечні наслідки належать до основних ознак 

обʼєктивної сторони злочину проти довкілля та у сукупності з діянням 

і причинним звʼязком становлять її зміст. Наслідками вчинення злочинів 

проти довкілля є заподіяння шкоди основному обʼєкту кримінально-

правової охорони – суспільним відносинам, що виникають з приводу 

використання окремих видів природних ресурсів, природних обʼєктів, 

забезпечення правопорядку при здійсненні конкретних видів впливу на 

довкілля, забезпечення екологічної безпеки населення і територій у 

процесі експлуатації промислових та інших підприємств, споруд, 

установок, а також іншої виробничої діяльності.  
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Як видно з наведеного, дані злочини мають матеріальний за 

конструкцією склад, а їх наслідками виступають: 

1) реальне спричинення шкоди довкіллю, життю або здоровʼю 
людей та іншим, що охороняються законом, обʼєктам (наприклад, 
екологічне забруднення значних територій – ст. 236 КК, загибель 
людей – ст. 236, 237 КК та ін.);  

2) створення реальної загрози спричинення такої шкоди 
(створення небезпеки для життя чи здоровʼя людей або живих ресурсів 
моря – ст. 243 КК, створення небезпеки тяжких технологічних аварій 
або екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання 
населення – ст. 253 КК тощо). 

Отже, поняттям шкідливих наслідків злочинів проти довкілля, 
на нашу думку, охоплюється лише шкода основному обʼєкту 
кримінально-правової охорони – суспільним відносинам, що 
виникають з приводу використання окремих видів природних ресурсів, 
природних обʼєктів, забезпечення правопорядку при здійсненні 
конкретних видів впливу на довкілля, забезпечення екологічної 
безпеки населення і територій у процесі експлуатації промислових та 
інших підприємств, споруд, установок, а також іншої виробничої 
діяльності. Якщо внаслідок вчинення злочину проти довкілля буде 
заподіяна шкода іншим обʼєктам кримінально-правової охорони 
(життю та здоровʼю особи), такі дії (чи бездіяльність) слід розглядати 
як тяжкі наслідки цих злочинів. 

Під тяжкими наслідками у злочинах проти довкілля слід 
розуміти: загибель чи масове захворювання людей; істотне погіршення 
екологічної обстановки, в тому чи іншому регіоні (місцевості); 
зникнення, масові загибелі чи тяжкі захворювання обʼєктів тваринного 
і рослинного світу; неможливість відтворити протягом тривалого часу 
ті чи інші природні обʼєкти або використовувати природні ресурси в 
певному регіоні; генетичне перетворення тих чи інших природних 
обʼєктів; заподіяння матеріальної шкоди в особливо великих розмірах 
тощо. При цьому суди повинні враховувати не тільки кількісні та 
вартісні критерії, а й інші обставини, що мають значення для 
вирішення цього питання [3]. 

Так, 28 січня 2016 року В. за допомогою бензопили здійснив 
порубку 65 дерев захисного лісу на території Реутинської сільської 
ради Кролевецького р-ну Сумської області. Згідно висновку 
лісотехнічної експертизи, незаконна порубка 65 дерев захисного лісу 
знищила цінні твердолистяні породи та погіршила спроможність 
виконання лісополосою специфічних захисних функцій та завдала 
значну матеріальну шкоду, а тому є підстави вважати шкоду, заподіяну 
навколишньому природному середовищу, істотною [4]. 
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Нажаль, відсутність чітких критеріїв визначення істотної шкоди 
при вчиненні злочинів проти довкілля дозволяє правозастосовним 
органам на свій розсуд оцінювати ті чи інші поняття закону про 
кримінальну відповідальність. Тому слід підтримати точку зору 
В.В. Локтіонової стосовно необхідності урахування при обчисленні 
даної шкоди таких критеріїв: 1) вартість предмета злочину проти 
довкілля; 2) кількість добутого; 3) матеріальна цінність предмета 
злочину; 4) екологічна цінність; 5) затрати на покриття збитків від 
вчинення злочину проти довкілля [6]. 

Охоплення наслідками злочинів проти довкілля такого прояву 
фізичної шкоди людині, як смерть, не викликає сумнівів у науці 
кримінального права. Поняттям «тяжкі наслідки» шкоду такого 
характеру, як смерть однієї людини, охоплюється лише в тому разі, 
якщо конструкція відповідного складу злочину включає «загибель 
людей» або інше формулювання, яке б безпосередньо вказувало на 
смерть кількох осіб як наслідок відповідного злочину. Ми вважаємо, 
що таке твердження має сенс у випадках, коли санкція відповідної 
статті (частини статті) КК є суворішою за санкцію ст. 119 КК, що 
регламентує відповідальність за необережне заподіяння смерті особи. 

Тим не менше убачається за доцільне поступово відмовитись від 
використання у законі про кримінальну відповідальність вказаних вище 
та інших оціночних понять, що мають занадто широкий, розмитий зміст, 
замінивши їх формально визначеними дефініціями. Крім того, варто 
конкретизувати як наслідки у вигляді шкоди здоровʼю, так і наслідки у 
вигляді смерті людини, причому як за характером (видом) та розміром 
заподіяної шкоди, так і за кількістю потерпілих. 

Специфічним наслідком злочинів проти довкілля є створення 
небезпеки заподіяння (загроза заподіяння) фізичної або екологічної 
шкоди, оскільки її наявність завдає шкоди суспільним відносинам. 
Так, 12 грудня 2017 року А. на спеціалізованому вантажному 
самоскиді, в кузові якого знаходилися відходи виробництва (горіла 
земля), незаконно здійснив вивезення та складування відходів 
виробництва на земельній ділянці за місцем розташування кладовища 
«Травневе» в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу, внаслідок чого 
відбулося забруднення земель, що відповідно до акту обстеження 
земельної ділянки складеного спеціалістами відділу з земельних 
питань та будівництва, створило небезпеку для довкілля [5]. 

Наостанок маємо наголосити, що суспільно небезпечні наслідки 
злочинів проти довкілля характеризуються шкідливими змінами у 
навколишньому природному середовищі, що знаходять відображення в 
заподіянні або загрозі заподіяння йому фізичної, матеріальної чи іншої 
шкоди, передбаченої відповідною нормою розділу VIII Особливої 
частини КК України. 



56 

Список використаних джерел 

1. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

2. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 

3. Постанова  Пленуму Верховного Суду України «Про судову 
практику у справах про злочини та інші правопорушення проти 
довкілля» від 10.12.2004 № 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS04254.html. 

4. Вирок Глухівського міськрайонного суду Сумської області 
від 24.05.2017 у справ № 579/869/16-к [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66666418. 

5. Вирок Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області від 30.032018 у справі № 151/782/18-б 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/ 
Review/73090328. 

6. Локтіонова В. В. Проблеми конструювання наслідків 
екологічних злочинів у вигляді шкоди життю та здоровʼю особи / 
В. В. Локтіонова // Право і суспільство. – 2016. – № 5. – С. 170–175. 

7. Субʼєкт злочинів проти довкілля: окремі аспекти / 
І. І. Митрофанов // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2015. – 
№ 2. – С. 120–133. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ 
UJRN/vkauk_2015_2_13. 

Вахненко Сергій Володимирович, 
здобувач ступеня вищої освіти магістра 
Національної академії внутрішніх справ  
Науковий керівник: доцент кафедри 
кримінального права Національної академії 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

Жук Ілона Василівна 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ВСТАНОВЛЕНОГО ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ 

ОРГАНІВ АБО ТКАНИН ЛЮДИНИ, УЧИНЕНІ  

ЩОДО ЖИВОГО ДОНОРА 

Кримінально-правова охорона трансплантації анатомічних 
матеріалів людини встановлена ст. 143 Кримінального кодексу  
(далі – КК) України, в якій закріплена відповідальність за порушення 
встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин 
людини (ч. 1). В свою чергу, під таким порушенням слід розуміти 
недотримання або неналежне дотримання встановленого законом 
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порядку трансплантації органів або тканин людини чи вчинення в 
процесі пересадки анатомічних матеріалів людини дій, які прямо 
заборонені нормативними актами у сфері трансплантології. Порядок 
трансплантації органів або тканин людини в Україні встановлений як 
законами, так і підзаконними нормативними актами. Проте чітка вказівка 
в ч. 1 ст. 143 КК на порушення закону дає підстави стверджувати, що 
лише Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних 
матеріалів людини» [1] (далі – Закон) та Основи законодавства України 
про охорону здоровʼя [2] є тими нормативним актами, порушення яких 
тягне кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 143 КК.  

Йдеться не про формальну невідповідність діянь винної особи 

порядку трансплантації, а лише про суспільно небезпечні діяння, тобто 

такі, які порушуючи порядок пересадки органів або тканин людини, 

обовʼязково заподіюють шкоду або створюють реальну загрозу 

заподіяння такої шкоди обʼєкту незаконної трансплантації. Незаконна 

трансплантація завжди вчиняється відносно донора або реципієнта, що 

дає можливість виділити окремі групи кримінально караних діянь, які 

входять до обʼєктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 143 

КК: порушення порядку трансплантації органів або тканин людини, 

які вчинені відносно реципієнта; порушення порядку трансплантації 

органів або тканин людини, які вчинені відносно живого донора; 

порушення порядку трансплантації органів або тканин людини, які 

вчинені відносно мертвого донора.  

До основних видів порушення порядку трансплантації органів 

або тканин людини, які вчиняються відносно живого донора, слід 

віднести такі діяння:   

1) вилучення органів або тканин у живого донора без 

попереднього надання лікарем йому обʼєктивної інформації, яка 

стосується вилучення фрагментів людського організм, зокрема, про 

можливі ускладнення для його здоровʼя, а також про його права у 

звʼязку з виконанням донорської функції [3, с. 296];  

2) вилучення органів або тканин у живого донора без 

попередньої згоди на таке вилучення. При цьому згода донора повинна 

бути: а) добровільною, тобто, даною свідомо без фізичного чи 

психічного насильства; і б) вираженою в письмовій заяві, яка 

підписується донором після надання йому обʼєктивної інформації про 

можливі ускладнення для його здоровʼя, а також про його права в 

звʼязку з виконанням донорської функції. Бажано, задля запобігання 

зловживань з боку медичних працівників, щоб лікар, який проводить 

інформування, не брав участі в трансплантації і не був лікуючим 

лікарем реципієнта [4, с. 336]; 
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3) вилучення гомотрансплантатів без висновку консиліуму 

лікарів. Донор, як і реципієнт, повинен бути придатним за станом 

здоровʼя до трансплантації. Для зʼясування цього факту Закон (ст. 6) 

вимагає обовʼязково проводити всебічне медичне обстеження стану 

здоровʼя донора на предмет придатності останнього до вилучення 

анатомічних матеріалів. Консиліум лікарів, який проводив медичне 

обстеження донора, складає мотивований висновок, у якому надає дозвіл 

або заборону на вилучення органів або тканин у донора [5, с. 46]; 

4) вилучення в донора органів або тканин, які заборонено 

вилучати. Правомірним вважається вилучення в живого донора лише 

одного з парних органів або частини органа, або частини іншого 

анатомічного матеріалу [1]; 

5) вилучення органів або тканин у осіб, у яких заборонено їх 

вилучати. Живим донором може бути тільки повнолітня дієздатна 

особа. У деяких державах світу, крім повнолітніх осіб, як донори 

можуть виступати неповнолітні особи в разі спасіння життя членів 

своєї сімʼї [7, с. 272]; 

6) порушення принципу оптимального захисту донора. Закон 

про трансплантацію дозволяє вилучати анатомічні матеріали в живого 

донора лише за умови, що шкода, завдана здоровʼю донора, буде 

меншою, ніж небезпека для життя, що загрожує реципієнту [1]. 

Прикладом порушення цього правила можна навести випадок, коли 

батьки для спасіння однієї дитини жертвують іншою; 

7) порушення порядку констатації факту смерті людини. Після 

отримання згоди на вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа 

необхідно встановити факт смерті людини. Саме момент настання 

смерті розмежовує посмертне та прижиттєве донорство [8, с. 184, 188]; 

8) інші порушення встановленого законом порядку 

трансплантації органів або тканин людини, вчинені щодо живого 

донора. До таких порушень порядку трансплантації можна віднести 

вилучення органів або тканин людини в закладах охорони здоровʼя, 

наукових установах, які неакредитовані в установленому порядку 

державою, порушення принципу колегіальності при вилученні 

анатомічних матеріалів у донора [5, с. 47] та ін. 

Неправомірна констатація смерті донора з метою подальшого 

вилучення в нього органів або тканин може бути наслідком як 

умисних, так і необережних дій. Зрозуміло, постає питання, чи 

охоплюються такі зловживання лікарів ч.1 ст.143 КК України, і чи не 

потребують вони додаткової кваліфікації за іншими статтями КК? 

Г.В. Чеботарьова пропонує кваліфікувати випадки помилкової 

констатації факту смерті, вчинені з необережною формою вини, лише 
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як вбивство через необережність (ст. 119 КК України) [6, с. 178]. Така 

позиція не враховує, що консиліум лікарів, в даному випадку, 

порушуючи встановлені правила, неналежно виконує свої професійні 

обовʼязки, тобто поверхнево, недбало, не в повному обсязі, не так, як 

цього вимагають інтереси його професійної діяльності, неправильно 

встановлює факт смерті особи, чим порушує порядок вилучення 

органів або тканин у донора, що є частиною порядку трансплантації. 

Тому такі дії, на нашу думку, вимагають в першу чергу кваліфікації за 

ч. 1 ст. 143 КК, але оскільки санкція цієї статті є більш мʼякою, 

порівняно з санкцією ч.1 ст. 119 КК, то вимагається кваліфікація за 

сукупністю ч. 1 ст. 143 КК та ч. 1 ст. 119 КК. Якщо неправильна 

констатація смерті донора з метою вилучення в нього анатомічних 

матеріалів вчинена навмисно, такі діяння консиліуму лікарів є нічим 

іншим, як умисним протиправним заподіянням смерті потерпілому, та 

потребують кваліфікації за ст. 115 КК України. 
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ЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОЗНАКИ ЗЛОЧИННОЇ 

САМОВПЕВНЕНОСТІ 

Виходячи із законодавчого визначення злочинної 
самовпевненості, ознакою її інтелектуального моменту є передбачення 
субʼєктом можливості настання суспільно небезпечних наслідків. Дана 
інтелектуальна ознака злочинної самовпевненості деякими авторами 
визначається через вольовий момент. Так, зазначається, що основу 
предметного змісту самовпевненості становить передбачення 
винуватим абстрактної можливості настання суспільно небезпечних 
наслідків своєї дії чи бездіяльності. 

Передбачення субʼєктом злочину абстрактної можливості 
настання суспільно небезпечних наслідків унаслідок вчинення певного 
діяння є схожим порівняно з передбаченням настання суспільно 
небезпечних наслідків при непрямому умислі. За фактичним змістом 
поняття передбачення, що вживається законодавцем при описі умислу, 
принципово відрізняється від цього самого поняття, використаного 
ним при описі злочинної самовпевненості; ця відмінність полягає в 
самому характері передбачення.  

У цілому передбачення – це певний розумовий процес, 
заснований на реальних і цілком конкретних фактах (життєвому 
досвіді в минулому), і абстрактним, тобто відірваним від певної 
життєвої ситуації, він бути не може. Але абстрактність при визначенні 
ознаки передбачення настання наслідків при злочинній 
самовпевненості, на нашу думку, не відірвана від життєвої ситуації, а 
стосується того, що особа не відображає у своїй свідомості конкретних 
неминучих або можливих наслідків, а лише те, що певні наслідки 
можуть настати (мислить не конкретно). На особливому – 
абстрактному – характері передбачуваних можливих наслідків при 
злочинній самовпевненості наголошує і переважна більшість вчених, 
зазначаючи, що у визначенні поняття злочинної самовпевненості 
йдеться про передбачення абстрактної можливості настання наслідків, 
оскільки розрахунок на запобігання наслідкам означає небажання їх 
настання. Так, М. С. Таганцев зазначає, що при самовпевненості 
винувата особа передбачає можливість настання суспільно 
небезпечних наслідків у абстрактній формі, але не передбачає 
характерної для умислу можливості їх настання у конкретній формі.  
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Основна відмінність в ознаках інтелектуального моменту 
злочинної самовпевненості та непрямого умислу полягає в тому, що 
при самовпевненості особа усвідомлює (уявляє) наявність факторів, 
обставин, які можуть у даному конкретному випадку запобігти 
настанню суспільно небезпечних наслідків, тоді як при непрямому 
умислі такий розрахунок у субʼєкта відсутній. При усвідомленні 
наявності факторів, сил та обставин, які можуть відвернути настання 
суспільно небезпечних наслідків при злочинній самовпевненості, у 
свідомості особи: 1) відбивається інформація про наявність таких 
факторів, сил або обставин (це можуть бути дії інших осіб, вплив 
природних сил, властивості певних предметів, особисті якості 
субʼєкта, обстановка тощо), причому така наявність повинна бути 
реальною; 2) здійснюється поверхова оцінка факторів, сил та обставин, 
які, на переконання субʼєкта, зможуть запобігти настанню суспільно 
небезпечних наслідків – при цьому припускається помилка в оцінці 
таких факторів, сил та обставин, що, у свою чергу, тягне за собою 
помилковий висновок про можливість ненастання наслідків у 
конкретному випадку вчинення суспільно небезпечних дії 
(бездіяльності). Тому врахування такої ознаки інтелектуального 
моменту злочинної самовпевненості, як наявність розрахунку на 
ненастання суспільно небезпечних наслідків завдяки реально 
існуючим факторам, силам чи обставинам, дозволяє відмежувати 
злочинну самовпевненість від непрямого умислу. 

Віксич Софія Дмитрівна, 
здобувач ступеня вищої освіти бакалавра 

навчально-наукового інституту № 1 
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КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА ЯК ВИД ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ 
ЕКОНОМІЦІ 

Сучасна Україна прагне набути статусу кандидата до вступу в 

Європейський Союз, що орієнтує її на нові принципи управління, а 

відповідно, й нові підходи до видів діяльності, функцій державних 

органів та їх структурної побудови. Тому натепер є актуальним 

дослідження у сфері кримінально-правового регулювання відносин у 

сфері фінансового контролю та моніторингу з метою протидії тінізації 
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економіки в різних країнах світу, що дозволить створити оптимальну 

національну модель правового моніторингу в Україні з 

імплементацією міжнародної нормативно-правової бази з урахуванням 

національних інтересів і особливостей вітчизняного досвіду.  

Тіньова економіка залишається однією з найсуттєвіших загроз 

для економічної безпеки держави, що загострює соціально-економічну 

кризу в Україні та негативно позначається на її міжнародному іміджі. 

Саме тому розроблення ефективних механізмів детінізації сфери 

господарювання та фінансів, розшуку й повернення до легального 

обігу незаконно виведених із нього активів, захист обʼєктів права 

власності є пріоритетними напрямами реалізації державної політики в 

правоохоронній галузі.  
Особливості вітчизняної тіньової економіки є наслідком 

становлення та розвитку її за радянських часів. За умов 
адміністративно-командної планової системи господарювання в 
колишньому СРСР тіньові відносини стали підґрунтям для 
організованої злочинності та корупції. Можна виокремити три основні 
форми взаємопроникнення криміналу й економіки: фіктивна 
економіка, підпільна економіка та «чорний ринок» товарів і послуг. 
Нині тіньова економіка, організована злочинність і корупція 
нерозривно повʼязані між собою, що, водночас, зумовлює 
взаємозалежність корупційних злочинів з отриманням значної 
матеріальної вигоди. Глобалізація фінансових систем, розвиток 
міжнародних банківських мереж, електронних телекомунікаційних 
систем і мереж здійснення операцій з нерухомістю створили умови для 
використання фінансових інструментів з метою відмивання коштів, 
одержаних злочинним шляхом. 

Система покарань за Кримінальним кодексом України містить 
групу майнових покарань, одним із яких є конфіскація майна. Метою 
даного дослідження є аналіз можливості протидіяти злочинності і, 
зокрема організованій, такого майнового покарання як конфіскація майна. 

Конфіскація майна є одним із додаткових покарань (ст. 52 
КК України), яке в ступінчатій шкалі суворості обмежень розміщене 
між виправними роботами (службовим обмеженням для 
військовослужбовців) і арештом (ст. 51 КК України). Змістом даного 
виду покарання є позбавлення права власності на частину майна, яке 
безоплатно вилучається у власність держави. Аналіз санкцій статей 
Особливої частини КК України показує, що цей вид покарання 
вказаний в 65-ти санкціях. В той же час власне конфіскація майна 
вказана лише в 35-ти санкціях, а в 34-х санкціях вказані різні види, так 
званої, спеціальної конфіскації (конфіскація знарядь і засобів вчинення 
злочину, предмету злочину, незаконно добутого тощо). Конфіскація 
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майна встановлена лише за вчинення тяжких і особливо тяжких 
злочинів і може бути призначена лише у випадках, коли про це прямо 
вказано в санкціях статей Особливої частини КК України. Конфіскація 
майна, будучи додатковим покаранням, якісно доповнює  каральний 
вплив основного покарання і її застосування сприятиме досягненню 
мети покарання – виправлення особи та недопущення вчинення 
злочинів в майбутньому. 

Враховуючи вище сказане можна сказати, що  застосування 
конфіскації майна за всі злочини, що скоються організованими 
злочинними групами і злочинними організаціями, сприятиме протидії 
«тіньовій» економіці. Якщо  особа не вчиняла насильницьких дій і 
відсутня потреба в її ізоляції (заходи безпеки), то це покарання 
доцільно застосовувати як основне майнове покарання, а не тільки в 
якості додаткового. Позбавляючи привабливості осіб, які вчиняють 
злочинну діяльність, цей вид покарання буде робити її економічно 
невигідною і сприятиме виходу економіки з «тіні». Необхідно 
зауважити, що будь-яке покарання і, зокрема, конфіскація майна може 
ефективно виконувати свою функцію в системі протидії злочинності, 
але тільки  при створенні сприятливих умов для цього. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ ЗА АГІТАЦІЮ 

ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПОГРОМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ 

РЕСПУБЛІЦІ ЧАСІВ ДИРЕКТОРІЇ (1919–1920 рр.)  

Так склалися історичні умови, що практично увесь період 

перебування Директорії при владі на території України точилася 

збройна боротьба. Тому розбудовувати правоохоронні органи та 

розробляти правові основи протидії злочинності довелось у вкрай 

складних умовах. Дослідження та аналіз правового забезпечення 

протидії погромам мають вагоме теоретичне значення для 

накопичення досвіду створення правової бази діяльності 

http://url.zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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правоохоронних органів у надзвичайних ситуаціях. Вказані положення 

і визначають актуальність цієї статті.  

У той час в Україні поширились погроми, спрямовані проти 

єврейського населення. Ускладнювало ситуацію й те, що причетність 

до них мали окремі військові частини. Звичайні норми охорони 

правопорядку були малоефективними. Науковець О. М. Мироненко 

підкреслює, що однією з причин поширення єврейських погромів було 

те, що жорстокий антисемітизм у Росії, складовою частиною якої 

донедавна була Наддніпрянська Україна, мав своїм джерелом 

«юдофобські переконання Миколи ІІ, які тягли за собою публікацію 

безлічі антиєврейських брошур, книжок, листівок, створення 

чорносотенних організацій» [1, с. 365]. Тому з метою припинення 

погромів було видано низку правових актів, які мали як юридичне, так 

і політичне значення. Зупинимось виключно на розгляді положень тих 

з них, що встановлювали за агітацію погромів та участь у їх 

проведенні такий вид покарання, як смертна кара. 

Справи щодо осіб, які підозрювались в участі у погромах, мали 

розглядати надзвичайні військові суди. Правовою основою діяльності 

таких судів став ухвалений Радою Народних Міністрів УНР Закон 

«Про надзвичайні військові суди» від 26 січня 1919 р., яким були 

скасовані всі військово-польові суди, що діяли на території УНР 

незалежно від часу їх створення, а також усі закони, накази, правила, 

інструкції та обіжники (циркуляри), якими регулювались питання 

організації та діяльності цих судів [2]. При винесенні вироків 

надзвичайні військові суди мали керуватися «існуючими на території 

УНР загальними та військовими карними законами нарівні з 

звичайними судами...» [2]. У законі також зазначалися винятки з цього 

правила. Зокрема, в ньому наводився перелік злочинів, за вчинення 

яких надзвичайні військові суди мали виносити смертні вироки, 

зокрема, за «агітацію серед війська проти Самостійної Української 

Народної Республіки; повстання проти влади; збройний опір владі; 

розбій; вбивство; грабіж; підпал…» [2]. Отже за погроми, під час яких 

вчинялись вбивства, розбої та грабежі, законодавство передбачало 

застосування до винних смертної кари.  

12 червня 1919 р. отаман Армії УНР Ю. Тютюнник видав наказ 

з вимогою суворо карати грабіжників і тих, хто закликає до погромів.  

У документі зазначалась вимога: «За всяку агітацію … а також за заклик 

до грабунків або погромів винуватих розстрілювати на місці» [3].  

16 червня 1919 р. РНМ УНР ухвалила постанову про боротьбу з 

єврейськими погромами на Поділлі. У документі міністру юстиції: 

доручалось «…переглянути закони, які карають за погромну агітацію та 
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утворення погромів і проект необхідних змін в цих законах внести 

якнайскоріше на розгляд Кабінету Народних Міністрів» [4]. А вже 

наступного дня Головний отаман військ УНР С. Петлюра надіслав 

телеграму коменданту тилу з вимогою негайно розстрілювати 

провокаторів, які підбурюють козаків до єврейських погромів, і 

повідомляти про це населення [5, с. 41]. Аналогічний зміст мали 

документи Директорії УНР від 11 жовтня 1920 р. та заклик «Проти 

погромів» від 12 жовтня 1920 р. [1, с. 365]. Підтвердженням винесення 

смертних вироків винним у погромах та їх виконання слугують матеріали 

багатьох документів. Наприклад, згідно з повідомленням начальника тилу 

дієвої Армії УНР сотника Самійленка 15 серпня 1919 р. за вироком 

надзвичайного військового суду були розстріляні троє погромників. А 

згідно з заявами одного з керівників Армії УНР генерала Омеляновича-

Павленка «відбулося багато ідентичних випадків розстрілів на місці 

винних у погромах і вбивствах. Точно так відбувся ряд ідентичних 

вироків надзвичайних військових судів про розстріл грабіжників і 

погромників» [5, с. 40]. Але слід зазначити, що кількість документально 

підтверджених фактів виконання таких вироків надзвичайних 

військових судів, у порівнянні з кількістю погромів та чисельністю 

погромників, є неспіврозмірно малою.  

Отже можна зробити висновок, що, незважаючи на 

встановлення суворої міри покарання за участь у погромах, уряду УНР 

не вдалося успішно протидіяти поширенню єврейських погромів на 

території Наддніпрянської України у 1919–1920 рр. А застосуванню на 

практиці приписів напрацьованої правової бази щодо припинення 

погромів та їх розслідуванню заважали протидія з боку поширеної 

«отаманщини» та розвиток нігілістичних настроїв серед населення, 

особливо військовослужбовців.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ТЕРОРИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Протидія терористичним обʼєднанням буде більш ефективною, 

коли заходи кримінально-правового впливу застосовуватимуться не 

лише до їх учасників, а й до юридичних осіб, причетних до 

терористичної діяльності. 

Нині відповідно до КК України юридичні особи не визнають 

субʼєктами злочину, однак відносно них можуть застосовувати 

передбачені цим Кодексом заходи кримінально-правового характеру.  

У п. 3 ч. 1 ст. 963 КК України встановлено підстави для 

застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового 

характеру, серед яких учинення її уповноваженою особою від імені 

юридичної особи злочину, передбаченого ст. 2583 КК України. 

Натомість, у ст. 24 Закону України «Про боротьбу з 

тероризмом» від 20 березня 2003 р. містяться положення про 

відповідальність організації за вчинення терористичного акту [1].  

Зіставлення положень щодо відповідальності юридичних осіб та 

застосування відносно них заходів кримінально-правового характеру 

за вчинення злочину, передбаченого ст. 2583 КК України, дає змогу 

констатувати невиправдану конкуренцію. З одного боку, відповідно до 

п. 3 ч. 1 ст. 963 КК України у разі вчинення злочину, передбаченого 

ст. 2583 КК України, до юридичної особи можуть бути застосовані 

заходи кримінально-правового характеру. З іншого боку, згідно зі 

ст. 24 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організація, 

відповідальна за вчинення терористичного акту і визнана за рішенням 

суду терористичною, підлягає ліквідації, а належне їй майно – 

конфіскації. Тому до юридичної особи, причетної до створення 

терористичного обʼєднання та участі в ньому, можуть застосовувати 

кримінально-правові норми й водночас норми інших галузей права. Ця 

ситуація свідчить про наявність колізії та конкуренції. Колізія полягає 

в тому, що підстави впливу на юридичну особу відмінні за змістом і 

певною мірою суперечать одна одній. Натомість конкуренція зумовлена 

тим, що в цій ситуації в разі визнання юридичної особи терористичною 

організацією претендують на застосування норми і КК України, і Закону 

України «Про боротьбу з тероризмом» [2, с. 504-505].  



67 

Головний недолік порядку притягнення до відповідальності 

юридичних осіб за терористичну діяльність, що передбачений Законом 

України «Про боротьбу з тероризмом», полягає у відсутності 

механізму його реалізації. Адже відповідно до ч. 3 ст. 24 цього Закону 

заява про притягнення організації до відповідальності за терористичну 

діяльність подається до суду відповідно Генеральним прокурором, 

прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя у встановленому законом порядку. В інших статтях цього 

нормативно-правового акта відсутні будь-які відомості про такий 

порядок. Причому зазначеного порядку, як вважають окремі судді, ще 

не розроблено [3; 4]. Невипадково у Верховній Раді України 

зареєстровано навіть два законопроекти, спрямовані на розвʼязання 

цієї проблеми [5; 6]. 

Тому зазначена норма не лише не працює, а й створює 

передумови для неправильної кваліфікації злочину, передбаченого 

ст. 2583 КК України, оскільки окремі суди помилково ототожнюють її 

з підставами кримінальної відповідальності фізичних осіб. 

Більше того, судді наголошують на необхідності використання 

вищезазначеного порядку під час кваліфікації дій окремих учасників 

терористичних обʼєднань за ст. 2583 КК України.  

Унаслідок цього здійснюється виправдання осіб, обвинувачених 

у вчиненні злочину, передбаченого ст. 2583 КК України, або ж 

перекваліфікація вчиненого з ст. 2583 КК України на ст. 255, 256, 

260 КК України.  

Хоча насправді для притягнення до кримінальної 

відповідальності учасників терористичних обʼєднань як фізичних осіб 

не потрібно жодних порядків – слід лише додержуватись загальних 

правил кваліфікації злочинів. Натомість для притягнення до 

відповідальності за терористичну діяльність юридичних осіб дійсно 

необхідний особливий порядок, про який ідеться в ст. 24 Закону 

України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 р.  

Для подолання колізії та конкуренції в частині застосування за 

вчинення злочину, передбаченого ст. 2583 КК України, правових заходів, 

встановлених у ст. 966 КК України та ст. 24 Закону України «Про 

боротьбу з тероризмом», слід виключити положення про відповідальність 

юридичних осіб із зазначеного Закону. До того ж заходи кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб, передбачені розділом XIV-1 

КК України, мають більше перспектив у процесі правозастосування, 

оскільки поширюються на значно ширшу категорію злочинів, а не 

обмежуються терористичними злочинами. Крім того, існує 

регламентований нормами КПК України порядок їх застосування.  
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віце-президент Академії наук вищої освіти 
України, академік, доктор юридичних наук, 
професор 

СТРУКТУРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ І СТАТЕЙ 

Структура (від лат. structura - «побудова») – звʼязок і 
розташування складових частин. У філософії структурою вважається 
сукупність звʼязків між частинами обʼєкта. Поняття «структура» 
використовується також у інших галузях науки. Наприклад, 
математиці, фізиці, астрономії, хімії тощо. Якщо говорити про 
структурні джерела закону про кримінальну відповідальність, то 
помічаємо якусь неузгодженість, недоліки, розбіжності. Найбільшою 
мірою це стосується статей Особливої частини Кримінального кодексу 
України. Одні статті не мають спеціальних позначок і частин, інші 
поділені на пункти. У більшості випадків частини статей не 
позначаються. У багатьох статтях частина перша містить загальну 
норму (простий склад злочину), це, наприклад, статті 121, 133, 152, 
185-187, 189, 190, 296 та багато інших, а наступні частини – 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/638-15
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56743329
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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кваліфікований чи особливо кваліфікований склад злочину. Такі статті, 
як 276, 407, 431, 434 КК України, мають протилежну конструкцію.  
Багато статей сконструйовані таким чином, що вони не мають вказівки 
на обʼєкт посягання чи на його предмет. До них слід віднести статті 
178, 205, 356, 367, 368, 370 КК України. Такий техніко-юридичний 
засіб є невдалим і невиправданим. 

Вказівка на обʼєкт кримінально-правової охорони дає 
можливість викрити суспільну спрямованість посягання і його 
суспільну небезпечність. Це вказує на головні ознаки злочину і 
полегшує його кваліфікацію. При конструюванні кримінально-
правових норм важливо врахувати зручності і складнощі у їх 
застосуванні. Зміст кримінально-правових норм повинен бути простим 
і зрозумілим, насамперед для кожного громадянина. А для цього, 
повинен постійно турбуватись законодавець, а не думати про те, де і 
що можна вкрасти. 

У чинному Кримінальному кодексі є значні недоліки в частині 
побудови розділів за ознаками родового обʼєкту. Насамперед, ст. 289 
КК України – незаконне заволодіння транспортним засобом, знаходиться 
в розділі ХІ «Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту». 

Незаконне заволодіння транспортним засобом таке ж незаконне, 
як і заволодіння майном, грошима, ювелірними виробами, побутовою 
технікою тощо, а значить посягання в такому випадку відбувається на 
власність у виді перерахованого майна. Причому тут безпека руху та 
експлуатація транспорту? Скептики вважають, що заволодівши 
транспортним засобом, злочинець створює загрозу для безпеки 
дорожнього руху та громадян. Той, хто викрадає транспортний засіб, 
керує ним набагато краще, ніж ті водії, які купили своє право керувати 
транспортними засобами. Як бачимо, немає логіки тримати вказану 
норму в цьому розділі. А тому слід перенести в розділ VI «Злочини 
проти власності». Це буде юридично і логічно правильно. Щоб надалі 
уникати подібні недоречності у законодавчій практиці, слід 
дотримуватися наступного правила: «До одного розділу можуть бути 
віднесені лише ті статті (норми), які передбачають відповідальність за 
посягання на один і той же родовий обʼєкт». Досягнення такої 
конструкції закону дасть можливість полегшення його вивчення і 
застосування на практиці. Окремі норми і статті не завжди мають 
відповідно вдалу структуру. З боку обʼєкта посягання в багатьох 
випадках кримінально-правові норми не досить чітко обмежені. 
Бувають випадки, коли стаття, а іноді і норма, маючи таку 
конструкцію, посягають на різні обʼєкти. Для застосування такі норми 
занадто складні. Наприклад, статті 197ˡ, 302, 380 КК та інші.  
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Кримінально-правові норми, у яких визначається 
відповідальність за посягання на різні обʼєкти, є невиправданою 
мірою, адже при цьому втрачається уявлення про конкретність обʼєкта 
посягання та його суспільну небезпечність, утворюються складнощі 
для кваліфікації таких злочинів. Але цього можна уникнути, якщо при 
побудові певної норми, дотримуватися наступного правила: одна 
стаття (норма) передбачає відповідальність за посягання на один і той 
же обʼєкт. Вдалою була б конструкція Кримінального кодексу 
України, якби одна стаття містила одну кримінально-правову норму, 
наприклад ч. 1 ст. 115, статті 196, 436, 443 КК. Окрім зручності 
застосування таких статей, вони необідні і для того, щоб виробити 
одиницю виміру злочину. Такою мірою, якраз, і буде кримінально-
правова норма. Враховуючи спосіб вчинення злочину і форми вини, 
посягання на один і той же обʼєкт можна взяти за одиницю злочину, 
яка повинна бути наданою до вини і мати самостійну, окрему 
кваліфікацію і при різних інших умовах повинна передбачати 
приблизно рівне покарання. Вироблення і використання міри 
(масштабу) одиниці злочинів вимагають сутності правосуддя і 
принципу співрозмірності суворості покарання, тяжкості злочину. Без 
існування такого масштабу, правосуддя не буде відповідати своєму 
змісту. Тому якраз і зустрічаються випадки на практиці, коли за 
однакові злочини призначаються нерівнозначні покарання.  

Для правосуддя важлива не тільки відповідність санкції норми 

тяжкості злочину, передбаченого законом, але й порівняна 

відповідність призначених покарань. За наявності обтяжуючих і 

помʼякшуючих обставин більш тяжкий злочин не повинен каратися 

менш суворо, ніж злочини меншої тяжкості. Обтяжуючі та 

помʼякшуючі обставини в обох випадках не повинні затіняти різність 

суспільної небезпечності злочинів і покарань, що повинні бути 

призначені за їх вчинення. Ці недоліки конструкції закону про 

кримінальну відповідальність і всього правосуддя у більшій мірі 

проявляються при призначенні покарання за злочини, вчинені з 

необережності, які не мають суттєвих відмінностей і особливостей. 

Суспільна небезпечність одного і того ж злочину, наприклад, 

передбаченого ст. 119 КК України майже завжди рівна, а тому рівними 

(приблизно) повинні бути і покарання за них. «Теорією поглинання» 

намагаються замінити відсутність одиниці виміру злочину одного 

злочину іншим. Ця «теорія» дуже невизначена, оскільки вона не дає і 

дати не може відповіді на запитання – який злочин і чому поглинає 

інший? Тут немає також критеріїв для відмежування одного злочину 

від їх сукупності. Наприклад, при вчиненні злочинів, передбачених 

частинами 1 і 3 статей 185, 186, 189, 190, до вини додається лише частина 
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3 цих статей. Але коли вчинюються злочини, передбачені частинами 1 і 3 

статей 152, 286 або 296 КК України, то вчинене утворює сукупність 

злочинів і до вини додаються частини 1 і 3 цих статей. 
Недоречності закону про кримінальну відповідальність і 

практики його застосування можна було б усунути введенням у теорію 
і практику одиниці виміру, оскільки кожна кримінально-правова норма 
підлягала б доданню до вини і самостійній кваліфікації. Для виконання 
своєї функції одиниці злочину, кожна кримінально-правова норма 
повинна бути одиничною з боку всіх її складових елементів. Вона 
повинна містити одну дію (чи одну бездію), а не декілька їх різновидів, 
один обʼєкт посягання, один вид вини і одні й ті ж загальні чи близько 
схожі ознаки субʼєкта. Така кримінально-правова норма є досконалим 
складом злочину, первинним структурним осередком закону про 
кримінальну відповідальність, адже вона має всі ознаки одиниці 
злочину. Використання одиниці злочину значно полегшило б 
вирішення багатьох практичних питань, а саме: ставлення в вину, 
кваліфікації, звільнення від відповідальності і покарання. 

Запропоновані в нормотворчості застосування правил побудови 

структури закону про кримінальну відповідальність, зокрема його 

норм, дало б змогу зробити кваліфікацію менш складною. Це дасть 

можливість скоротити до мінімуму помилки слідчих, прокурорів щодо 

розслідування і розгляду кримінальних проваджень. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРАВА УКРАЇНИ Й ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

В процесі визначення та реформування питання щодо джерел 
кримінального права в України недостатньо уваги приділяєтся 
вивченню та порівнянню систем джерел кримінального права деяких 
світових країн. Серед таких країн є Данія та США. Більш доречним є 
ретельно вивчати розвиток кримінального права цих країн з метою 
можливості використання та застосування цього досвіду в Україні в 
процесі вдосконалення кримінального права, особливо щодо питання 
визначення джерел кримінального права України. Запроваджуючи 
щось нове, потрібно завжди намагатися вивчити досвід інших. Так 
само і при вдосконаленні питання щодо кримінального права, 
особливо стосовно визначення поняття та кола джерел кримінального 
права, їх послідовність в системі та значення та досвід зарубіжних 
країн у справі вирішення даного питання є для України вкрай 
важливим, особливо беручи до уваги сьогоднішній криміногенний 
стан в нашій країні.  

Поняття «джерело права» є одним з фундаментальних в 
загальній теорії права. Його вперше було введено у науковий обіг ще 
за часів Давнього Риму. Тіт Лівій у праці «Римська історія» назвав 
«Закони ХІІ таблиць» джерелами всього публічного і приватного 
права», оскільки вони вважалися давньоримськими правознавцями 
витоками права. Таке розуміння джерела права відповідає первинному 
лінгвістичному значенню слова «джерело», під яким розуміється те, 
що дає початок чому-небудь, звідки походить що-небудь. Дане 
твердження справедливе і безпосередньо повʼязаного з вирішенням 
основних теоретичних і практичних питань кримінального права. 
Формування неточних підходів до вивчення проблеми поняття 
джерела кримінального права може спричинити серйозні негативні 
наслідки, зокрема виникнення невірного уявлення про зміст і порядок 
реалізації кримінально-правових норм. 
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Дослідження джерел кримінального права ускладнюється тим, 
що поняття «джерело права» залишається все ж таки значною мірою 
неясним, в науці відсутнє загальноприйняте його визначення.  
Як наслідок, недостатньо вивчено і поняття джерела кримінального 
права. У кримінальному праві довгий час панувала точка зору, згідно 
якої єдиним джерелом кримінального права виступав Кримінальний 
кодекс. В результаті основним обʼєктом дослідження став 
Кримінальний кодекс, його структура. А от інші джерела просто 
майже не розглядалися, але вони також містять велику кількість норм 
кримінального права. Проте є багато підстав вважати, що 
Кримінальний кодекс України – основне, але не єдине джерело 
кримінального права.  

Більшість країн світу мають свою різну систему джерел 
кримінального права. Вони зазвичай відрізняються один від одного 
через ті або інші аспекти. Тому здається провести порівняльний аналіз 
системи джерел кримінального права на прикладі таких держав як 
Сполучені Штати Америки, Данії та України є досить цікавим і 
важливим для сьогодення нашого кримінального закону. Історично 
склалося, що США має правову систему, особливості якої полягають у 
федеральному устрої держави, наявності писаних конституцій, та 
специфіка соціально-економічного та політичного розвитку. 
Основними джерелами федерального кримінального законодавства 
є Конституція 1787 р., акти Конгресу, підзаконні акти. На відміну від 
України, де основним національним джерелом кримінального 
законодавства є Кримінальний кодекс України, в США переважає 
прецедентне право.  

Розглянемо основні джерела кримінального права США: 
1. Конституційні норми містять загальні положення, які 

визначають компетенцію законодавчих органів при прийнятті законів, 
у тому числі тих, що належать до сфери кримінального права, 
визначення окремих злочинів, а також основні приписи, які 
стосуються здійснення кримінального судочинства.  

2. Ще одним джерелом американського кримінального права 
є статути, або закони. Вони є результатом законодавчої роботи 
Конгресу США, законодавчих органів штатів, а також органів влади 
муніципалітетів. Виходячи з цього, виокремлюють федеральні 
статути, статути штатів і статути муніципалітетів (ордонанси). При 
цьому останні 2 види поширюють свою дію лише на певній території – 
штату або муніципалітету, відповідно. 

3. Загальне або прецедентне право традиційно залишається 
джерелом американського кримінального права. Прецедент, тобто 
рішення, яке в подальшому підлягає використанню при судовому 
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розгляді подібних справ, може створюватися судами будь-якого рівня, 
однак на практиці прецеденти, як правило, створюються письмовими 
рішеннями судів апеляційної інстанції. 

4. Також є джерелом кримінального права США рішення 
контролюючих та регулюючих органів різного рівня – федеральних, 
наприклад, Федеральна комісія з торгівлі, Адміністрація з контролю за 
обігом наркотичних засобів тощо, їх підрозділів або самостійних 
органів на рівні штатів або місцевому рівні. Такі органи створюються 
на підставі статутів і наділяються повноваженнями видавати рішення 
для врегулювання того чи іншого питання у відповідній сфері 
суспільних відносин. 

Відносно такої європейської країни як Данія, то її кримінальне 
право кодифіковане. Кримінальний кодекс 1930 р. став одним з 
найбільш помітних явищ в буржуазному кримінальному законодавстві 
першої половини XX ст. У ньому була зроблена спроба поєднати 
концепції «неокласичної» і соціологічної шкіл кримінального права [1].  
У Кримінальному кодексі Данії 1930 р. передбачені досить широкі 
межі суддівського розсуду. Він припускав застосування кримінального 
закону за аналогією, що мотивувалося прагненням уникати детальних 
описів складів злочину (аналогія допускалася і у попередньому 
Кримінальному кодексі 1866 р., але тоді вона виправдовувалася 
можливими пропусками). Поряд із заходами покарання у 
Кримінальному кодексі 1930 передбачені переміщення в робітничий 
будинок та інші «заходи безпеки» для деяких категорій 
правопорушників. Цим кодексом була введена примусова кастрація, 
але на практиці вона не використовувалась. Смертна кара в Данії 
скасована в 1978 році [2]. У Данії немає особливого пакета 
антикорупційних законів. Спеціальні склади корупційних злочинів у 
цій державі включені до кримінального законодавства, основу якого 
становить Кримінальний кодекс Данії. У статтях 122 та 144 КК Данії 
від 1994 року передбачена кримінальна відповідальність як за активне, 
так і пасивне хабарництво осіб, які обіймають державну посаду чи 
виконують державну функцію [3]. 

Щодо джерел кримінального права України, крім 
Кримінального кодексу України 2001 року,  ще виділяється 
Конституція України як концептуальна база всього законодавства 
України, у т.ч. й кримінального законодавства. Так норми 
кримінального права повинні повністю відповідати положенням 
Конституції України. Також до джерел кримінального права України 
відносяться й рішення Конституційного Суду України у випадку 
визнання ними неконституційності кримінально-правових законів 
(ст. 152 Конституції України). Невідповідність законів про 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0


75 

кримінальну відповідальність Конституції України, а також 
порушення встановленою Конституцією України процедури їх 
розгляду, прийняття або набрання ними чинності, спричиняють 
визнання їх Конституційним Судом України у встановленому порядку 
неконституційними. 

Отже, можна зробити висновок, що дослідження джерел 
кримінального законодавства України й деяких зарубіжних країн 
дозволило: встановити і виявити загальне та спеціальне в системах 
кримінального права, а також дослідити особливості структури 
кримінально-правової області в зазначених країнах. Було виявлено, що 
чинне кримінальне законодавство України й кримінальне 
законодавство США та Данії характеризуються множинністю і 
комплексністю своїх джерел, що обумовлене особливостями як 
історичного розвитку, а також особливості правозастосування. 
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ПУБЛІЧНІ ЗАКЛИКИ ЯК НАСКРІЗНЕ  

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ПОНЯТТЯ 

Важливим аспектом дослідження кримінальної відповідальності 
за вчинення публічних закликів до вчинення злочинних дій займає 
виокремлення істотних ознак та формулювання на їх основі дефініції 
поняття «публічні заклики». Конструювання дефініцій є одним із 
методів наукового дослідження. Без визначень неможливо адекватно 
окреслити проблему, яка досліджується, оцінити ситуацію, довести 
науковий результат, презентувати авторські ідеї. Адекватне 
визначення кримінально-правового поняття дає можливість 
досліднику не лише виокремити істотні ознаки відповідного поняття, а 
й розмежувати його з суміжними поняттями. Однак перед 
формулюванням дефініції того чи іншого поняття важливим аспектом 
є загальні дослідження суті відповідного поняття. Мова йде й про 
визначення того, чи є поняття «публічні заклики» наскрізним. 

http://www.zen.in.ua/d/dan%D1%96ya-korol%D1%96vstvo-dan%D1%96ya/krim%D1%96nalne-pravo
http://www.zen.in.ua/d/dan%D1%96ya-korol%D1%96vstvo-dan%D1%96ya/krim%D1%96nalne-pravo
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Під наскрізними кримінально-правовими поняттями 
розуміються такі поняття, які використовуються неодноразово і мають 
одне й те ж значення, які вони зберігають незалежно від того, щодо якого 
інституту кримінального права використовуються [1, с. 74]. Інші 
дослідники також вживають «наскрізні кримінально-правові поняття» [2]. 
М. А. Рубащенко пропонує вживати «кримінально-правовий термін», 
мотивуючи це тим, що «порушена проблематика якраз повʼязана із 
забезпеченням однозначності в умовах неодноразовості використання 
певних словесних формулювань у КК, то словосполучення 
«наскрізний кримінально-правовий термін» видається більш вдалим, 
хоча їх паралельне використання не є критичним, оскільки по суті 
мова йде про одне й те ж (термін, що неодноразово використаний, має 
позначати одне й те ж поняття)» [3, с. 144].  

На нашу думку, у науковому обігу можуть використовуватися 
обидва найменування. Однак більш вдалим, на нашу думку, є 
найменування «наскрізне кримінально-правове поняття», оскільки, 
незважаючи на те, що дефініція має звʼязок як з поняттям, так і з 
терміном [4, с. 99], все ж важливого значення набуває встановлення 
змісту поняття «публічні заклики», який, як вказувалося вище, 
поширюється на всі випадки використання відповідного поняття у 
поняттєвому апараті КК України. 

На думку М. А. Рубащенка, для наскрізних кримінально-
правових термінів (за термінологією автора), оскільки властивістю 
таких термінів є неодноразове їх використання у тексті КК України, 
під яким автор розуміє вживання терміна щонайменше двічі [3, с. 145]. 
Можна дискутувати з автором з цього приводу. Адже, на нашу думку, 
використання терміна лише двічі ще не свідчить про його наскрізний 
характер. Проте встановлення цього не є предметом нашого 
дисертаційного дослідження. Поняття «публічні заклики» є власне 
наскрізним кримінально-правовим поняттям, оскільки вживається у 
диспозиціях восьми статей Особливої частини КК України: публічні 
заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 
або до захоплення державної влади (ч.ч. 2, 3 ст. 109), до зміни меж 
території або державного кордону України на порушення порядку, 
встановленого Конституцією України (ст. 110), до вчинення 
терористичного акту (ст. 258-2), до погромів, підпалів, знищення 
майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення 
громадян, що загрожують громадському порядку (ст. 295), до 
вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами 
(ст. 299), до агресивної війни або до розвʼязування воєнного конфлікту 
(ст. 436), до геноциду (ч. 2 ст. 442). Окрім того, дії, вчинені з метою 
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фінансового або матеріального забезпечення публічних закликів є 
складовою законодавчої конструкції фінансування тероризму (ст. 258-5).  

Властивістю будь-яких наскрізних кримінально-правових 
понять є та, що їх зміст має бути однаковим в усіх випадках вживання 
відповідного поняття у КК України.  

М. А. Рубащенко робить висновок, що у ст. 258-5 КК України 
поняття «публічні заклики» вжито в іншому значенні, ніж в інших, 
вказаних вище, статтях Особливої частини Кодексу. Він пише, що 
«термін «публічні заклики» тут ужито не на позначення суспільно 
небезпечного діяння, як ознаки складу фінансування тероризму, та 
його предмета, а на позначення тих дій (того обʼєкта), на яке 
спрямовується саме фінансування (як суспільно небезпечне діяння). 
Тому … ст. 258-5 КК відсилає до злочинів, передбачених ст. 258-2 КК 
України в цілому, тобто термін «публічні заклики» тут ужито на 
позначення назви злочинів і заголовку ст. 258-2 КК… під публічними 
закликами в ст. 258-5 КК України («Фінансування тероризму») слід 
розуміти всі діяння, які передбачені в ст. 258-2 КК України – власне не 
тільки самі публічні заклики до вчинення терористичного акту, а й 
розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою 
розповсюдження матеріалів з такими закликами». З відповідним 
тлумаченням науковця вважаємо за доцільне погодитися. Однак не 
вбачаємо у вказаній вище ситуації великої проблеми для практики 
правозастосування. Адже у ст. 258-5 КК України насправді вжито 
узагальнююче найменування («публічні заклики до вчинення 
терористичного акту»), яке охоплює власне публічні заклики як 
суспільно небезпечне діяння, так і розповсюдження, виготовлення чи 
зберігання з метою розповсюдження матеріалів з такими закликами. 
Такий спосіб використання поняття «публічні заклики» у диспозиції 
ст. 258-5 КК України потрібний для стислого викладу тексту статті 
Особливої частини Кодексу. Окрім того, такі діяння, як 
розповсюдження, виготовлення, зберігання власне й стосуються 
матеріалів, які містять публічні заклики. Таким чином, для того, щоб 
ідентифікувати вчинені діяння як одну з форм суспільно небезпечного 
діяння, передбаченого у ст. 258-2 КК України, потрібно встановити, 
що ті чи інші матеріали містять публічні заклики до вчинення 
терористичного акту. 

Отже, публічні заклики – це наскрізне кримінально-правове 
поняття, яке вживається у восьми статтях Особливої частини 
КК України та яке має однаковий зміст в усіх цих статтях. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ  

В КОНТЕКСТІ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ СПРЯМОВАНІ  

НА НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ПАСПОРТОМ  

АБО ІНШИМИ ОСОБИСТИМИ ВАЖЛИВИМИ 

ДОКУМЕНТАМИ ОСОБИ 

Кримінально-правова політика держави є структурною 
одиницею правової політики держави, має важливе значення у 
діяльності, спрямованій на запобігання злочинів та перебуває у різних 
сферах, зокрема: визначення загальних засад кримінальної 
відповідальності та покарання; визначення кола діянь, віднесених до 
категорії злочинних (криміналізація) і виключення тих або інших діянь 
із числа злочинів (декриміналізація); установлення характеру 
караності суспільно небезпечних діянь (пеналізація) та умов 
звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, зниження 
покарання нижче межі, передбаченої нормою закону про кримінальну 
відповідальність, або заміна його більш суворих видів менш суворими 
(депеналізація); визначення альтернативних покаранню заходів 
кримінально-правового характеру (замінюючих заходів), а також 
заходів, які застосовуються разом із покаранням (підкріплюючих 
заходів); запобігання злочинам методами кримінально-правового 
впливу (загальна й спеціальна превенція) [1, с. 325; 2, с. 23–24]. 

Слід зазначити, що підставою криміналізації будь-якого діяння 
є його поширеність, суспільна небезпечність та усвідомлення того, що 
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криміналізація діяння стане ефективним заходом для виконання всіх 
функцій кримінального законодавства [3, с. 44]. З одного боку, діяння, 
що забороняються, повинні не тільки бути небезпечними, шкідливими 
в реальній дійсності, а й відображатися як такі у правовій свідомості 
суспільства. З іншого боку, сама кримінально-правова заборона 
покликана відповідно впливати на правосвідомість громадян. 
Кримінальне право виконує свої політичні завдання тоді, коли, 
оголошуючи те або інше суспільно небезпечне діяння злочином, воно 
враховує менталітет народу і разом із цим виховує громадян у дусі 
дотримання законів, тим самим попереджаючи можливість вчинення 
ними правопорушень. В обох випадках роль правосвідомості у 
виконанні кримінально-політичних завдань є очевидною [4, с. 24]. 

Так, Кримінальним кодексом УРСР було криміналізоване таке 
діяння як вмисне викрадення, пошкодження, утаювання або знищення 
офіціальних чи приватних документів, що є в державних, громадських 
і кооперативних установах, санкція статті 74 за вказаний злочин 
передбачала позбавлення волі на строк до одного року [5, с. 29]. 
Закономірно, що суспільні відносини, як і розвиток самої держави є 
нескінченним, вже у 1961 році статтею 193 Кримінального кодексу 
(редакція від 01.04.1961 р.) було криміналізовано таке діяння, як 
викрадення у громадян паспорта або іншого важливого особистого 
документа, яке каралось позбавленням волі на строк до одного року 
або виправними роботами на той же строк або штрафом у розмірі до 
пʼятдесяти карбованців. 

В подальшому наступними редакціями зазначеного кодексу 
Української РСР змінювалася санкція. Так, указом Президії Верховної 
Ради Української РСР № 4571-X від 12.01.1983 р. розмір штрафу за 
викрадення у громадян паспорта або іншого важливого особистого 
документа було збільшено з пʼятдесяти карбованців до ста 
карбованців. Законом України № 41/95-ВР від 08.02.1995 р., було 
змінено санкцію статті, відтепер з 08 лютого 1995 року за викрадення 
у громадян паспорта або іншого важливого особистого документа 
тягло за собою, в тому числі, штраф найбільший розмір якого 
дорівнював сорок мінімальних заробітних плат, зазначена редакція ст. 
173 Кримінального кодексу України проіснувала до моменту 
прийняття нового Кримінального кодексу України у 2001 році. Стаття, 
повʼязана з незаконними діями з паспортом або іншим особливим 
важливим документом зазнала змін. З 2001 року було криміналізоване 
таке діяння як незаконне заволодіння паспортом або іншим особистим 
важливим документом на противагу злочину передбаченого 
кримінальним кодексом 1960 року, коли особи підлягали 
відповідальності за діяння, обʼєктивною стороною якого було саме 
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таємне викрадення зазначених предметів злочину. Таким чином, 
законотворцем було розширено обʼєктивну сторону злочину. Крім того, 
варто зазначити що в санкцію статті також було внесено зміни. Сучасна 
редакція статті 357 КК України, передбачає санкцію у вигляді 
альтернативних видів покарань, зокрема: штраф, арешт, обмеження волі.   

Таким чином, під час розробки чинного Кримінального кодексу 
України на противагу Кримінального кодексу 1960 року, у санкціях 
норм Особливої частини Кримінального кодексу України відображено 
кримінальну політику держави щодо гуманізації системи покарань.  

По-перше, усі санкції Особливої частини побудовано за такою 
схемою: від менш суворих покарань до більш суворих. Сенс такої 
побудови в тому, що суд, відмовляючись від призначення менш 
суворого покарання, повинен навести мотиви щодо необхідності 
звернення до більш суворого покарання. Враховуючи, що санкції 
передбачають, як правило, в альтернативі не два, а три, а то й більше 
видів покарання, то, безумовно, рух до найбільш суворого покарання 
потребує пошуку достатньо зважених і обґрунтованих для цього 
аргументів [6, с. 618].  

По-друге, характерною рисою Особливої частини є також 
зниження для більшості злочинів покарання у виді позбавлення волі і 
введення в санкції покарань, альтернативних позбавленню волі [6, с. 618].  

Окремо слід зазначити, що структура побудови санкцій у 
статтях Особливої частини кореспондується загальним положенням, 
що стосуються кримінального покарання та закріплені у Загальній 
частині Кримінального кодексу України.  

Так, відповідно до статті 51 Кримінального кодексу України до 
осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути 
застосовані такі види покарань: штраф; позбавлення військового, 
спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; 
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю; громадські роботи; виправні роботи; службові обмеження 
для військовослужбовців; конфіскація майна; арешт; обмеження волі; 
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 
позбавлення волі на певний строк; довічне позбавлення волі. 
Аналізуючи зміни, які відбулися у кримінальному законодавстві 
України у 2001 році можна стверджувати про депеналізацію 
розглядуваних злочинів, ми бачимо, що незважаючи на те що арешт 
залишився незмінним у двох редакціях Кримінального кодексу, одне з 
найбільш суворих покарань – позбавлення волі було замінено на 
обмеження волі, виправні роботи було замінено на найменш суворе 
покарання серед всіх, які існують в державі – штраф, що свідчить про 
помʼякшення кримінальної репресії.  
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Водночас, суспільні відносини є не стабільними. В усьому світі 
здійснюється перегляд кримінально-правової політики, а отже, 
кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння паспортом або 
іншим особистим документом потребує гуманізації.  

Список використаних джерел 

1. Северин А. Ю. Завдання кримінально-правової політики / 
А. Ю. Северин. // «Молодий вчений». – 2016. – №11. – С. 324–328. 

2. Борисов В. І. Поняття кримінально-правової політики 
[Електронний ресурс] / В. І. Борисов, П. Л. Фріс // Вісник Асоціації 
кримінального права України, № 1(1). – 2013. – Режим доступу: 
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6112.   

3. Кузнецова Н. Ф. Социальная обусловленность уголовного 
закона / Н. Ф. Кузнецова // Правовые исследования – Тбилиси : 
Мецниереба, 1977. – С. 36–45. 

4. Борисов В. І. Поняття кримінально-правової політики 
[Електронний ресурс] / В. І. Борисов, П. Л. Фріс // Вісник Асоціації 
кримінального права України, № 1(1). – 2013. – Режим доступу до 
ресурсу: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6112.  

5. Кримінальний кодекс УРСР – Київ: Державне видавництво 
політичної літератури УРСР, 1950. – 168 с. 

6. Сташис В. Основні новели нового Кримінального кодексу 
України / В. Сташис. // Вісник Академії правових наук України. – 
2003. – С. 612–626. 

Гладун Олена Олександрівна,  
здобувач ступеня вищої освіти бакалавра 

навчально-наукового інституту № 1 Національної 

академії внутрішніх справ 

Науковий керівник: професор кафедри 

оперативно-розшукової діяльності Національної 

академії внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук Марков Михайло Миколайович 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ПОКАРАННЯ 
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНИ 
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Законодавець використовує порівняльне право для вдосконалення 

національного права. Така ж можливість відкрита правовій доктрині та 

судовій практиці. Порівняльне право необхідно і для розвитку 

національного кримінального права, і сьогодні багато юристів в 

Україні зацікавилися ним, для того, щоб краще пізнати і зрозуміти 

українське кримінальне право. 

У французькій кримінально-правової теорії з питання про 

сутність та цілі покарання стикаються дві основні концепції, дві 

«школи», два підходи: сучасного неокласицизму і нового соціального 

захисту. Відповідно до теорії сучасного неокласицизму покарання – 

форма суспільної реакції на вчинення злочинного діяння, яка 

традиційно переслідує дві основні мети: заохочення і залякування. 

Основні риси покарання являють собою точний вираз його цілей.  

У звʼязку з цим цілком природно, що покарання має бути для злочинця 

болісним, болючим і мало приємним. Більш того, покарання має бути 

настільки болісним, наскільки важким було вчинене діяння. Покарання, 

відповідно до даної теорії, повинно бути виконане так, як призначено 

судом, без будь-яких подальших змін терміну і змісту покарання.  

Представники теорії нового соціального захисту виступають 

проти такого трактування покарання. В якості основних цілей 

покарання вони розглядають виправлення і ресоціалізацію злочинця. 

КК Франції не містить визначення покарання і не формулює його 

цілей. Про деякі покарання йдеться в КПК Франції 1958 р. стосовно до 

конкретних кримінально-правових заходів. Так, особи, засуджені за 

вбивство неповнолітнього, яка не досягла 15 років, або за вбивство, 

поєднане із зґвалтуванням або іншими злочинами, зазначеними в 

ст. 718 КПК Франції, відбувають покарання в пенітенціарних 

установах, що дозволяють забезпечити послідовну медичну та 

психологічну адаптацію [1].      

Умовне звільнення може бути надано тільки у випадку, коли 

зʼявилися «вагомі відомості про соціальну реадаптації» засудженого 

(ст. 729 КПК Франції). Заходи сприяння, що супроводжують 

виконання такого кримінального покарання, як заборона проживати у 

визначених місцях, мають на меті полегшити соціальне виправлення 

засудженого (ст. 7633 КПК Франції) [1]. Про соціальну реадаптацію 

говориться і в інших статтях КПК Франції. Таким чином, французький 

законодавець робить акцент на таку мету покарання, як ресоціалізація 

злочинця. Саме з цією метою були введені в кримінальне право 

Франції нові види позбавлення волі, інститут пробації та інші заходи 

кримінально-правового характеру, про які йтиметься нижче. У цьому 
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чутний відгомін ідей школи нового соціального захисту. Соціальна 

реадаптація розуміється прихильниками даного напрямку як 

пристосування злочинця до умов життя в суспільстві, його 

«повернення» в соціальне середовище. Разом з тим законодавець 

обходить мовчанням мети застосування таких покарань, як довічне 

позбавлення волі, багатомільйонні штрафи в якості покарання за 

корисливі злочини і т.д.[2]. 

Аналіз норм Особливої частини чинного КК Франції дозволяє 

зробити висновок про те, що в Кодексі зроблена спроба втілити як ідеї 

сучасного неокласицизму (стосовно до найбільш тяжких злочинів), так 

і принципові положення школи нового соціального захисту. З одного 

боку, законодавець нерідко вдається до досить суворих покарань.  

У цих випадках чітко простежується прагнення до «воздаяния» за 

заподіяне зло, а мета виправлення і ресоціалізації відсувається на 

другий план. Так, довічним увʼязненням карається умисне вбивство, 

вчинене при обтяжуючих обставинах, застосування тортур і акти 

жорстокості, повʼязані з іншим злочином, зґвалтування з 

застосуванням тортур і т. д. Суворо карається «просте» залишення 

малолітньої дитини в будь-якому місці (сімʼю роками увʼязнення), 

умисне перешкоджання надання допомоги іншій особі або боротьбі зі 

стихійним лихом (сімома роками увʼязнення) і т. п. [3]. Кодекс 

встановлює, поряд з тривалими термінами позбавлення волі, мільйонні 

штрафи за вчинення корисливих та корисливо-насильницьких 

злочинів. Так, розкрадання, вчинене із застосуванням або навіть 

загрозою застосування зброї, карається двадцятьма роками увʼязнення 

і штрафом у розмірі одного мільйона франків. Викрадення, поєднане із 

заподіянням смерті, карається довічним кримінальним увʼязненням і 

штрафом у розмірі одного мільйона франків. Можна навести чимало 

інших подібних прикладів. 

Разом з тим в області проступків КК Франції передбачив велику 

кількість покарань, покликаних скоротити число випадків назначення 

тюремного увʼязнення невеликої тривалості, оскільки побічний ефект 

коротких термінів позбавлення волі є недоцільним (відрив 

засудженого від сімʼї і втрата соціальних звʼязків, втрата роботи і 

професійної кваліфікації і т. п.). Замість коротких термінів 

позбавлення волі суддя, наприклад, може призначити покарання, що 

позбавляють певних прав або їх обмежують. До таких прав відносяться 

http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
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право здійснення професійної або громадської діяльності, водійські та 

мисливські права, право носіння зброї та інші. 

В Україні передбачені чинним кримінальним законодавством 

окремі види покарань утворюють певну систему. Система покарань, 

встановлена ст. 51 КК України, і є тією юридичною базою, на якій 

ґрунтується діяльність судів по застосуванню покарань. Законодавець, 

визначаючи систему покарань, тим самим створює базу і для побудови 

санкцій у відповідних статтях Особливої частини КК України, де 

передбачені види і межі покарань за окремі злочини. Системі покарань 

невідомі смертна кара, а також болісні і такі покарання, що ганьблять і 

калічать засудженого, наприклад, тілесні покарання, позбавлення всіх 

громадянських прав та ін. Усього видів покарань 17 (позбавлення 

права обіймати певні посади і позбавлення права займатися певною 

діяльністю по суті є різними видами покарань, так само як різними їх 

видами є позбавлення військового звання, позбавлення спеціального 

звання, позбавлення рангу, позбавлення чину і позбавлення 

кваліфікаційного класу). Законодавство більшості інших країн 

передбачає значно меншу кількість видів кримінальних покарань. Але 

більш розмаїта система покарань є ефективнішою. Перелік покарань, 

які можуть бути застосовані до неповнолітніх, визнаних винними у 

вчиненні злочину, встановлено ст. 98 КК України. Жодна інша, крім 

статей 51 і 98, стаття КК України, а також жоден інший нормативно-

правовий акт не встановлює видів кримінальних покарань [4]. 

Отже, як висновок, можна зробити, те, що Україна і Франція 

мають дещо різну систему покарань, але досліджуючи дану тему, 

можна виділити як відмінні, так і спільні риси. 
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ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

На мою думку, важливим є питання про джерела кримінального 
права, тому у своїй роботі я розгляну джерела кримінального права 
декількох зарубіжних країн.  

Основними джерелами кримінального права США є загальне, 
або прецедентне, право і статутне право, тобто законодавство. Але 
оскільки до теперішнього часу не залишилося жодного штату, де 
кримінальна репресія спиралася б в основному на норми загального 
права, а статутне право виступало б як доповнення до нього, і все. 
Штати прагнуть до того, щоб зробити статутне право всеохоплюючим, 
є сенс почати розгляд джерел  кримінального права з законодавства. 

Джерелами федерального кримінального законодавства є: 
Конституція США 1787 р, акти Конгресу і федеральні підзаконні акти, 
а також норми міжнародного кримінального права, але не в такій мірі, 
як, наприклад, у Франції, де вони мають пріоритет по відношенню до 
норм національного права (ст. 55 Конституції). Конституція США не 
дозволяє чітко розмежувати компетенцію федерації і штатів в галузі 
кримінального законодавства. У розділі 8 ст. I відзначено, що Конгрес 
має право приймати рішення (зокрема встановлювати покарання за 
підробку державних цінних паперів, визначати і карати морський 
розбій та ін.). Він також може видавати всі закони, необхідні для 
здійснення прав, якими справжня Конституція наділяє уряд 
Сполучених Штатів, його департаменти і посадових осіб. Ймовірно, це 
конституційне положення послужило підставою для надзвичайно 
інтенсивного розвитку федерального кримінального законодавства: 
спочатку на федеральному рівні було всього лише кілька 
кримінальних законів, основна їх частина прийнята в штатах. 

Конституція США містить ряд положень або безпосередньо 
кримінально-правового характеру, або мають відношення до 
кримінального права. Серед них такі, наприклад, як заборона на 
видання законів, що мають зворотну силу, на застосування жорстоких і 
незвичайних покарань, на позбавлення життя, свободи і власності без 



86 

законного судового розгляду та ін. В Конституції (розділ 3 ст. 111) 
навіть закріплено визначення такого злочину, як зрада. 

У США немає федерального КК в його загальноприйнятому 
розумінні. Основними джерелами кримінального законодавства штатів 
є Конституція США, конституції штатів, кримінальні закони, перш за 
все КК, і підзаконні акти [1].  

Правова система Італії відноситься до континентальної системи, 
тому джерелом права є закон, під яким розуміються «акти, видані 
державними органами, які здійснюють згідно з Конституцією 
законодавчу функцію» і акти делегованого законодавства. Перші в 
італійській юридичній літературі отримали назву формальних законів 
або законів у власному розумінні цього слова, другий-
матеріальних законів. Систему джерел права Італії взагалі і 
кримінального права зокрема, характеризує їх сувора ієрархічність і 
провідне значення кодифікованого законодавства. 

Вищої юридичну чинність серед джерел права Італії має 
Конституція, прийнята в 1947 р. На одному щаблі з Конституцією 
стоять конституційні закони. Потім йдуть закони держави у власному 
розумінні цього слова, а за законами - підзаконні акти. Ієрархія 
законодавчих актів передбачає суворе верховенство норм актів вищого 
порядку над нормами актів нижчого порядку. 

Основна і найбільш істотна частина правових норм зосереджена 
в систематизованому законодавстві - кодексах. В ієрархії джерел права 
Італії кодекси займають другу сходинку після Конституції, а одиничні 
закони та підзаконні акти лише доповнюють і змінюють діючі кодекси 
або, якщо вони не включаються в структуру кодексів, додаються до 
них і не можуть розглядатися у відриві від них. Згідно ст. 117 
Конституції Італії до джерел кримінального права не належать 
регіональні норми. Так само як і у всіх країнах континентальної 
системи права, в Італії звичаї, судова та адміністративна практика 
формально усуваються з числа джерел кримінального права. До 
джерел італійського кримінального права відносяться не тільки 
кримінальні закони, але також акти, що відносяться до інших галузей 
законодавства, але включають кримінально-правові норми. 

В ієрархії джерел кримінального права Італії Конституція 
займає чільне місце. Італійська Конституція є «жорсткою», що 
передбачає складну процедуру її зміни нормами того ж рангу і 
усунення із системи законодавства правових актів, що не відповідають 
основному закону держави. Це завдання покладається на 
Конституційний суд. У звʼязку з тим, що італійська Конституція як 
джерело кримінального права проголошує, по-перше, принципи, що 
мають типово кримінально-правовий зміст, і, по-друге, принципи, що 
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встановлюють цінності, які є обʼєктом захисту держави, у тому числі й 
кримінально-правовими заходами [2]. 

Розвиток кримінального права в Англії і, зокрема, його 
пристосування до умов капіталістичного суспільства відбувалося 
особливими шляхами, що було зумовлено незавершеним характером 
англійської буржуазної революції XVII століття. На відміну від 
пізніших буржуазних революцій, вона, власне кажучи, не торкнулася 
феодального права, яке залишалось незмінним у своїй основі навіть до 
початку XIX століття. 

Загальне право. Основним джерелом права залишалися судові 
прецеденти, і кримінальне право Англії значною мірою продовжувало 
ґрунтуватися на рішеннях судів, висновки яких публікувалися в 
судових звітах протягом попередніх семи століть. Перші записи такого 
роду під назвою «Щорічники» були рукописними, а з появою 
друкарства стали друкованими, із вказівкою укладачів. Приблизно з 
середини XIX ст. «Збірники судових звітів» почали видаватися під 
іменами укладачів – відомих англійських юристів (Крос, Плауден та 
ін.). З 1864 р., починає виходити щомісячна серія звітів за назвою 
«Law  Reports», які видавалися вже не приватними видавцями, а під 
контролем особливої ради, котра мала права юридичної особи. 

Сьогодні найбільш відомими й авторитетними є щотижневі все 
англійські судові звіти («All England Reports»), а також «The Criminal 
Appeal Reports», у яких публікуються рішення з кримінальних справ.  

Уся сучасна англійська система прецедентів зводиться до таких 
положень: у кожній справі суд зобовʼязаний виходити з рішення більш 
високого в ієрархії суду, а апеляційні суди звʼязані своїми попередніми 
рішеннями. Виняток становить Палата лордів, котра з 1966 р. залишає за 
собою право змінити практику, відступивши від колишнього рішення, 
на власний розсуд. Дія доктрини прецеденту залежить від ієрархії судів. 
Вищий суд може скасувати рішення нижчого суду і   в деяких випадках  
свої попередні рішення. Крім того, будь-яка правова норма, в тому числі 
і прецедент, може бути змінена парламентським актом. 

При розгляді загального права як джерела англійського 
кримінального права необхідно назвати також роботи відомих юристів 
різних поколінь, авторитет яких продовжує залишатися дуже високим [3]. 
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ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИПАДКІВ ДОМАШНЬОГО 
НАСИЛЬСТВА І НАСИЛЬСТВА ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» передбачає створення в Україні Єдиного державного 

реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі, до якого вноситимуться дані про кожен зафіксований у державі 

випадок такого насильства. 

Закон передбачає в 6-місячний термін приведення підзаконних 

нормативно-розпорядчих актів органів державної влади у 

відповідність до цього Закону. Після цього буде створений і 

розроблений нормативно-правовий акт, який буде передбачати 

функціонування цього внутрішнього реєстру Мінсоцполітики. 

Наступним кроком вже буде створений Єдиний реєстр. Тобто 

незважаючи на те, що закон набуває чинності з наступного дня після 

його публікації в офіційних виданнях, реєстр, звичайно, не почне 

функціонувати наступного дня у звʼязку з його відсутністю. Очевидно, 

що для його створення спочатку потрібна нормативно-правова база. 

Ще одним  негативним моментом, який може бути проблемним у 

процесі реалізації закону, можуть стати бюрократичні процедури.  

У реєстр потраплять вичерпні дані про кривдника, жертву насильства 

та про обставини його вчинення. 

Вважаємо, що реєстр надасть можливість скласти приблизне 

уявлення про масштаб проблеми домашнього насильства в Україні.  

На нашу думку, розширення повноважень органів державної влади та 

кола субʼєктів, на які покладається здійснення заходів із запобігання та 

протидії домашньому насильству, а також створення Єдиного 

державного реєстру випадків домашнього насильства потребуватиме 

додаткових бюджетних витрат. Можуть також виникати проблеми, 

повʼязані зі збереженням персональних даних жертв домашнього 

насильства. Необхідно враховувати, що домашнє насильство для жінок 

великий сором. Переважно жертви насильства навіть змінюють місце 

проживання, щоб почати нове життя. Це буде вихід із ситуації лише у 

великих містах, але якщо йдеться про маленьке містечко чи село 

велика ймовірність, що інформацію з реєстру знатимуть всі. Зважаючи 
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на це, потрібно по можливості вжити заходів щодо зменшення кола 

субʼєктів, які матимуть доступ до реєстру. 

Вважаємо взагалі необхідно ретельно зважити всі «за» і  «проти» 

чи  створення такого реєстру є доцільним, оскільки він спрямований не на 

поліпшення допомоги постраждалим, а є витрачанням сил і засобів, а 

також суперечить міжнародним стандартам.  
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діяльності Національної академії внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, 

УЧИНЕНИХ НА ҐРУНТІ НЕТЕРПИМОСТІ  

За результатами оцінювання звіту України перед Комітетом 

ООН щодо виконання положень Конвенції ООН про ліквідацію усіх 

форм расової дискримінації, було сформовано зауваження та 

рекомендації для України, значна частина з яких стосувалися різних 

аспектів діяльності правоохоронних органів [1].  

Основним недоліком протидії ксенофобії в Україні в ракурсі 

розслідування злочинів, що вчиняються з мотивів расової, 

національної чи релігійної нетерпимості, є проблема реєстрації 

кримінального провадження за відповідними статтями кримінального 

кодексу України та доказування мотиву злочину [2].  

http://zakon.rada.gov.ua/
https://ua.censor.net.ua/n3054665
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Кримінальне законодавство України дає певний інструментарій 

для боротьби із злочинами, вчиненими на ґрунті нетерпимості. Втім, в 

Україні дотепер зберігається тенденція не кваліфікувати расистські 

напади як злочини на ґрунті нетерпимості. Навіть тоді, коли є 

однозначні підстави для кваліфікації злочину як вчиненого на ґрунті 

ненависті (у тому числі, свідчення підозрюваних), кримінальні 

провадження порушуються за статтями «хуліганство» або «завдання 

тілесних ушкоджень» [3].   

Насамперед слід зазначити, що сам факт вчинення будь-якого 

злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або 

розбрату, згідно п. 3 ч. 1 ст. 67 КК України,  виступає обставиною, яка 

обтяжує покарання. В основі расової, національної ворожнечі або 

розбрату лежать антинаукові погляди про неповноцінність людей 

певної раси, національності, а релігійної ворожнечі або розбрату - 

хибні уявлення про переваги одного віросповідання над іншим чи 

однієї конфесії над іншою всередині одного віросповідання [4]. 

З моменту прийняття у 2001 році нового Кримінального кодексу 

України відповідальність за будь-які злочини, вчинені на ґрунті 

нетерпимості, передбачалася в основному статтею 161 КК України 

«Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, 

національної належності або релігійних переконань».  

У 2009 році до Кримінального кодексу України були внесені зміни, 

відповідно до яких у частини другі окремих статей, що встановлюють 

відповідальність за злочини проти життя і здоровʼя особи, було добавлено 

кваліфікуючу ознаку вчинення злочину з мотивів расової, національної чи 

релігійної нетерпимості. Також було змінено статтю 300 КК «Ввезення, 

виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ 

насильства і жорстокості», до предмету кримінально-правового захисту 

якої віднесли також і твори, що пропагують расову, національну чи 

релігійну нетерпимість та дискримінацію.  

Аналіз положень кримінального законодавства дозволяє 

виокремити дві групи злочинів, мотивом вчинення яких є расова, 

національна чи релігійна нетерпимість [4].  

Першу групу утворюють злочини, де в диспозиції статті 

Особливої частини прямо вказано на такий мотив злочину. Ця група у 

свою чергу поділяється на дві підгрупи.  

Перша підгрупа характеризується тим, що мотив расової, 

національної чи релігійної ворожнечі або розбрату є ознакою 

основного складу злочину, так, стаття 161 КК «Порушення 

рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 

належності або релігійних переконань» передбачає відповідальність за 
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умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи 

релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі 

та гідності, або образа почуттів громадян у звʼязку з їхніми 

релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження 

прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за 

ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Такі дії 

можуть супроводжуватись насильством, обманом чи погрозами, а 

також можуть бути вчинені службовою особою, або організованою 

групою осіб або спричинити тяжкі наслідки. На думку фахівців з 

кримінального права, насильством є спричинення потерпілому 

умисних легких тілесних ушкоджень (ст. 125 КК). Крім цього частина 

3 статті 161 КК передбачає відповідальність за зазначені дії, які 

спричинили тяжкі наслідки. 

Стаття 300 КК «Ввезення, виготовлення або розповсюдження 

творів, що пропагують культ насильства і жорстокості» встановлює 

відповідальність за ввезення в Україну творів, що пропагують культ 

насильства і жорстокості, з метою збуту чи розповсюдження або їх 

виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення. Ті самі 

дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і 

жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та 

дискримінацію, а також збут неповнолітнім чи розповсюдження серед 

них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, 

національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію.   

Другу підгрупу утворюють злочини, при формулюванні яких 

мотив расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату є 

ознакою не основного, а кваліфікованого складу злочину. Так, п. 14 

ч. 2 ст. 115 КК «Умисне вбивство» передбачає кваліфікований вид 

вбивства з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості; 

ч. 2 ст. 121 КК «Умисне тяжке тілесне ушкодження», передбачає 

відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене з 

мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості; ч. 2 ст. 122 

КК «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» встановлює 

відповідальність за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, 

вчинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості; 

ч. 2 ст. 126 КК «Побої і мордування» з мотивів расової, національної 

чи релігійної нетерпимості; ч. 2 ст. 127 «Катування», вчинені з мотивів 

расової, національної чи релігійної нетерпимості; ч. 2 ст. 129 КК 

«Погроза вбивством», вчинена з мотивів расової, національної чи 

релігійної нетерпимості. У разі кваліфікації дій особи за частиною 
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другою будь-якої з вказаних вище статей додаткова кваліфікація за 

статтею 161 КК не потрібна.  

Другу групу утворюють злочини, де наявність такого мотиву не є 

обовʼязковою ознакою. Заподіяння шкоди відносинам, що забезпечують 

нормальний рівний розвиток міжрасових, міжнаціональних чи 

міжрелігійних стосунків, виступає додатковим обʼєктом.  

Так, стаття 178 КК «Пошкодження релігійних споруд чи 

культових будинків», стаття 179 КК «Незаконне утримання, 

осквернення або знищення релігійних святинь» та стаття 180 КК 

«Перешкоджання здійсненню релігійного обряду» охоплюють діяння, 

які заподіюють моральну шкоду представникам релігійних конфесій.   

Практика свідчить, що переважна більшість насильницьких дій 

у відношенні представників «видимих меншин», кваліфікуються за 

статтею 296 КК «Хуліганство». Ця стаття передбачає відповідальність 

за грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до 

суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи 

винятковим цинізмом. Злочин також може виявлятися у вандалізмі, 

охоплювати різні протиправні дії, що вчинюються з мотивів расової, 

національної чи релігійної ворожнечі. Суди кваліфікують на підставі 

вказаної статті випадки публічних образ, закликів, побоїв між 

представниками різних конфесій, національних груп тощо [5].  

Проблемними є питання віднесення до даної категорії злочинів, 

які вчиняються з хуліганських мотивів, однак супроводжуються 

вигуками, що містять в собі ознаки нетерпимості до осіб іншої раси, 

національності, релігії. В таких випадках умисел на вчинення 

соціально небезпечних дій, які полягають у ображеннях та нанесеннях 

тілесних ушкоджень різної тяжкості виникає миттєво, в результаті 

конфліктної ситуації на побутовому ґрунті і виступають скоріше 

наслідком конфліктної ситуації, ніж її каталізатором.  

При відмежуванні хуліганського мотиву від расової, 

національної та релігійної нетерпимості, слід звертати увагу на той 

факт, що, на відміну від хуліганства, вибір жертви обмежується 

рамками належності потерпілих до осіб іншої національності або раси 

чи релігії і обумовлений нетерпимістю та крайньою неприязню до 

певної національності, раси чи релігії.  

За даними Генеральної прокуратури України всього злочинів, 

учинених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості 

зареєстровано [6]: у 2015 році – 40 злочинів за ст. 161 КК, з яких лише 

5 за цією ж статтею скеровано до суду; 16 - за ст. 300 КК, 8 скеровано 

до суду; та 1 кримінальне провадження за п.14 ч. 2. ст. 115 КК 

України; у 2016 році – 41 злочин за ст.161 КК України, 4 з яких 
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скеровано до суду; 62 – за ст. 300 КК, 52 з яких скеровано до суду; у 

2017 році – 52 злочини за ст. 161 КК України, лише 3 з яких скеровано 

до суду; 40 – за ст. 300 КК, 27 з яких скеровано до суду, та 1 

кримінальне провадження за п. 14 ч. 2. ст. 115 КК України. 

Основним елементом, який відрізняє злочини, вчинені на ґрунті 

нетерпимості, від інших злочинів проти життя і здоровʼя особи та є 

підставою їх обʼєднання до однієї групи, є наявність відповідного 

мотиву. Як правило, такий мотив є домінуючим, що відображається у 

прагненні підозрюваного підкреслити неповноцінність потерпілого в 

силу його належності до тієї чи іншої національності (раси, релігії) або 

навпаки, у прагненні продемонструвати виключність своєї 

національності або расової належності [4].  
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Правове регулювання державної таємниці є надзвичайно 

важливим для кожної держави, і щонайточніше це питання 

унормовано в національному законодавстві, тим краще та якісніше 

здійснюватиметься охорона безпеки держави в інформаційній сфері. 

Для України це твердження не буде виключенням, особливо зараз, 

коли наша держава представляє великий інтерес для іноземних 

розвідок з метою одержання інформації щодо дислокації військ, 

стратегічних планів, розробок у сфері озброєння, матеріально-

технічного забезпечення тощо. Законодавець визначає, що державна 

таємниця (також – секретна інформація) – вид таємної інформації, що 

охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, 

зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, 

розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України 

та які визнані у порядку, встановленому Законом, державною 

таємницею і підлягають охороні державою [1]. 

Науковці стверджують, що злочини, передбачені статтями 328, 

329, 330, 422 Кримінального кодексу України мають міститися не в 

Розділі XІV та XIX Особливої частини, а у Розділі І «Злочини проти основ 

національної безпеки України». Погоджуємося з думкою Олійника В.І., 

що таким чином, законодавець применшив значення, що має для 

національної безпеки збереження державної таємниці [2, с. 134].  

На користь наведеної позиції може слугувати той аспект, що, 

помістивши     ст. 422 КК України до Розділу XIX Особливої частини 

КК України, законодавець відступив від наукової систематизації 

кримінально-правових норм, поклавши у його основу не обʼєкт 

злочину, а особливості його субʼєкта, визнавши при цьому родовим 

обʼєктом зазначеного діяння суспільні відносини щодо забезпечення 

порядку несення військової служби. Разом з тим, виходячи із положень 

ст. 8 Закону України «Про державну таємницю», зазначену таємницю, 
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окрім військової, становлять також відомості у сферах економіки, 

науки, техніки, зовнішніх відносин держави, охорони правопорядку 

тощо, розголошення яких також може завдати шкоди державі в різних 

сферах життєдіяльності [3, с. 140]. 

Також зазначимо, що ті ж самі злочини, а саме розголошення або 

втрата відомостей, що становлять державну таємницю іншої держави, 

проте не становлять такої для України, не підпадають під кваліфікацію 

діянь, передбачених статтями 328, 329, 330, 422 КК України. Ситуація, 

що склалася, створює передумови для використання території України 

як плацдарму для організації та здійснення розвідувальної діяльності 

щодо інших держав, та не виключає залучення українських громадян як 

засобів цієї діяльності [4, с. 43]. Отже, ці прогалини у законодавстві 

можуть бути причиною дестабілізації безпеки громадян України та 

держави в цілому. Окрім цього, на критичну оцінку заслуговують 

положення КК України, відповідно до яких військовослужбовець 

правоохоронного органу, втративши внаслідок порушення правил 

секретного діловодства документ, який містить секретні відомості 

невійськового характеру з грифом обмеження доступу «цілком таємно» 

чи «особливої важливості», підлягатиме менш суворому покаранню в 

разі, коли ним же втрачені документи, які містять відомості військового 

характеру з грифом обмеження доступу «таємно» [5, с. 107–110].  

Це стосується норм ч. 1 ст. 329 і ч. 2 ст. 422 КК України.  

Слушною також є думка Семенюка О.Г. про те, що діяння, 

передбачене ст. 422 має бути декриміналізоване, оскільки у випадку 

розголошення відомостей у сфері оборони, що становлять державну 

таємницю, або втрати матеріальних носіїв такої інформації, 

відповідальність настає за ст. ст. 328 або 329 КК України [6, с. 139]. 

Також, як справедливо зазначає Семенюк О.Г., Закон України «Про 

державну таємницю» має містити не перелік категорій інформації, 

віднесеної до державної таємниці (вичерпний перелік якої сформувати 

неможливо), а критерії віднесення інформації до державної таємниці, 

процедуру прийняття відповідних рішень щодо віднесення інформації 

до державної таємниці, коло осіб (органів), уповноважених на 

прийняття таких рішень, форми контролю за законністю 

засекречування інформації [6, с. 351], що дало б можливість більш 

досконало здійснювати охорону інформації, яка становить державну 

таємницю, а також і встановлювати відповідальність у разі порушення 

законодавства про державну таємницю.  

З огляду на все вищезазначене зробимо висновок, що існують 

певні проблеми в правовому регулюванні охорони державної таємниці 

в Кримінальному кодексі України, що потребують вирішення задля 



96 

удосконалення системи законодавства. По-перше, раціонально було б 

перемістити норми КК України, передбачені статтями 328, 329, 330 з 

Розділу XІV «Злочини у сфері охорони державної таємниці, 

недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації» Особливої частини у Розділ І «Злочини проти основ 

національної безпеки України». По-друге, погоджуючись із позицією 

науковців, статтю 422 можна виключити з КК України, адже по суті 

вона дублює положення статей 328 та 329 КК України. По-третє, варто 

встановити відповідальність за розголошення відомостей, що 

становлять державну таємницю іноземної держави з метою 

забезпечення повної безпеки України та її громадян. І по-четверте, 

встановити санкції за порушення норм КК України у сфері державної 

таємниці однаково суворими і для військовослужбовців, і для 

цивільних осіб з урахуванням характеру секретних відомостей та 

режимом доступу до них.  
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Проблема зникнення людей в Україні останніми роками стоїть 
особливо гостро, передусім, у звʼязку зі збройним конфліктом на сході 
нашої держави. Так, 15 лютого 2015 року МВС України оприлюднило 
список з даними про 1331 зниклих безвісти осіб в зоні воєнного 
конфлікту. За даними управління Національної поліції України в 
Донецькій області з квітня 2014 року до початку 2017 року на 
підконтрольній території Донецької області зникли безвісти 2727 осіб, 
доля 1053 з них невідома. За даними Луганської обласної військово – 
цивільної адміністрації на території області розшукується 1205 осіб, 
знайдено 633 людини, доля 572 залишається невідомою. У базі даних 
громадської організації «Мирний берег» наявна інформація про 2878 
зниклих безвісти за весь час воєнного конфлікту. На кінець травня 
2018 року в базі даних нараховується 1148 зниклих, з них військових – 
150, цивільних – 998, невпізнаних загиблих – 152 [1].  

З метою забезпечення правового регулювання відносин, 
повʼязаних з обліком та розшуком зниклих безвісти, визначення їх 
правового статусу, Україна у 2015 році приєдналася до Міжнародної 
конвенції про захист всіх осіб від насильницьких зникнень (далі – 
Конвенція) [2]. Крім того Верховною Радою 12.07.2018 р. було прийнято 
Закон України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» [3].  

У звʼязку з цим Кримінальний кодекс (далі – КК) України, 
зокрема Розділ III Особливої частини, був доповнений новою ст. 146-1 
«Насильницьке зникнення», яка встановила відповідальність за 
«арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-
якій іншій формі, вчинене представником держави, в тому числі 
іноземної, з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, 
затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій 
формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місце 
перебування» (ч. 1), а також за «видання наказу або розпорядження про 
вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, або невжиття 
керівником, якому стало відомо про вчинення дій, зазначених у частині 
першій цієї статті, його підлеглими заходів для їх припинення та 
неповідомлення компетентних органів про злочин» (ч. 2) [4].  
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Вочевидь, диспозиція статті була сконструйована законодавцем, 
виходячи з положень ст. 2 Конвенції, де наведене майже ідентичне 
визначення «насильницького зникнення» [5].  

Схоже визначення закріплене і у Римському статуті 
міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 року, відповідно 
до якого насильницьке зникнення людей визнається злочином проти 
людяності та означає арешт, затримання або викрадення людей 
державою, або політичною організацією або з їх дозволу, за їх 
підтримки або з їх згоди, при подальшій відмові визнати таке 
позбавлення волі або повідомити про долю чи місцезнаходження цих 
людей з метою позбавлення їх захисту з боку закону протягом 
тривалого періоду часу (п. 3 ст. 7) [6]. 

Науковці, розглядаючи зміст терміну «насильницьке зникнення 
людини», зазвичай виокремлюють його ознаки. Зокрема, В. Ю. Цвікі 
відносить до них такі: позбавлення особи свободи проти її волі; 
субʼєктами вчинення насильницького зникнення є виключно 
представники держави або особи, які діють із дозволу або за підтримки 
держави; відмова визнати факт позбавлення волі та повідомити про 
долю й місцезнаходження такої особи [7, с. 124–129].  

Зазначимо, що із поняття насильницького зникнення випливає 
ще одна обовʼязкова ознака: спричинення наслідку у вигляді 
залишення такої особи без захисту закону. Так, на думку К. П. Задої, 
позбавлення права на захист може бути кваліфіковано за ст. 374 КК 
України, «оскільки конструктивним елементом насильницького 
зникнення у конвенційному розумінні є залишення особи без захисту 
закону, що цілком узгоджується з юридичним змістом зазначеного 
положення кримінального закону України» [8, с. 61]. 

У ст. 6 Конвенції визначені вимоги щодо криміналізації 
насильницького зникнення людини, згідно з якими кожна держава-
учасниця вживає необхідних заходів для притягнення до кримінальної 
відповідальності принаймні:  

а) будь-якої особи, яка вчиняє акт насильницького зникнення, 
наказує, підбурює чи спонукає вчинити його, учиняє замах на його 
вчинення, є його пособником чи бере участь у ньому;   

б) начальника, який:  
1) знав, що підлеглі, які знаходяться під його реальною владою 

та контролем, вчиняли або мали намір учинити злочин насильницького 
зникнення, або свідомо проігнорували очевидну інформацію, що 
свідчить про це;  

2) ніс реальну відповідальність та здійснював реальний 
контроль стосовно діяльності, з якою був повʼязаний злочин 
насильницького зникнення, а також який не вжив усіх необхідних і 
розумних заходів у межах його повноважень з метою недопущення або 
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припинення вчинення акту насильницького зникнення або для 
передачі цього питання до компетентних органів для розслідування та 
кримінального переслідування [2, с. 122].  

Досліджуючи відповідність положень кримінального закону 
України вимогам ст. 6 Конвенції, К. П. Задоя дійшов висновку про те, 
що законодавство не забезпечує всеосяжної караності дій начальника 
за наявності обставин, передбачених вказаним договірним 
положенням, оскільки норми КК України не охоплюють усієї множини 
ситуацій невжиття начальником заходів з  метою недопущення або 
припинення насильницького зникнення (у конвенційному розумінні) 
його підлеглими [8, с. 68-69].  

Таким чином, питання відповідальності за співучасть у 
насильницькому зникненні людини, а також відповідальності 
безпосереднього керівника службових осіб, що вчинили дії, повʼязані 
із насильницьким зникненням людини, потребують окремої уваги 
законодавця. 
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СУДИМІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ ДОПУСКУ 
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ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ  

Судимість є надзвичайно важливою складовою механізму допуску 
громадян до участі в управлінні державними справами. У поєднанні з 
іншими елементами цього механізму цей кримінально-правовий інститут 
виконує функцію запобіжника (фільтру), який тимчасово обмежує 
можливості певної категорії громадян в реалізації права брати участь в 
управлінні державою. Такі обмеження є соціально зумовленими та 
являють собою цілком зрозумілу реакцію суспільства на деструктивну 
поведінку окремих його членів. Існування певних обмежень щодо участі в 
управлінні державними справами стимулює до позитивної 
посткримінальної поведінки осіб, засуджених за вчинення злочину, та 
покликане сприяти їх ресоціалізації у подальшому.  

Присутність кримінально-правових інститутів у механізмі 
допуску громадян до участі в управлінні державними справами 
закріплена на законодавчому рівні. Так, частиною третьої статті 76 
Конституції України встановлено заборону бути обраним до Верховної 
Ради України громадянину, котрий має судимість за вчинення 
умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у 
встановленому законом порядку.  

Подібна заборона міститься й у частині другій статті 19 Закону 
України «Про державну службу», відповідно до якої на державну 
службу не може вступити особа, яка має судимість за вчинення 
умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в 
установленому законом порядку.  

Частиною другою статті 9 Закону України «Про місцеві вибори» 
встановлено, що депутатом, сільським, селищним, міським головою, 
старостою не може бути обраний громадянин України, який має 
судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину 
проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця 
судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.  

Вказані конституційні та законодавчі приписи містять 
тимчасову заборону щодо реалізації громадянином України його 
пасивного виборчого права та права вступити на державну службу.  
Ці приписи є юридичною підставою такої заборони, а фактичною – 
наявність у особи судимості за вчинення злочину.  
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У частині другій статті 88 КК України записано, що судимість має 
правове значення у разі вчинення нового злочину, а також в інших 
випадках, передбачених законами України. На думку Л. Кривоченко, 
зміст судимості полягає у такому стані особи, який повʼязаний з певними 
цивільно-правовими та кримінально-правовими обмеженнями [6, с. 407]. 
З огляду на ці обмеження судимість часто повʼязують з негативним 
правовим статусом особи.  

В цілому погоджуючись з позицією Л. Кривоченко, вважаємо за 
доцільне зазначити, що обмеження, повʼязані з судимістю особи, 
носять не тільки кримінально-правовий та цивільно-правовий 
характер. На наш погляд, наявність у особи судимості передбачає 
також і конституційно-правові обмеження, які полягають у забороні 
брати участь в управлінні державними справами. Так, особа, яка має 
судимість, не може бути:  

 присяжним, суддею, членом Громадської ради 
доброчесності, членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
(статті 65, 69, 87, 94 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»);  

 нотаріусом (частина друга статті 3 Закону України «Про 
нотаріат»);  

 судовим експертом (частина перша статті 11 Закону України 
«Про судову експертизу»);  

 членом Вищої ради правосуддя (частина десята статті 6 
Закону України «Про Вищу раду правосуддя»);  

 адвокатом (пункт 1 частини другої статті 6 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»);  

 членом Центральної виборчої комісії (частина друга статті 7 
Закону України «Про Центральну виборчу комісію»);  

 прокурором або слідчим прокуратури (пункт 3 частини 
шостої статті 27 Закону України «Про прокуратуру»),  

Така особа не може: вступити на державну службу (пункт 3 
частини першої статті 19 Закону України «Про державну службу»); 
бути прийнятою в органи місцевого самоврядування (пункт 2 частини 
першої статті 12 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування»), на роботу до податкової міліції (пункт 2 статті 
352.1 Податкового кодексу).  

До особи, яка має судимість, застосовуються й інші обмеження:  

 у здійсненні підприємницької діяльності. Так, особи, яким 
суд заборонив займатися певною діяльністю (стаття 55 КК України), 
не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення 
відповідної діяльності до закінчення строку, встановленого вироком 
суду (стаття 2 Закону України «Про підприємницьку діяльність»). 
Особи, які мають судимість за крадіжку, хабарництво та інші 
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корисливі злочини, не можуть бути зареєстровані як підприємці, 
виступати співзасновниками підприємницької організації, обіймати в 
підприємницьких товариствах та їх спілках (обʼєднаннях) керівні 
посади і посади, повʼязані з матеріальною відповідальністю (стаття 2 
Закону України «Про підприємницьку діяльність»);  

 у допуску до державної таємниці (за наявності у 
громадянина судимості за тяжкий злочин) (пункт 4 частини першої 
статті 23 Закону України «Про державну таємницю»), що є перепоною 
у заміщенні судимою особою певних посад;  

 у прийнятті до громадянства України. Відповідно до пункту 
2 частини пʼятої статті 9 Закону України «Про громадянство України» 
громадянином України не може бути особа, яка засуджена в Україні до 
позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину.  

В Україні правове регулювання інституту судимості 
вирізняється існуванням неоднакових підходів до вирішення питань, 
повʼязаних з наслідками його застосування, в результаті чого 
доводиться констатувати наявність очевидних протиріч між окремими 
положеннями нормативно-правових актів, якими визначено порядок 
реалізації відповідних законодавчих приписів. Так, настання 
негативних наслідків для особи вітчизняний законодавець повʼязує з 
наявністю у особи судимості. При цьому, у законодавчих актах, якими 
встановлюються правові обмеження, повʼязані з судимістю, міститься 
вказівка на зняття чи погашення судимості, як обовʼязкову умову 
припинення цих обмежень. 

Такий підхід видається хибним, оскільки у відповідності до 
частини першої статті 89 КК України особа вважається такою, що не має 
судимості, якщо, перебуваючи у стані судимості, вона не вчинила нового 
злочину. При цьому, знаття та погашення судимості являють собою лише 
встановлені законодавством про кримінальну відповідальність способи 
припинення стану судимості, що тягне за собою скасування усіх правових 
наслідків (обмежень), повʼязаних із судимістю.  

Тож видається недоцільним вказувати на спосіб, у який особі 
припинено судимість, формулюючи у законодавчих актах положення 
про правові наслідки, повʼязані зі станом судимості.  

Усе наведене вище дає підстави для висновку, що інститут 
судимості є не тільки кримінально-правовим інститутом. З огляду на 
різноманітність правових наслідків (конституційно-правові, 
адміністративно-правові, цивільно-правові, трудові), які тягне за 
особою судимість, цей інститут слід вважати комплексним або 
змішаним правовим інститутом, тобто таким, що є складовим 
елементом кількох галузей права.  
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КОНФІСКАЦІЯ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Не так давно в кримінальному праві України зʼявився інститут 

спеціальної конфіскації. Як засіб кримінально-правового характеру 

спеціальна конфіскація має на меті запобігання продовженню 

злочинної діяльності (кримінальна превенція) та усунення заподіяної 

шкоди, відшкодування потерпілому завданих збитків та відновлення 

соціальної справедливості або все разом [1, с. 244]. Крім цього, 

спеціальна конфіскація є ефективним засобом у боротьбі з корупцією, 

наркоторгівлею, тероризмом та іншими тяжкими злочинами. 

Спеціальну конфіскацію слід відмежовувати від конфіскації 

майна, передбаченої статтею 59 Кримінального кодексу України (далі – 

КК України). Конфіскація майна як вид кримінального покарання все 

ще продовжує застосовуватися в Україні. Хоча стійкою тенденцією у 

світовій практиці є заміна загальної конфіскації на спеціальну. 
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Вважається, що спеціальна конфіскація є більш гуманним засобом 

впливу на злочинців і в той же час більш ефективним, ніж конфіскація 

як покарання, оскільки дозволяє вилучати всі активи (доходи), 

отримані у результаті вчинення злочину і при цьому не «відбирає» 

законно придбане майно [2, с. 57]. 

На підставі аналізу кримінального та кримінально-

процесуального законодавства порівняємо спеціальну конфіскацію і 

конфіскацію майна як покарання, визначивши їх відмінні риси.  

На наше переконання, основна відмінність криється в їх 

правовій природі. Якщо конфіскація майна, визначена в ст. 59 КК 

України, є різновидом кримінального покарання (додатковим 

покаранням) і полягає в примусовому безоплатному вилученні у 

власність держави всього або частини майна, яке є власністю 

засудженого, то спеціальна конфіскація віднесена законодавцем до 

інших заходів кримінально-правового характеру і регламентується 

статтями 96-1 та 96-2 КК України. 

Відрізняються ці два різновиди конфіскації і за соціальним 

призначенням (метою). Так, якщо конфіскація як покарання виступає 

інструментом відновлення соціальної справедливості, то конфіскація – 

інший захід насамперед відновлює матеріальне (економічне) 

становище сторін, що існувало до вчинення злочину [3, с. 12]. 

При конфіскації як додатковому кримінальному покаранні  

вилучається майно, яке безпосередньо належить злочинцю, і воно 

може і не мати безпосереднього відношення до злочинного діяння. У 

противагу цьому при спеціальній конфіскації вилучається лише майно, 

здобуте злочинним шляхом або одержане внаслідок вчинення злочину, 

а саме гроші, матеріальні цінності, знаряддя вчинення злочину тощо.  

Відрізняються ці два кримінально-правові засоби і належністю 

майна, яке вилучається. У випадку спеціальної конфіскації 

вилучається майно, яке повʼязане з вчиненням злочину (суспільно 

небезпечного діяння) та яке може належати на праві приватної 

власності або перебувати в розпорядженні особи, яка добула його 

незаконним шляхом. Майно, яке вилучається може належати як самій 

особі, що здобула його незаконним шляхом, так і третім особам, яким 

це майно було передано у випадку, якщо особа, яка прийняла майно, 

знала або повинна була знати, що таке майно одержано внаслідок 

вчинення злочину або суспільно небезпечного діяння [4].  

У разі конфіскації майна, передбаченої статтею 59 КК України, 

вилучається лише майно засудженого, яке належить йому на праві 
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приватної власності. Саме так реалізується каральна функція 

кримінального судочинства. 

Тобто, якщо негативні наслідки застосування конфіскації 

спрямовані виключно на особу засудженого, то спеціальна конфіскація 

зачіпає і третіх осіб, у яких вказане майно може перебувати на праві 

власності. Тож для таких осіб у КК України законодавцеві необхідно 

передбачити додаткові гарантії [3, с. 12]. 

Новелою чинного КК України є можливість вилучення частково 

або повністю перетвореного майна. Відповідно до ч. 2 ст. 96-2 КК 

України, якщо гроші та цінності були повністю або частково 

перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю 

або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей 

та іншого майна на момент прийняття судом рішення про спеціальну 

конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості 

виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з 

інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, 

що відповідає вартості такого майна [4]. Така можливість є 

ефективним засобом протидії відмиванню доходів, отриманих 

злочинним шляхом. 

Враховуючи мету, відрізняється і тяжкість злочинів, за які 

передбачені ці заходи впливу. Відповідно до ст. 59 КК України 

конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі 

злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та 

громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості [4]. Спеціальна 

конфіскація може застосовуватись, крім тяжких та особливо тяжких 

злочинів, і за злочини невеликої чи середньої тяжкості, які передбачені 

окремими статтями Особливої частини.  

Конфіскація майна, передбачена ст. 59 КК України, 

застосовується лише у разі винесення обвинувального вироку суду. 

Спеціальна конфіскація застосовується також у разі, коли особа не 

підлягає кримінальній відповідальності у звʼязку з недосягненням віку, 

з якого може наставати кримінальна відповідальність, або 

неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи 

покарання з підстав, передбачених КК України, крім звільнення від 

кримінальної відповідальності у звʼязку із закінченням строків 

давності (п.п. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 96-1 КК України) [4]. Спеціальна 

конфіскація може бути призначена судом і у тому випадку, коли 

кримінальне провадження закривається (ч. 3 ст. 96-1 КК).  
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Конфіскація, передбачена статтею 59 КК України, 

застосовується лише у випадках, коли вона передбачена санкціями 

статей Особливої частини КК України. Додаток до Закону України 

«Про виконавче провадження містить повний перелік майна, на яке не 

може бути звернено стягнення за виконавчими документами. У той час 

спеціальна конфіскація поширюється на так зване «вибіркове майно». 

Попри таку низку відмінностей деякі науковці [5; 6] вважають 

спеціальну конфіскацію різновидом конфіскації майна. З цим не 

можна погодитися, адже в чинному КК України ці види конфіскацій 

чітко розмежовуються. Спеціальна конфіскація, при якій вилучається 

лише неправомірно набуте майно, не може бути визнане покаранням, 

оскільки на таке майно не виникає права власності, а будь-яке 

покарання полягає в обмеженні прав засудженого (ч. 1 ст. 50 КК 

України). Крім того, спеціальна конфіскації і конфіскація мають різну 

правову природу і мету застосування. 

Отже, передбачена статтями 96-1 та 96-2 КК України спеціальна 

конфіскація й конфіскація, передбачена статтею 59 КК України, як 

покарання,  не є тотожними кримінально-правовими заходами. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ  
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ПОВОДЖЕННЯ  

ЗІ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ АБО ВИБУХОВИМИ 
РЕЧОВИНАМИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

На даний час, тривають на сході нашої країни та кримському 

півострові віроломні посягання на територіальну цілісність та 

недоторканість України, які спровокували різке загострення 

криміногенної ситуації в країні, проявами якого є помітне зростання 

незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та 

вибуховими речовинами.  

Якщо в 2016 році було зареєстровано 5971 факт незаконного 

поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими 

речовинами, то у 2017 році цей показник зріс більш ніж в 1,3 рази, 

досягнувши 8002 подібних одиниць. 

Особливо слід підкреслити, що незаконне поводження зі зброєю, 

припасами та вибуховими речовинами має підвищену суспільну 

небезпеку, зумовлену можливістю використання/застосування 

перелічених предметів при скоєнні в першу, чергу, особливо тяжких та 

тяжких насильницьких злочинів проти особи та майнових прав громадян.  

В сучасних умовах основну роль в протидії незаконному 

поводженню зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами і 

його попередженню покликано виконувати заходи кримінально-

правового характеру і в першу чергу покарання, а головне 

попереджувальне значення при цьому має визначатися не його суворість, 

а невідворотність та своєчасність реагування на кожний скоєний злочин.  

У звʼязку з чим не викликає сумнівів той факт, що запорукою 

успішної та ефективної боротьби з незаконним поводженням зі 

зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами має 

виступати якісне вітчизняне кримінальне законодавство, а саме 

визначеність, точність та логічність кримінально-правових норм, що 
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визначають підстави настання відповідальності за подібне 

протиправне діяння. 

Разом з тим змушені визнати, що викликає чимало зауважень: 

по-перше, конструкція самої статті, так як і зміст включених в неї 

відповідних кримінально-правових норм, які передбачають 

відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими 

припасами та вибуховими речовинами з точки зору їх 

придатності/можливості забезпечити надійну охорону громадської 

безпеки, а також запобігти вчиненню тяжких та особливо тяжких 

злочинів з використанням/застосуванням перерахованих предметів. 

Насамперед відзначимо, що помітну невідповідність назви ст. 263 КК 

України переліку предметів злочинів за вчинення яких передбачено 

відповідальність частинами першою та другою вказаної статті.  

По-перше у вказаних статтях був використаний такий термін, як 

«зброя», в його широкому і збиральному значенні, тоді як предметами 

злочинів, передбаченими частинами першою та другою цієї статті 

визначає конкретні види зброї, а саме вогнепальну і холодну, тобто 

поза увагою залишаються газова, пневматична і інша зброя 

індивідуального використання/застосування.  

По-друге, предметами злочинів, які кваліфікуються за частиною 

першою аналізованої статті, є, крім вогнепальної зброї, бойових 

припасів та вибухових речовин, також і вибухові пристрої, які в самій 

назві статті не включені. Навпаки, перелік можливих предметів 

незаконного виготовлення, переробки чи ремонту вогнепальної зброї 

або фальсифікація, незаконного видалення чи зміни маркування, або 

незаконного виготовлення бойовий припасів, вибухових речовини чи 

вибухових пристроїв, що міститься в назві ст. 263-1 КК України в 

повному обсязі і в тій же послідовності відтворено в диспозиції 

частини першої цієї статті. 

Ст. 263 КК України в нинішній її редакції ніяк не диференціює 

відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими 

припасами, вибуховими речовинами та вибуховими пристроями, хоча 

важко заперечити проти того, що на ступінь суспільної небезпеки і 

тяжкість аналізованого злочину істотний вплив роблять кількісна та 

технічна характеристики предмета злочину, вчинення діяння повторно, 

групою за попередньою змовою або організованою групою.  

У якості прикладу, щодо впливу кількісної і технічної 

характеристик предметів аналізованого злочину на ступінь його 

суспільної небезпеки і його тяжкості зробимо посилання на практику 

боротьби вітчизняних правоохоронних органів з особливо тяжкими 

злочинами. Як писала газета «Голос України» 10 лютого 2016 року 
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щодо ліквідації банди «Башмаки», що діяла на території Криму в 90-х 

роках «Одна з останніх справ розслідувалася 2014 року відносно 

одного з лідерів «Башмаков» Юрія Молдована. Під час арештів в 

одному з Київських готелів у нього було вилучено два автомати, 

штурмові рушницю, пістолет, холодний зброю, димове обладнання, 

гумові кийки, жезл працівника ДАІ, а також пластикові стрічки, 

адаптовані для фіксації рук и ніг» [2].  

Виникає питання: а наскільки адекватною скоєному 

Ю. Молдованом в цьому плані буде кваліфікація його дій лише по 

першій і другій частинах 263 КК України? Це питання викликає 

занепокоєння із урахуванням зарубіжного досвіду кримінально 

правового реагування на аналогічні злочини. Наприклад, по ч. 2 ст. 253 

КК Литовської республіки підлягає відповідальності особа, яка без 

дозволу виготовило, придбала, зберігала, носила, перевозила або 

збувала вогнепальну зброю в кількості не менше трьох одиниць, 

великої вибухової сили або велику кількість боєприпасів, вибухових 

пристроїв або вибухових речовин [3, c. 330].  

Таким чином, необхідно доповнення складу злочину, 

передбаченого ст. 263 КК України ознаками, які  впливають на його 

кваліфікацію, як повторність, скоєння діяння групою осіб за 

попередньою змовою, організованою групою, що зумовлено 

необхідністю, як пояснення в національному кримінальному 

законодавстві єдиного підходу до оцінки ступеня суспільної небезпеки 

та тяжкості однорідних злочинів, так і запозичення зарубіжного 

досвіду кримінально-правового реагування на подібні злочинні діяння. 

Так, частиною другою вже згаданої статті 263-1 КК України 

передбачена відповідальність за незаконне виготовлення, переробку чи 

ремонт вогнепальної зброї або фальсифікацію, незаконне видалення чи 

зміну її маркування, або незаконне виготовлення бойовий припасів, 

вибухових речовини чи вибухових пристроїв, вчинені повторно або за 

попередньою змовою групою осіб [1].  

За ч. 3 ст. 295 КК Республіки Білорусь підлягають кваліфікації 

незаконне виготовлення, придбання, передача, збут, зберігання, 

перевезення, пересилання чи носіння вогнепальної зброї (крім 

гладкоствольної мисливської) або бойових припасів до неї, вибухових 

речовин, вибухових пристроїв або незаконне виготовлення або збут 

основних частин до вогнепальної зброї або вибухових пристроїв, 

вчинене повторно або групою осіб за попередньою змовою [4 , c. 92]. 

 Частиною третьою статті 263-1 КК України встановлена 

відповідальність за простій (передбачений ч. 1), кваліфікований (ч. 2) 

склад незаконного виготовлення, переробка або ремонту вогнепальної 
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зброї або фальсифікації, незаконного видалення або зміни її 

маркування, або незаконного виготовлення бойових припасів, 

вибухових речовин або вибухових пристроїв, вчинене організованою 

групою [1].  

А особливо кваліфікуючою ознакою складу злочину, передбаченого 

ч. 4 ст. 295 КК Республіки Білорусь визнано вчинення діянь, передбачених 

частинами 2, 3 цієї статті, організованої групи [4, c. 92]. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 365 КК УКРАЇНИ 

Питання кваліфікації перевищення влади або службових 

повноважень завжди привертали значну увагу правників, зокрема, 

проблемами відмежування цього злочину від суміжних. Внесення 

чергових змін до розділу XVII «Злочини у сфері службової діяльності 

та професійної діяльності, повʼязаної з наданням публічних послуг» 

Особливої частини Кримінального кодексу (далі – КК) України ще 

більше ускладнило застосування ст. 365, викликавши низку запитань. 

Передусім, що саме слід розуміти під «істотною шкодою» та «тяжкими 

наслідками», і чи підпадає під такі наслідки завдана 

правоохоронюваним інтересам шкода, яка не може бути обчислена у 
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грошовому еквіваленті, а також чи може бути застосована ч. 2 ст. 365 

КК України, якщо перевищення влади або службових повноважень 

супроводжувалося насильством і не було поєднане зі спричиненням 

істотної шкоди, зазначеної у ч. 1 ст. 365 КК? 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України у сфері державної антикорупційної політики у звʼязку з 

виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом 

візового режиму для України» від 13.05.2014 р. № 1261-VII були 

внесені зміни до ст. 364 КК щодо визначення «істотної шкоди» та 

«тяжких наслідків» злочину. Законодавець відмовився від 

використання у нормативних визначеннях цих ознак сполучника 

«якщо»:  «Істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 

вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Тяжкими наслідками у 

статтях 364-367 вважаються такі наслідки, які у двісті пʼятдесят і 

більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян.» (п.п. 3,4 примітки до ст. 364).  

Відносно цих положень були надані розʼяснення Судової палати 

у кримінальних справах Верховного Суду України у постанові від 

27.10.2016 р. по справі № 5-99кс16. Так, судом було визнано, що 

«істотна шкода» може полягати не лише в заподіянні майнових 

збитків, а й включати прояви немайнової шкоди, але тільки ті, які 

можуть одержати майнове відшкодування (тобто, як істотна шкода 

може враховуватися будь-яка за характером шкода, якщо вона 

піддається грошовій оцінці та відповідно до такої оцінки досягла 

встановленого розміру). Наслідки нематеріального характеру, які 

піддаються грошовій оцінці (реальна шкода) та відповідно до такої 

оцінки досягли встановленого розміру («істотної шкоди» чи «тяжких 

наслідків») із заподіянням шкоди охоронюваних Конституцією 

України чи іншими законами прав та свобод людини і громадянина 

(соціального, політичного, морального, організаційного чи іншого 

характеру), можуть бути із: спричинення фізичної шкоди – витрати на 

лікування чи протезування потерпілої особи; порушення законних 

прав та інтересів громадян – витрати на відновлення таких прав 

(виплати незаконно взятому під варту чи увʼязненому або незаконно 

звільненому з роботи, відшкодування за невиконання судового 

рішення, компенсацію шкоди від поширення відомостей, які ганьблять 

особу тощо); політичної шкоди (витрати на проведення нових виборів 

та заходів антитерористичного характеру тощо); організаційної шкоди 

(витрати на відновлення роботи установи) [1].  
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Зазначені розʼяснення наразі є широко відомими у судовій 

практиці. Так, приміром, з урахуванням цих розʼяснень, вироком 

Новозаводського районного суду м. Чернігова від 25.01.2018 р. двох 

працівників правоохоронного органу було визнано невинуватими у 

вчиненні перевищення влади, яке супроводжувалося насильством, 

було болісним і таким, що ображає особисту гідність потерпілого, 

через відсутність необхідних наслідків цього діяння. Такі наслідки «на 

думку суду, мали б місце, якби досягли розміру, що у сто і більше 

разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян…  

А стороною обвинувачення взагалі не зазначено розміру заподіяної 

шкоди» [2].  

Так само вироком Березанського міського суду Київської обл. 

від 24.01.2018 р. працівника правоохоронного органу було визнано 

невинуватим у вчиненні «перевищення влади, тобто умисному 

вчиненні службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй 

прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду 

охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, та 

супроводжувались насильством». В обґрунтування свого рішення, яке 

становить для нас неабиякий науковий інтерес, суд зазначив наступне: 

«За ч. 2 ст. 365 КК настає відповідальність за перевищення влади, що 

супроводжувалося: а) насильством або погрозою його застосування; 

б) застосуванням зброї чи спеціальних засобів; в) болісними і такими, 

що ображають особисту гідність потерпілого, діями. Отже, за ч. 2 

ст. 365 КК відповідальність настає за наявності всіх ознак злочину, 

передбачених ч. 1 ст. 365 КК України, і хоча б однієї з кваліфікуючих 

ознак, передбачених ч. 2 цієї статті, але за відсутності катування» [3].  

Разом з тим, можемо констатувати, що у судовій практиці на 

сьогодні немає одностайності у правовій оцінці діянь, повʼязаних із 

перевищенням влади або службових повноважень. На жаль, склалася 

ситуація, за якої вчинення майже ідентичних діянь може отримати 

різну кваліфікацію та призвести до протилежних правових наслідків – 

особу може бути як засуджено за ст. 365 КК України, так і визнано 

невинуватою. На підтвердження наших слів наведемо наступні 

приклади судової практики. Так, вироком Красногвардійського 

районного суду м. Дніпропетровська від 22.06.2018 р. працівника 

правоохоронного органу було засуджено за ч. 2 ст. 365 КК України.  

Як зазначено у вироку, в результаті фізичного насильства у вигляді 

застосування фізичної сили, спеціальних прийомів боротьби, вчинення 

незаконних дій (здавлювання обома руками грудної клітини 

потерпілої, висловлювання принизливими та нецензурними словами 

на її адресу) винним потерпілий особі «спричинено особливий 
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фізичний біль та моральні (психологічні) страждання, а також нанесені 

тілесні ушкодження …, які за своїм характером відносяться до легких 

тілесних ушкоджень, та є істотною шкодою для потерпілої» [4]. 

Аналогічно вироком Івано-Франківського міського суду від 22.03.2018 

працівник правоохоронного органу був засуджений за ч. 2 ст. 365 КК 

України, зокрема, за те, що він «безпідставно застосував фізичну силу 

та спеціальний засіб – кайданки щодо потерпілого, вчинив болісні дії, 

які ображають особисту гідність потерпілого, та спричинив 

останньому легкі тілесні ушкодження, чим завдав істотної шкоди 

правам та інтересам потерпілого» [5].  

Як ми бачимо, у цих двох вироках відображена протилежна 

позиція щодо правової оцінки перевищення влади працівником 

правоохоронного органу – факт застосування насильства до 

потерпілого був визнаний необхідною «істотною шкодою».  Отже, 

вище викладене засвідчує потребу нагального усунення існуючих 

протиріч при застосуванні ст. 365 КК України. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРИТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 
ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:  

УКРАЇНА ТА ФРАНЦІЯ 

Питання притягнення до кримінальної відповідальності 
неповнолітніх останніми роками досліджували такі вчені: 
Ю. В. Баулін, Н. Л. Березовська, І. П. Васильківська, В. М. Бородін, 
В. М. Бурдін, В. О. Глушков, Т. О. Гончар, JI. С. Дубчак, Я. М. Квітка, 
С. Г. Киренко, А. О. Клевцов, Н. Я. Ковтун, Н. М. Крестовська, 
Н. А. Орловська, О. О. Северин, В. Я. Тацій, та ін.  

Поняття злочинності неповнолітніх в Україні визначають, 
виходячи з ст. 22 КК України. Цією статтею встановлюється вік, з 
якого може настати кримінальна відповідальність, зокрема, у ч. 1 
вказано про те, що кримінальній відповідальності підлягають особи, 
яким на момент вчинення злочину виповнилося 16 років. Але є певні 
випадки, коли кримінальна відповідальність може наставати й раніше 
встановленого віку. Так, у ч. 2 зазначеної статті передбачається, що 
особи, які вчинили злочин у віці від 14 до 16 років, підлягають 
кримінальній відповідальності лише за вчинення злочинів, 
встановлених ст. 22 КК України, тобто за тяжкі та особливо тяжкі 
злочини. Отже, злочинність неповнолітніх – це сукупність злочинів і 
осіб, які їх скоюють, у віці від 14 до 18 років. 

Зарубіжне кримінальне законодавство,  встановлюючи 
мінімальний вік, досягнувши якого особа може бути притягнута до 
кримінальної відповідальності, передбачає багатоступеневу систему, 
за якою для різних вікових груп передбачена можливість 
диференціації відповідальності. 

В даному випадку, слід відмітити особливий досвід 
французького законодавства. Прийнятий 2 лютого 1945 р. № 45-174 
Французький Ордонанс про правопорушення неповнолітніх установив 
спеціальний правовий режим їх відповідальності. В основі цього 
документа лежить презумпція кримінальної невинуватості осіб, які не 
досягли 18 років, але одночасно зазначено, що в певних випадках такі 
особи можуть бути визнані винними у вчиненні злочинного діяння та 
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засуджені. У такому разі в дію вступають норми спеціального 
інституту кримінальної відповідальності неповнолітніх [1, 168]. 

Як і в законодавстві інших держав (наприклад, Англії) 
Французький Ордонанс визначає три вікові групи неповнолітніх і 
встановлює специфічну відповідальність для кожної з таких: 

– неповнолітні, які не досягли13-річного віку, не можуть бути 
покарані.  

Таким чином, для цієї категорії презумпція кримінальної 
невинуватості є абсолютною: 

– відповідно до ст. 16 Французького Ордонансу до осіб віку від 
13 до 16 років застосовуються такі ж заходи, що і до осіб першої 
вікової групи, тобто за загальним принципом такі особи не можуть 
бути покарані. Проте, разом із тим для них передбачена можливість 
призначення окремих видів покарань; 

– до неповнолітніх у віці від 16 до18 років, у разі вчинення 
злочинного діяння, покарання може бути одним із таких трьох: а) до 
неповнолітнього так само можливе застосування презумпції 
кримінальної невинуватості та йому призначається певна міра 
«перевиховання»; б) неповнолітній може притягатися до кримінальної 
відповідальності, але покарання йому скорочується через його вік; в) 
неповнолітній може притягатися до кримінальної відповідальності на 
загальних підставах [1, 169]. 

Відповідно до такого поділу, бачимо, що Французький 
Ордонанс1945 р. стосовно неповнолітніх, які досягли 13-річного віку, 
передбачає факультативне застосування кримінального покарання 
(друга група із вищенаведеної класифікації). Водночас, передбачені в 
документі спеціальні правила його застосування істотно різняться 
щодо осіб у віці від 13 до 16 років та осіб віком від 16 до 18 років. 
Таким чином, підкреслюється індивідуальне ставлення до особи 
неповнолітнього при призначенні йому покарання [2, 40-41]. 

Відповідно до вище викладеного, слід зазначити, що правові 
норми в сфері регламентації мінімального віку кримінальної 
відповідальності у Франції побудовані на визнанні специфічності 
обставин, що впливають на думку законодавця. 

Аналіз зарубіжного досвіду, а саме французького, дозволяє 
зробити такі висновки:  

а) у Франції встановлено інший мінімальний вік кримінальної 
відповідальності, ніж у нашому кримінальному законодавстві, але не 
занадто нижчий – різниця лише в рік;  

б) французьке законодавство виділяє три вікові групи 
неповнолітніх, до яких можуть бути застосовані певні виховні заходи й 
заходи покарання. В Україні ж таких груп є лише дві: загальний вік та 
знижений;  
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в) кримінальне законодавство Франції, в якому існує 
неможливість притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що 
не досягли тринадцятирічного віку, ґрунтується на теорії неосудності. 
Проте водночас не виключає застосування до неповнолітніх заходів 
виховного характеру без судового розгляду й притягнення до 
кримінальної відповідальності. 

Отже, зважаючи на порівняльний аналіз українського 
кримінального законодавства з зарубіжним досвідом, існує необхідність 
створення дієвих механізмів стосовно захисту прав та свобод дитини, що 
передбачає потребу оновлення кримінального законодавства в Україні у 
сфері притягнення до відповідальності неповнолітніх. 
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ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА ЯК ОБʼЄКТ  
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

Безпека людини визнається в Україні однією з найвищих 
соціальних цінностей (ч, 1 ст. З Конституції України), тому і злочини 
проти громадської безпеки є дуже небезпечними для суспільства.  
В основі громадської безпеки - природне право людей на життя та його 
захист, закріплене Конституцією України (ст. 27). Тому громадська 
безпека віднесена законодавцем до числа основоположних цінностей 
(обʼєктів), правове забезпечення охорони яких має своїм завданням 
Кримінальний кодекс України (далі – КК України) (ст. 1), а в його 
Особливій частині, вперше в самостійному IX розділі, передбачена 
відповідальність за посягання на цей обʼєкт. 

Злочини проти громадської безпеки належать до числа 
найбільш небезпечних та розповсюджених в Україні. Вони створюють 
загрозу життю і здоровʼю людей, власності, довкіллю, нормальній 
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діяльності підприємств, установ та організацій. Термін ―безпека‖ 
досить давно і міцно затвердився і використовується у кримінальному 
праві при характеристиці ознак обʼєктів деяких злочинів (національна 
безпека, громадська безпека, безпека виробництва, безпека руху та 
експлуатації транспорту, екологічна безпека). 

Громадська безпека – це стан захищеності громадянського 
суспільства, що характеризується відсутністю небезпеки для життя та 
здоровʼя людей, для їх спокою та майнових прав, для нормальної 
діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм 
власності, для цілісності й збереження матеріальних цінностей. 
Сучасне українське законодавство надає дещо розширене трактування 
терміну: «громадська безпека і порядок – захищеність життєво 
важливих для суспільства та особи інтересів, прав і свобод людини і 
громадянина, забезпечення яких є пріоритетним завданням діяльності 
сил безпеки, інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб та громадськості, які здійснюють 
узгоджені заходи щодо реалізації і захисту національних інтересів від 
впливу загроз» [1]. 

При аналізі чинного кримінального законодавства України, 
В. П. Тихий зазначає, що громадська безпека як родовий обʼєкт 
злочинів охоплює собою безпеку суспільства від загрози злочинних 
організацій, терористичних актів та актів терористичної 
спрямованості, незаконного та недбалого поводження зі зброєю та 
предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, 
безпеку від пожеж та інше, а безпека виробництва і безпека руху та 
експлуатації транспорту є спеціальними видами безпеки [4, с. 94-95]. 
Схожу з попередньою позицією щодо визначення рівнів громадської 
безпеки займає В. С. Комісаров, який виділяє такі її рівні: 
1) громадська безпека (соціальна безпека), що являє собою 
захищеність життєво важливих інтересів особистості, суспільства і 
держави від суспільно небезпечних діянь, передбачених КК; 
2) громадська безпека, яка характеризується станом захищеності 
безпечних умов функціонування суспільства і громадського порядку, 
здоровʼя населення і громадської моральності, екологічної безпеки, 
безпеки руху та безпеки компʼютерної інформації; 3) громадська 
безпека, що характеризується станом захищеності життя і здоровʼя 
громадян, майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, 
громадського спокою та нормальної діяльності державних і суспільних 
інститутів, а також підтримкою такого рівня цієї захищеності, що є 
достатнім для нормального функціонування суспільства [3, с. 24–25].  

Можна зробити висновок, що громадська безпека повʼязана з 
двома формами діяльності людей – дотриманням загальних правил 
безпеки і дотриманням спеціальних правил безпеки. Загальними 
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правилами безпеки у кримінальному праві називають не тільки правила 
поведінки із загальнонебезпечними джерелами, а й інші правила, які є 
обовʼязковими для всіх членів суспільства і якими вони мають керуватись 
у всіх сферах життєдіяльності з метою попередження суспільно 
небезпечних наслідків. Спеціальні правила безпеки повʼязані з 
дотриманням правил безпеки виробництва та поводженням із 
загальнонебезпечними предметами. Таким чином, родовим обʼєктом 
злочинів проти громадської безпеки є громадська безпека як значна 
цінність, тобто стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, 
суспільства і держави від негативних наслідків явищ соціального, 
природного або техногенного характеру, а також підтримка достатнього 
рівня такої захищеності для нормального їх функціонування. 
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ЮРИДИЧНА ОСОБА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

В іноземних країнах вже давно існує практика застосування до 

юридичних осіб заходів кримінального характеру, яка дозволяє виділити 

три основні підходи до розуміння кримінальної відповідальності 

юридичних осіб:  

1. Повне визнання інституту кримінальної відповідальності 

юридичної особи (Франція, КНР, Литва, Естонія). У той же час, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
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принцип кримінальної відповідальності юридичної особи не усуває 

кримінальної відповідальності фізичної особи.  

2. Повне заперечення інституту кримінальної відповідальності 

юридичних осіб (Болгарія, Угорщина, Білорусія). 3. «Квазікримінальна» 

(адміністративно-кримінальна) відповідальність юридичних осіб (ФРН, 

Швеція, Італія, Іспанія). Основною ознакою такого підходу є те, що 

законодавство не визнає юридичних осіб субʼєктами злочину, але у низці 

випадків, зокрема, передбачених окремими нормативними актами, до них 

можуть застосовуватися різноманітні кримінальні санкції. 

У національному законодавстві не застосовується термін 

«кримінальна відповідальність» щодо юридичних осіб, але натомість, 

використовується термін «заходи кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб», що дозволяє уникнути змін у частині субʼєкта 

кримінальної відповідальності до Загальної частини Кримінального 

кодексу України.  

До юридичної особи застосовуються заходи кримінально-

правового характеру у випадку вчинення наступних злочинів: 

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; 

використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи 

сильнодіючих речовин, отруйних або сильнодіючих лікарських 

засобів; підкуп службової особи юридичної особи приватного права, 

незалежно від організаційно-правової форми; підкуп особи, яка надає 

публічні послуги, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної 

вигоди службовій особі, зловживання впливом.  

Крім зазначених злочинів, юридичні особи є «субʼєктами» у 

злочинах проти громадської безпеки, зокрема, повʼязаних із 

терористичною діяльністю. Також, до підстав кримінальної 

відповідальності юридичних осіб окремо віднесено і вчинення певних 

видів злочинів проти основ національної безпеки, проти волі, честі та 

гідності особи, проти виборчих прав і свобод, проти основ громадської 

безпеки, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку.  

При застосуванні до юридичної особи ЗКПХ судом 

враховуються ступінь тяжкості вчиненого її уповноваженою особою 

злочину, ступінь здійснення злочинного наміру, розмір завданої 

шкоди, характер та розмір неправомірної вигоди, яка отримана або 

могла бути отримана юридичною особою, вжиті юридичною особою 

заходи для запобігання злочину.  

До юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі ЗКПХ: 

штраф, конфіскація майна, ліквідація. Зокрема, штраф та ліквідація 
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можуть застосовуватися лише як основні ЗКПХ, а конфіскація майна – 

лише як додатковий. При застосуванні ЗКПХ юридична особа 

зобовʼязана відшкодувати спричинені збитки та шкоду в повному 

обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана 

або могла бути отримана юридичною особою. 

Слід зазначити, що в Україні система покарань юридичних осіб 

не є такою розгалуженою та досконалою, як у закордонних державах. 

До прикладу, до юридичних осіб в окремих країнах, окрім зазначених, 

застосовують й інші санкції: обмеження діяльності юридичної особи, в 

тому числі заборона займатись окремими видами діяльності, закриття 

підрозділів чи філіалів, тимчасове припинення діяльності юридичної 

особи, а також публікація вироку у ЗМІ. Законодавцем встановлено, 

що розмір штрафу, накладеного судом на юридичну особу, може 

становити, залежно від ступеня тяжкості вчиненого злочину, від 5 тис. 

до 70 тис. НМДГ.  

Одночасно, з урахуванням майнового стану юридичної особи, суд 

може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами на 

строк до 3-х років. Конфіскація майна, відповідно до норм Закону, полягає 

у примусовому безоплатному вилученні майна юридичної особи та 

застосовується судом у разі ліквідації юридичної особи.  

У такому випадку вилучене майно переходить у власність держави. 

Ліквідація підприємства є найсуворішим покарання серед ЗКПХ, які 

можуть застосовуватись до юридичних осіб. Така ліквідація здійснюється 

у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Законом передбачені 

також підстави для звільнення юридичної особи від застосування ЗКПХ у 

звʼязку з закінченням давності вчинення злочину. Зокрема, якщо з дня 

вчинення її уповноваженою особою будь-якого злочину, зазначеного у 

ст. 96-3 КК України, та до набрання вироком законної сили минули 

строки давності: 3 роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, 

5 років – за злочин середньої тяжкості, 10 років – за тяжкий злочин та 

15 років – за особливо тяжкий злочин. 

Але, не зважаючи на значну кількість злочинів, за які до 

юридичної особи можуть застосовуватись заходи кримінально-

правового характеру (ЗКПХ), значним недоліком є те, що 

законодавець залишив поза увагою злочини, котрі мають масштабний 

характер і можуть завдати значної шкоди. Це, зокрема, злочини проти 

довкілля, суспільну небезпеку яких складно переоцінити; злочини у 

сфері господарської діяльності, а саме: фіктивне підприємництво, 

фіктивне банкрутство, протидія законній господарській діяльності, 

підробка документів, грошей, цінних паперів; злочини проти безпеки 
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виробництва, зокрема, умисне введення в обіг на ринку України 

небезпечної продукції, що може спричинити шкоду великій кількості 

населення тощо.  

Однак, станом на сьогодні, існує незначний відсоток 

кримінальних проваджень щодо притягнення юридичних осіб до 

кримінальної відповідальності, а рішення, якими покладено 

кримінальну відповідальність на юридичну особі, взагалі відсутні.  

Це свідчить про те, що зазначене питання потребує внесення 

значних змін та доопрацювання, зокрема, з урахуванням досвіду 

іноземних держав. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБУ ПЕРЕШКОДЖАННЯ 

ЗАКОННІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ 

Правове забезпечення та рівень захисту свободи слова та 

професійної діяльності журналістів в Україні на сьогодні усе ще 

потребує удосконалення, про що свідчить, зокрема, значна кількість 

кримінальних порушень, передбачених ст. 171 КК України. 

Різноманіття способів перешкоджання законній професійній 

діяльності журналістів спонукало законодавця до внесення 

законодавчих змін до редакції вказаної статті, яка наразі передбачає 

такі форми злочинного впливу на журналіста: 1) перешкоджання 

здійсненню журналістом законної професійної діяльності (ч. 1 ст. 171); 

2) вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання 

виконанню ним професійних обовʼязків (ч. 2 ст. 171); 

3) переслідування журналіста у звʼязку з його законною професійною 

діяльністю (ч. 2 ст. 171) [1]. 
Як свідчить аналіз кримінальних проваджень, спосіб вчинення 

злочинів, передбачених ст. 171 КК України, часто полягає детальній 
підготовці до вчинення злочину і використанні різноманітних засобів 
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його приховування. В залежності від виду злочину, це можуть бути: 
маскування зовнішності виконавців злочину; анонімність погроз на 
адресу як самих журналістів, так і членів їх родин; використання для 
вчинення злочинів найманців і т. ін.). Для кримінальних проваджень 
цієї категорії є характерною протидія розслідуванню з боку 
зацікавлених осіб у формі залякування або підкупу свідків з метою 
зміни або відмови від раніше даних показань, спроби компрометування 
працівників правоохоронних органів. Часто злочинні вимоги до 
журналіста висловлюються невідомою особою. Дії аноніма можуть бути 
спрямовані на недопущення публікації підготовлюваного матеріалу чи 
наступних його частин, припинення подальшого збору матеріалу, а також 
вилучення тиражу чи скасування його доставки на точки розповсюдження 
(якщо дзвінок адресований редактору) і т. ін. Такі вимоги можуть бути 
передані по пошті – запискою, поштовим відправленням, у вигляді 
електронного листа тощо [2, с. 62]. 

Виходячи з диспозиції ст. 171 КК України, способом учинення 
злочинного перешкоджання законній професійній діяльності 
журналіста є переслідування, перешкоджання, вплив у будь-якій 
формі. Як правило, такі дії супроводжуються примусом, насильством, 
яке, у свою чергу, може бути як фізичним, так і психічним. Зазначені у 
ст. 171 КК України способи втручання в законну професійну 
діяльність журналіста часто є результатом психічного впливу, який 
спрямований на психіку журналіста (або близьких йому людей) з 
метою спонукати його до поширення інформації або, навпаки, до 
відмови від її поширення. 

Якщо аналізувати поняття «насильство» і «примус» в тому 
сенсі, в якому їх вживає кримінальний закон, то слід зробити 
висновок, що насильство розглядається як вид примусу. Примус 
включає насильство (у тому числі психічне), шантаж, обман, погрози 
майновим або службовим інтересам та ін. Він може виражатися, 
наприклад, у формі погрози дисциплінарним впливом, звільненням, 
переведенням на іншу роботу тощо.  

Під використаним у ч. 2 ст. 171 КК України терміном 
«переслідування», слід розуміти різні форми посягання на законні 
права, свободи та інтереси журналіста чи його близьких, їх обмеження 
(погрози, залякування, цькування, наприклад, погроза вбивством, 
заподіяння тілесних ушкоджень, знищення або пошкодження 
майна) [3, с. 511], позбавлення гонорару, певних доплат чи виплат, 
звільнення з роботи без законної на те підстави, поширення 
відомостей, які принижують честь і гідність журналіста, членів його 
сімʼї, недостовірної, негативної інформації, а також розповсюдження 
інформації, яка компрометує журналіста [4, с. 17]. 
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Необхідною ознакою таких дій є причинна обумовленість 
такого переслідування виконанням журналістом професійних 
обовʼязків або його критикою фізичних (необовʼязково самого 
винного) чи юридичних осіб. Отже, такий вплив може бути 
безпосереднім, тобто зверненим до самого журналіста, а також 
опосередкованим, зверненим до близьких йому людей (у долі яких він 
особисто зацікавлений). Таке звернення може бути передане різними 
способами. При цьому особи, на яких чинився тиск, що контактували 
зі злочинцем (злочинцями), не в силах чітко його описати і не 
впевнені, що зможуть упізнати його за ознаками зовнішності, 
особливостями голосу або іншими ознаками. І в першому, і в другому 
випадку анонімні вимоги можуть полягати також в опублікуванні 
спростування вже поширених відомостей. Крім того, погрожуючи, 
злочинці можуть вимагати опублікування в якості спростування вже 
готового матеріалу, який буде переданий ними самими [2, с. 63]. 

Таким чином, слід звернути увагу на різноманіття способів 
учинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 171 КК 
України - переконання, вмовляння, обман, погрози, підкуп тощо. 
Досліджені способи впливу на журналіста за характером дії можна 
умовно поділити на фізичний (насильство, примус) та психічний 
(переконання, вмовляння, погрози). Такий вплив спрямований на 
схиляння журналіста до відмови від виконання обовʼязків або зміну 
своєї діяльності, який особисто приймає рішення, змінюючи характер 
своєї діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) 
ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИВЛАСНЕННЯ, 

РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ 
ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ У СФЕРІ 

БУДІВНИЦТВА 

Сучасний кримінальний процес не можливо уявити без 
провадження комплексу слідчих (розшукових) дій, що являють собою 
сукупність різноманітних пошукових, пізнавальних і засвідчуючих 
операцій, що здійснюються з метою отримання (збирання) доказів або 
ж для перевірки вже отриманих доказів у конкретному кримінальному 
провадженні. Їх значення у кримінальному провадженні, в тому числі 
щодо фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим становищем у сфері будівництва 
надзвичайно важливе, а тому у розрізі дослідження основ методики 
розслідування злочинів у сфері будівництва на проведення слідчих 
(розшукових) дій необхідно звернути особливу увагу. 

Відповідно до ст. 237 КПК України, з метою виявлення та 
фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального 
правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, 
приміщення, речей та документів. Найбільш поширеним видом огляду 
під час розслідування злочинів цієї категорії є саме огляд документів. 

У разі, якщо огляд документів на місці здійснити неможливо, їх 
вилучають відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України. Під час проведення 
огляду комп’ютерної техніки, призначеної для створення, зміни та 
накопичення електронної інформації, можна виявити: по-перше, 
ознаки виготовлення різних копій і варіантів документів, наявність 
ознак підроблень; по-друге, виконавця цих документів; по-третє, дату 
виготовлення та внесення змін до документів, що мають значення для 
розслідування (наприклад, встановити факт редагування початкового 
змісту документів шляхом дослідження їх електронних версій). 

Таким чином, тактика огляду в провадженнях стосовно 
привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем у сфері будівництва, загалом, 
ґрунтується на загальних криміналістичних рекомендаціях із 
проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії, однак містить певні 
особливості, на які слід обов’язково звертати увагу під час розкриття 
та розслідування цієї категорії кримінальних правопорушень. 
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Процес розкриття та розслідування привласнення, розтрати 
майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем у сфері будівництва невід’ємно поєднаний із проведенням 
допитів свідків, потерпілих і підозрюваних. Процесуальний порядок 
організації та проведення допиту на стадії досудового розслідування 
закріплено в ст. 42, 60, 65, 95–97, 133, 223–226, 232, 256 КПК України. 
Предмет допиту становлять загальні дані, зокрема обставини: 
пов’язані з подією злочину (час, місце, спосіб); які підтверджують чи 
спростовують винуватість конкретної особи чи декількох осіб та 
мотиви їх дій, що впливають на ступінь та характер відповідальності 
підозрюваного; які стосуються характеру та розміру шкоди, завданої 
злочином, тощо.  

Складність проведення допитів під час розслідування цієї 
категорії кримінальних правопорушень обумовлена тим, що при 
безпосередній підготовці до проведення зазначеної слідчої 
(розшукової) дії правоохоронцям необхідно ознайомитись та 
опрацювати значний масив нормативно-правових документів, які 
регламентують діяльність посадових осіб установ, підприємств, 
організацій, що виступають як замовник будівельних/ремонтних робіт, 
а також інших суб’єктів господарської діяльності, задіяних у сфері 
будівництва, зокрема тих, що надають різні види послуг з 
використанням спецтехніки та інструменту, здійснюють продаж та 
постачання будівельних матеріалів, виступає виконавцем 
(підрядником/субпідрядником). 

На різних етапах розслідування доцільно здійснювати 
тимчасовий доступ до речей і документів, що вважається одним з 
найбільш ефективних засобів забезпечення збирання доказів. 

У разі наявності достатніх підстав, слідчий на підставі ст. 234 
КПК України проводить обшук для відшукання і вилучення 
необхідних предметів і документів. Об’єктами обшуку у разі вчинення 
привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем у сфері будівництва, як правило, 
є місця: вчинення дій щодо фальсифікації проектно-кошторисної 
документації (приміщення організації-підрядника, організації-
замовника будівельних робіт); прийому грошових коштів пайовиків та 
інших категорій клієнтів (окремо від офісу забудовника); проведення 
будівельно-монтажних і ремонтних робіт (будівельні майданчики, 
складські приміщення, об’єкти будівництва або ремонту).  

Учинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим становищем у сфері будівництва 
часто пов’язано з підробленням проектно-кошторисної та звітної 
документації, зокрема підписів та почерку посадових осіб. Тож у разі, 
якщо під час розслідування зазначених злочинів виникає питання 
ідентифікації виконавця рукопису або підпису, призначається 
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почеркознавча експертиза. На її вирішення ставляться такі питання: чи 
виконано рукописний текст у документі певною особою; чи виконані 
рукописні тексти в документі однією особою; чи виконано підпис від 
імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено 
підпис) у документі тією особою, від імені якої він складений; чи 
виконано рукописний текст у документі навмисно зміненим 
почерком [1]. 

Потреба в проведенні технічної експертизи виникає при 
дослідженні різноманітних документів, зокрема у випадках: 
встановлення факту виготовлення документа з використанням 
комп’ютерної техніки чи одержання копії за допомогою копіювально-
розмножувальних пристроїв; вирішення діагностичних, а в окремих 
випадках й ідентифікаційних завдань за документами, виготовленими 
за допомогою цифрових, лазерних принтерів та копіювально-
розмножувальної техніки; ідентифікації матричних принтерів за 
виготовленими за їх допомогою документами [2, с.173-177]. 

Найважливішою при розслідуванні привласнення, розтрати 
майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем у сфері будівництва є будівельно-технічна експертиза. 
Саме під час її проведення вдається встановити більшість обставин, 
що підлягають доказуванню [3, с. 161]. Також в її межах або додатково 
можуть бути проведені й інші інженерно-технічні експертизи, залежно 
від обставин кримінального провадження та відомостей, які необхідно 
встановити під час досудового розслідування. 

Аналіз судової практики свідчить про те, що будівельно-
технічна експертиза найчастіше проводиться з метою встановлення 
факту внесення завідомо неправдивих відомостей про нібито виконані 
роботи на вказану суму, які не були виконані в повному обсязі. У 
такому випадку в межах експертизи проводиться порівняння обсягів 
робіт, зазначених в акті приймання виконаних будівельних робіт, з 
фактичними обсягами робіт, визначеними на підставі проведених при 
дослідженні вимірів, що відображається в додатковому висновку 
судової будівельно-технічної експертизи. 

Комп’ютерно-технічна експертиза призначається в разі 
виявлення документів в електронній формі, які зберігаються на 
«машинних» носіях. Таке дослідження має важливе значення в 
доказуванні обставин вчинення злочинів у сфері будівництва. Адже 
нерідко особи, які їх вчинили, до початку кримінального провадження 
встигають знищити або приховати документи на паперових носіях, 
водночас копії цих документів залишаються в пам’яті комп’ютера, на 
флеш-накопичувачах, дисках тощо. 

У межах кримінального провадження може також призначатись 
економічна експертиза та її різновиди (бухгалтерська, фінансово-
економічна, інженерно-економічна), яка дозволяє перевірити 
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обґрунтованість висновків документальної перевірки, правильність 
ведення бухгалтерського обліку в будівельній організації, встановити 
конкретну суму завданої шкоди, з’ясувати обставини, що сприяли 
вчиненню розкрадання, тощо. 

Наприклад, ще за «радянською» практикою, проведення судово-
бухгалтерської експертизи визнається необхідним, якщо: висновки 
документальної ревізії суперечать матеріалам кримінального 
провадження та для усунення цих суперечностей вимагається 
висновок експерта-бухгалтера; є обґрунтоване клопотання 
підозрюваного про проведення бухгалтерської експертизи; ревізор 
(аудитор) не прийняв надані підозрюваними особами документи 
(наприклад, акти на списання будівельних матеріалів та ін.) з мотивів 
їх неналежного оформлення, несвоєчасного надання; ревізор (аудитор) 
не застосував усі методи дослідження, які вимагаються; необхідність 
призначення експертизи зумовлена висновками експерта-
будівельника [4, с.62]. 

Після проведення зазначених процесуальних дій здійснюється 
аналіз та оцінка одержаних відомостей з метою коригування плану 
розслідування з урахуванням зібраних даних. Оцінка матеріалів 
кримінального провадження передбачає вирішення таких питань: чи 
вирішені задачі розслідування; чи зібрані в поновному обсязі докази, 
що підтверджують винуватість підозрюваного; наскільки ефективні 
застосовані прийоми, методи й засоби розслідування. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ 

ЗЛОЧИНАМ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

Програмне забезпечення, що в умовах стрімкого технологічного 

розвитку постійно удосконалюється відповідно до вимог сучасності, є 

тим обʼєктом інтелектуальної власності, який зазнає найбільшого 

впливу від правопорушень, що, в свою чергу, обумовлені суттєвою 

різницею між витратами інтелектуальних ресурсів на створення 

компʼютерних програм та витратами на їх незаконне копіювання та 

розповсюдження. 

Як свідчить статистика, в останні роки українці дедалі частіше 

купують товари онлайн, щодня працюють із банківськими рахунками 

на персональному компʼютері, здійснюють платежі через сучасні 

технологічні пристрої, як то планшети чи смартфони. Зрозуміло, чому 

такі інтернет-послуги набувають стрімкого поширення, адже це зручно 

та набагато швидше, аніж вистоювати черги та заповнювати численні 

папірці в банківських установах. Утім, зростання популярності систем 

онлайн-банкінгу спонукає кібершахраїв вигадувати та втілювати в 

життя все витонченіші способи крадіжок фінансової інформації, а 

потім грошей із електронних рахунків користувачів [1].  

Американським Альянсом виробників програмного 

забезпечення (BSA), який входить до Міжнародного альянсу 

інтелектуальної власності (IIPA) було констатовано, що у 2003 р. в 

Україні рівень злочинів повʼязаних з незаконним відтворенням та 

розповсюдженням компʼютерних програм і баз даних становив 91 % 

(на кожному з досліджених 100 компʼютерів на 91 було виявлено 

піратське програмне забезпечення). Надалі спостерігалося певне 

зменшення цього рівня (у 2007 р. – 83 %), але починаючи з 2008 р. 

спостерігається поступове зростання рівня компʼютерного піратства, у 

2011 р. він сягнув 86 %, у 2017 р. – 90 %, а у 2018 – 94 %. Такі 

негативні тенденції свідчать про те, що перед правоохоронними 

органами постають нові завдання щодо визначення стратегічних 
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напрямів їх діяльності, пошуку нових підходів до боротьби з 

компʼютерним піратством, які б відповідали реаліям та враховували 

тенденції розвитку суспільства й держави. 

Динаміка злочинів у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (компʼютерів), автоматизованих систем, 

компʼютерних мереж і мереж електрозвʼязку збільшується з кожним 

роком: 2010 – 190, 2011 – 131, 2012 – 138, 2013 – 595, 2014 – 443, 

2015 – 598, 2016 – 818. А статистика засуджених осіб за вчинення 

злочинів у цій сфері наразі така: 2010 – 69, 2011 – 56, 2012 – 80, 2013 – 

49, 2014 – 37, 2015 – 31, 2016 – 24, 2017 – 25 [2]. 

Кіберзлочини можна класифікувати на два види: традиційні 

злочини, що вчиняються за допомогою компʼютерних технологій та 

Інтернету (шахрайство з використанням ЕОМ, незаконне збирання 

відомостей, що становлять комерційну таємницю, шляхом 

несанкціонованого доступу до компʼютерної інформації і т.д.), та нові 

злочини, що стали можливі завдяки новітнім компʼютерним технологіям 

(злочини передбачені Розділом ХVI Кримінального кодексу України). 

Найчастіше з використанням компʼютера та Інтернету вчиняються такі 

традиційні злочини: порушення авторського права і суміжних прав 

(ст. 176); шахрайство (ст. 190); незаконні дії з документами на переказ, 

платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських 

рахунків, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200); ухилення від 

сплати податків, зборів (обовʼязкових платежів) (ст. 212); ввезення, 

виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів 

(ст. 301); незаконне збирання з метою використання або використання 

відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю 

(ст. 231) [3; 4]. 

Сьогодні в Україні про кіберзлочинність зазначають такі 

нормативно-правові акти: Конвенція про Кіберзлочинність, Закон 

України «Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність», 

Кримінальний Кодекс України. Специфіка даного виду злочинності 

полягає у тому, що готування та скоєння злочину здійснюється, 

практично не відходячи від «робочого місця», злочини є доступними; 

оскільки компʼютерна техніка постійно дешевшає; злочини можна 

скоювати з будь-якої точки земної кулі, у будь-якому населеному 

пункті, а обʼєкти злочинних посягань можуть знаходитись за тисячі 

кілометрів від злочинця. Крім того, доволі складно виявити, 

зафіксувати та вилучити криміналістично значущу інформацію при 

виконанні слідчих дій для використання її в якості речового доказу. 

Усе це, безумовно, є перевагами для кіберзлочинців. 
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Способів вчинення «кіберзлочинів» на сьогодні достатньо: 

викрадення компʼютерної інформації, DoS-атаки, дефейс, 

розповсюдження шкідливих програм (вірусів), кардинґ, фішинґ, 

стирання програм або даних, розсилка листів (спамів), створення 

фіктивних інтернет-аукціонів тощо. Першою причиною розвитку 

кіберзлочинності, як і будь-якого бізнесу, є прибутковість, – вона 

неймовірно прибуткова. Величезні суми грошей зʼявляються в 

кишенях злочинців у результаті окремих великих афер, не говорячи 

вже про невеликі суми, які йдуть просто потоком. Друга причина 

росту кіберзлочинності як бізнесу – те, що успіх справи не повʼязаний 

з більшим ризиком. У реальному світі психологічний аспект злочину 

припускає наявність деяких коштів стримування. У віртуальному світі 

злочинці не можуть бачити своїх жертв, будь те окремі люди або цілі 

організації, які вони вибрали для атаки. Грабувати тих, кого ти не 

бачиш, до кого не можеш дотягтися рукою, набагато легше [5]. 

Превентивні заходи вже не допомагають, і з кожним роком 

шкода збільшується, а злочини стають все більш «вишуканими». 

Найпоширеніші - це злом баз даних компаній та урядових організацій, 

виведення з ладу промислових обʼєктів. До цього, наприклад, призвела 

атака вірусу на іранську АЕС у Бушері. Ось, наприклад, одна із 

найбільш простих схем. Шахраї крадуть зарплатні рахунки 

співробітників компаній. Потім продають їх на чорному ринку, де 

розцінки починаються від $ 3,5 за рахунок. Є й інший варіант – 

залишити ці дані собі й просто перевести гроші з сотень і тисяч 

банківських карт на свій рахунок. Щорічний збиток лише від такої 

схеми американські компанії оцінюю в $ 1 млрд. 

Українською проблемою є як недостатня кількість державних 

експертів в області компʼютерно-технічної експертизи, так і складнощі 

з введенням в правове поле досліджень фахівців комерційних 

організацій. Типовий термін проведення компʼютерно-технічних 

експертиз становить від півроку і вище через високу завантаженість 

профільних державних установ. Весь цей час підозрюваний може 

перебувати в СІЗО. 

Проблема профілактики і стимулювання кіберзлочинності в 

Україні – це комплексна проблема. Сьогодні закони повинні відповідати 

вимогам, що предʼявляються сучасним рівнем розвитку технологій. 

Пріоритетним напрямком є також організація взаємодії і координація 

зусиль правоохоронних органів, спецслужб, судової системи, 

забезпечення їх необхідною матеріально-технічною базою. Жодна 

держава сьогодні не в змозі протистояти кіберзлочинності самостійно. 

Нагальною є необхідність активізації міжнародної співпраці в цій сфері. 
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Експерти впевнені: саме хакери в недалекому майбутньому стануть 

загрозою номер один, змістивши тероризм. Незважаючи на 

віртуальність злочинів, збиток вони завдають цілком справжній. 

Отже, найкращим способом протидії високотехнологічної 

злочинності можна вважати реалізацію випереджаючого правового 

регулювання. Також слід додати, що відсутність єдиної міжнародної 

нормативної правової бази, істотні відмінності в національних 

законодавствах країн, обʼєднаних ідеєю спільної боротьби з 

компʼютерною злочинністю, та відсутність єдиного підходу до 

визначення понятійного апарату розглянутої сукупності суспільно 

небезпечних діянь суттєво ускладнюють ефективну протидію 

використанню компʼютерних технологій при здійсненні злочинів. 

Для удосконалення технічної складової забезпечення безпеки 

інформаційного простору насамперед потрібно: оновлювати системи 

безпеки (включаючи антивірус) і операційну систему разом з появою 

їхніх нових версій; створювати резервні копії даних; не відкривати 

підозрілі листи, що приходять на поштову скриньку; не скачувати 

програмне забезпечення з неперевірених або підозрілих джерел; 

оновити операційні системи і системи безпеки; заблокувати ip-адреси і 

доменні імена, з яких відбувалося поширення шкідливих файлів; 

заборонити зберігання паролів в LSA Dump у відкритому вигляді; 

замінити всі паролі на складні для запобігання брута за словником; 

поставити блокування спливаючих вікон; застосувати сучасні засоби 

виявлення вторгнень і пісочницю для аналізу файлів; заборонити 

виконання наступних завдань: viserion_, rhaegal, drogon. 
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КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОК,  

ЩО ВЧИНИЛИ ВБИВСТВО НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ 

Охорона дитинства в Україні є загальнонаціональним 
пріоритетом держави, мета якого – забезпечення реалізації прав 
дитини на життя, охорону здоровʼя, соціальний захист і всебічний 
розвиток. Так, відповідно до положень ст. 6 Закону України «Про 
охорону дитинства», «кожна дитина має право на життя з моменту 
визначення її живонародженою та життєздатною за критеріями 
Всесвітньої організації охорони здоровʼя». Водночас держава повинна 
забезпечити не лише гарантії її права на народження, а й максимально 
захистити її життя в цей період, оскільки діти (особливо новонароджені) 
є найбільш уразливою в соціальному та правовому сенсі категорією 
громадян. У комплекс заходів, що вирішують це важливе завдання, 
входить і встановлення відповідальності за умисне вбивство матірʼю 
своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України) [1]. 

В останні роки в Україні існує тенденція зростання загальної 
кількості  злочинів, серед яких значне місце посідають злочини, які 
вчинюються жінками. Злочинність жінок відрізняється від злочинності 
чоловіків своїми масштабами, характером злочинів і їх наслідками, 
засобами та знаряддями здійснення, тією сферою, у якій вони мають 
місце, роллю, яку виконують при цьому жінки, вибором жертви 
злочинного посягання, впливом на їх правопорушення сімейно-
побутових і супутніх ним обставин. 

У КК України передбачений тільки один склад злочину 
(ст. 117), спеціальним субʼєктом якого є тільки жінка (умисне вбивство 
матірʼю своєї новонародженої дитини) [2].  

Питання народження дитини тісно переплітаються у медицині 
та праві. У теорії кримінального права початок життя – це момент, з 
якого кримінальний закон бере життя дитини під свою охорону. 
У біологічному ж розумінні життя – це обмін речовин, який у 
новонародженої дитини розпочинається з першим подихом, відповідно 
початок життя людини – це початок легеневого дихання. Уточненням 
цієї позиції вважається положення Інструкції про визначення критеріїв 
живонародженості, мертвонародженості та перинатального періоду, 
затвердженої наказом Міністерства охорони здоровʼя України від 
19 лютого 1996 р. № 31 (п. 1.2). У ній до ознак життя при народженні 
належать: серцебиття, пульсація пуповини або відповідні рухи 
довільної мускулатури, які іноді передують першому подиху [3]. 
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Як правило, вбивство новонародженої дитини вчиняються 
молодими жінками, ще погано адаптованими, тобто які не мають сімʼї, 
достатнього матеріального забезпечення, свого житла. Вбивство 
дитини відбувається, як правило, в результаті раннього статевого 
життя, через неналежні життєві умови для виховання майбутньої 
дитини. Все це сприяє тому, що вагітна жінка намагається зробити 
аборт, а якщо це не вдається, то робить дітовбивство [2].  

Є й інша сторона цієї характеристики, це коли молоді жінки 
мали батьків, по боязнь негативної батьківського реакції сприяла 
вчиненню ними дітовбивства. Можна відзначити, що майбутні 
злочинні матері жили і виховувалися в умовах, здавалося б, цілком 
благополучних, особливо якщо мати на увазі такий найважливіший 
ознака благополуччя, як добре ставлення батьків [4]. Характерний для 
XX століття процес емансипації жінок поруч з позитивними мав і 
негативні сторони. Жінки все більше оволодівають суто чоловічими 
професіями (армія, міліція (поліція), політика, бізнес, спорт тощо), у 
звʼязку з чим не можуть (або й не хочуть) займатися тільки домашнім 
господарством та вихованням дітей. 

Маскулінізація жінок призводить до появи у них чоловічої 
психології, що й штовхає певну їх частину до суто чоловічих злочинів 
(убивств, нанесення тілесних ушкоджень). Поява суто чоловічих рис у 
характері жінок спричиняє їх потяг до безладного статевого життя, 
паління, надмірного вживання алкоголю. Кожна десята жінка, що 
вчиняє злочин, залежна від наркотиків, а пʼята – від алкоголю. 
Це значно швидше, спричиняє соціально-психологічну деградацію їх 
особи, як наслідок, – становленню на шлях злочинності. 

На психічні захворювання в Україні страждають близько 
1,2 млн громадян, а це чимало. Серед виявлених психічних аномалій і 
захворювань, найбільш розповсюджених і серед жінок-злочинниць, є: 
хронічний алкоголізм, наркоманія, психопатія та деякі інші хвороби. 
Психічні відхилення у злочинниць чітко простежуються через звʼязок 
між сімейним неблагополуччям і анти-суспільними проявами. Сімейне 
неблагополуччя виявляється, перш за все, у сполученні таких 
обставин, як деформація сімейних звʼязків і стосунків, низький 
культурний, загальноосвітній і професійний рівні, примітивне коло 
інтересів, які нерідко стають домінуючими і переходять в 
антисуспільні викривлення моральних і правових поглядів тощо [5]. 

Становище жінок в сільській місцевості, де особливо велика 
частка ручної праці, ще складніше. Набагато гірше, ніж у місті, 
поставлено медичне, торговельне, культурно-побутове 
обслуговування, значно менше зручностей в будинках. Багато 
поселення розташовані далеко від великих культурних і промислових 
центрів. Там коротше тривалість життя, вище смертність дітей та осіб 
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працездатного віку. Тому не дивно, що жінки з сіл і селищ їдуть в 
місто, поповнюючи ряди жебраків, повій, злодійок, проявляють 
агресивність, потрапивши в нове середовище і невдало адаптувавшись 
в ній. Важка, малокваліфікована робота очерствляє жінку, позбавляючи 
її таких природних притаманних їй рис, як жіночність, мʼякість, 
слабкість, чутливість. Вона стає різкою, агресивною, схильної 
вирішувати виникаючі ситуації за допомогою сили. Це одна з причин 
зрослої в наші дні частки скоєних жінками злочинів проти особистості, 
їх агресивності, жорстокості [6].  

Керуючись особливостями мотиваційної сфери, вчений 
І.С.Федотов пропонує виділити такі типи дітовбивць і приклади його 
власного дослідження щодо особи, яка скоює вказаний злочин: 

1. Асоціальний (маргінальний, люмпенізований) тип, до якого 
зачисляється злочинець, який веде антисоціальний спосіб життя, не 
має постійного місця проживання, зловживає спиртними напоями.  
У цього типу дітовбивці істотні прояви депривації, потреби 
раціональні, внутрішній світ убогий, духовне життя майже відсутнє, 
вони виключені з нормальних звʼязків і відношень, байдужі до інших 
людей. Загальна думка оточення їх не цікавить. Дітей, якщо вони в них 
є, не люблять, вихованням не займаються. Як правило, позбавлені 
батьківських прав, наступна (чи перша) дитина їм не потрібна, вона як 
тягар, позбавляє свободи. Самі вони в дитинстві були позбавлені 
нормальної сімʼї, зростали при відсутності стійких і емоційно теплих 
звʼязків із матірʼю чи батьком, в сімʼї батьки зловживали спиртними 
напоями, що призводило до сварок. На фоні цього в них виникає 
тривога за своє існування, яка призводить до вбивства своєї дитини.  

2. Легковажно-комфортний тип відрізняється зовнішнім 
достатком, не передбачаючи скоєння злочину. До нього належать 
малолітні чи дуже молоді жінки і чоловіки, які є під опікою і навіть 
тиском батьків. Коли зазначений тип виходить з-під батьківської опіки, 
починають працювати чи навчатися, починають жити іншим життям. З 
одного боку, частіше навідує сімʼю, зовні продовжує займатися 
вихованням, але, з другого боку вступає в необдумані відносини із 
малознайомими жінками чи чоловіками, не замислюючись про наслідки. 
Відчуваючи вагітність, такий тип починає панікувати, неможучи 
реально оцінити ситуацію і найти вихід із неї. 

3. Послідовно-злісний тип, до якого належать жінки, які вже 
мають дітей, одружені, чи мають співмешканця, а також одружені 
чоловіки. Вагітність чи присутність дитини для них не є чимось 
неочікуваним. Вони відрізняються інертністю, відсутністю відчуття 
жалю, низьким освітнім і культурним рівнем. Не витрачають часу на 
відвідування медичних закладів з метою профілактики хвороби 
дитини, а також не вживають заходів для попередження вагітності.  
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З огляду на вплив зовнішніх факторів (матеріальні труднощі, проблема 
житла), вони знаходять вихід у вбивстві своєї дитини. Вирізняються 
брехнею, замкнутістю, проявами агресії, побоюванням втратити 
сексуального партнера. До своїх батьків байдужі, піклуються лише про 
власний достаток. Це найпоширеніший тип. Типологія дітовбивць є в 
будь-якому випадку достатньо умовною. Основна ціль типології 
полягає у тому, щоб описати й пояснити характерні ознаки для того чи 
іншого типу особи злочинця, способи вбивств, причини подібних дій, 
оскільки на усіх стадіях роботи з дітовбивцями необхідно відшукати 
особливості мотиваційної причини.  

Той самий вчений відзначив типові ознаки, відображені в 
поведінці жінки, яка намірилась чи вбила дитину:  

1) злочинець намагається приховати свою вагітність. При цьому 
вона розповідає оточуючим про те, що з якоїсь причини товстішає;  

2) інколи факт вагітності приховати неможливо, розповідає про 
небажану дитину в сімʼї тощо.  

Якщо пологи стали фактом, а дитина зникла, жінка розповідає 
своїм знайомим історію, наприклад, що дитина є у батьків на 
вихованні в іншому районі чи дитину здали до будинку малюка. 
Звертає увагу на себе емоційний та психічний стан жінки під час 
пологів. Ця обставина має характеризувати особу на момент скоєння 
злочину, а не на момент досудового слідства [7]. 
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професор кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права Національної академії 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 
доцент 

ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА НЕЗАКОННЕ ПЕРЕТИНАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 

УКРАЇНИ 

Останнім часом в Україні активізувалася робота щодо 
вдосконалення законодавства, в тому числі і кримінального. Вносяться 
зміни та доповнення, зокрема, до Особливої частини Кримінального 
кодексу України (далі – КК). 

Так, 18 жовтня 2018 р. Верховна Рада України у другому читанні 
та в цілому схвалила проект Закону № 7017 «Про внесення змін до 
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України 
щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону 
України» [1]. 

Пропонується КК доповнити ст. 332-2 «Незаконне перетинання 
державного кордону України». Злочином буде перетинання 
державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам 
держави або особою, якій заборонено вʼїзд на територію України, або 
представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств 
держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через 
державний кордон України або в пунктах пропуску через державний 
кордон України без відповідних документів або за документами, що 
містять недостовірні відомості. Каратимуться зазначені дії 
позбавленням волі до трьох років. За ступенем тяжкості – злочин 
середньої тяжкості. Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб, 
передбачатимуть покарання у виді позбавлення волі від трьох до пʼяти 
років (ч. 2 ст. 332-2).  Якщо ж злочин, поєднаний з насильством або із 
застосуванням зброї, то він віднесений до тяжких і каратиметься 
позбавлення волі від пʼяти до восьми років (ч. 3 ст. 332-2). 

https://stud.com.ua/46183/pravo/prichini_zhinochoyi_zlochinnosti
http://radnuk.info/home/24171-2013-05-07-15-30-48.html
http://radnuk.info/home/24171-2013-05-07-15-30-48.html
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Отже, кримінальна відповідальність наставатиме за умови, що 
злочин або буде вчинено спеціальним субʼєктом – особою, якій 
заборонено вʼїзд на територію України, або представниками 
підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-
агресора; або перетинання державного кордону України 
здійснюватиметься з метою заподіяння шкоди інтересам держави. 
Потрібно чітко встановлювати наявність спеціального субʼєкта та мети 
вчинення злочину. При цьому конкретизації потребує таке оціночне 
поняття як «заподіяння шкоди інтересам держави».  

Крім того, диспозиція у ч. 1 ст. 332-2 КК закріплює 
відповідальність вказаних вище спеціальних субʼєктів за перетинання 
державного кордону України у будь-який спосіб поза пунктами 
пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску 
через державний кордон України без відповідних документів або за 
документами, що містять недостовірні відомості, тобто злочин може 
бути вчинено будь-яким способом та обовʼязковою ознакою 
обʼєктивної сторони складу злочину є місце його вчинення. 

Звернемо увагу також на санкції, що містить ст. 332-2 КК, які є 
відносно-визначеними і не передбачають альтернативних позбавленню 
волі покарань. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення [2, с. 223–224] 
(далі – КУпАП) також передбачає відповідальність, зокрема, за 
невиконання рішення про заборону вʼїзду в Україну (ст. 203-1), 
незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання 
державного кордону України (ст. 204-1), порушення порядку вʼїзду на 
тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ст. 204-2). 

Так, у ст. 203-1 КУпАП встановлена відповідальність за умисне 
невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення 
уповноваженого державного органу про заборону вʼїзду в Україну. 
Редакція ч. 1 ст. 204-1 КУпАП закріплює перетинання або спроба 
незаконного перетинання державного кордону України будь-яким 
способом поза пунктами пропуску через державний кордон України 
або в пунктах пропуску через державний кордон України без 
відповідних документів або з використанням підробленого документа 
чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу 
відповідних органів влади. 

Як бачимо, частково зазначені положення КУпАП 
перекликаються з диспозицією ч. 1 ст. 332-2 КК. Тому можна 
погодитися із зауваженням Головного юридичного управління до 
проекту Закону № 7017 про можливість виникнення часткової 
конкуренції з нормами КУпАП у разі встановлення кримінальної 
відповідальності за перетинання державного кордону України особою, 
якій заборонено вʼїзд на територію України [1]. 
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Разом з тим, криміналізація незаконного перетинання 
державного кордону України має сприяти захисту суверенітету 
України, цілісності і недоторканості її кордонів. Про ефективність та 
дієвість на практиці прийнятого законодавчого акту можна буде 
говорити згодом, після набрання ним чинності, що передбачено з дня, 
наступного за днем його опублікування. 
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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД У СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

Право на справедливий суд – одне з фундаментальних прав у 

системі глобальних демократичних  цінностей світового співтовариства. 

Сьогодні рівень судового захисту прав людини в Україні не відповідає 

європейським та міжнародним стандартам. Тоді як одним із 

найважливіших завдань правової держави є гарантування захисту прав 

людини справедливим судом, який у своїй діяльності керується 

виключно законом. Зокрема, у статті 6 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод гарантовано право на справедливий і 

публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і 

безстороннім судом, встановленим законом, при визначенні цивільних 

прав і обовʼязків особи чи при розгляді будь-якого кримінального 

обвинувачення, що предʼявляється особі. Так, у статті 55 Конституції 

України зазначено, що права і свободи людини і громадянина 

захищаються судом, а 12 лютого 2015 року було прийнято Закон 

України «Про забезпечення права на справедливий суд» [1]. 
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На сучасному етапі правової реформи в Україні  увага науковців 

і практиків прикута до проблеми функціонування судової влади, умов і 

порядку вирішення судом соціальних завдань захисту прав і свобод 

людини. У кримінальному праві України аксіоматичним є положення, 

що принцип справедливості є загальноправовим, що притаманний 

кожній галузі права [2, с. 823]. Принцип справедливості має 

концептуальний характер і є тим фундаментом, на якому має 

засновуватись чинний кримінальний закон України, а тому на рівні з 

іншими принципами він має бути визначений на законодавчому рівні. 

Основоположними складовими елементами права на 

справедливий суд є принципи верховенства права та належне 

здійснення правосуддя. Водночас справедливість за своїм змістом є 

соціально-філософською категорією і розглядається у свою чергу як 

складова принципу верховенства права. Верховенство права вимагає 

від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну 

діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути 

проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, 

рівності тощо. Одним з проявів верховенства права є те, що право не 

обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й 

інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї 

тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим 

культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права обʼєднуються 

якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною 

мірою дістала відображення в Конституції України (підпункт 4.1. 

пункту 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду 

України у справі про призначення більш мʼякого покарання) [3]. 

У чинному Кримінальному процесуальному кодексу України 

виокремлено главу «Засади кримінального впровадження», у якій, 

зокрема, у ч.1 ст. 21 чітко зазначено: «кожному гарантується право на 

справедливий (курсив мій – О.К.) розгляд та вирішення справи в 

розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на 

підставі закону». Не зважаючи на важливість права на справедливий 

судовий розгляд, який можна інтерпретувати як принцип 

справедливості судового розгляду, навіть  ЄСПЛ у своїх рішеннях не 

узагальнює якихось формально визначених чітких критеріїв 

справедливості. Та чи можлива така формалізація?! Слід визнати  

складність, невизначеність поняття «справедливість». У той же час 

матеріальний закон повинен передувати процесуальному, тим більше у 

такому фундаментальному питанні як визначення основоположних 

принципів здійснення правосуддя в Україні. Адже дотримання лише 

засад кримінального процесу не спроможне забезпечити правосуддя 
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без його повної відповідності принципам матеріального кримінального 

права. При чіткому закріпленні принципів у КК України будь-які зміни 

до кримінального закону мають оцінюватись насамперед з точки зору 

їх відповідності визначеним засадам. 

Вчені відзначають, що Вищій раді правосуддя під час ухвалення 

рішень щодо застосування заходів кримінально-процесуального 

примусу стосовно суддів належить знаходити розумний баланс між 

такими принципами інституту юридичної відповідальності,як 

невідворотність покарання і презумпція невинуватості, як важливими 

складниками права на справедливий суд [4, с. 114].  

Зважаючи на вищенаведене, навряд чи можна погодитись із 

думкою, що «справедливість більшою мірою є філософською, а не 

правовою категорією, тому поява в кримінальному праві принципу 

справедливості та такої мети покарання, як відновлення соціальної 

справедливості, викликає цілком зрозумілий сумнів, що полягає в 

тому, як з багатогранного явища виокремити ту окрему межу, яка 

поширювала б свою дію на таку галузь, як кримінальне право, а тим 

більше спробувати представити цю межу в якості основного 

положення цієї галузі, тобто її принципу» [5]. В одному із 

найсучасніших фундаментальних кримінально-правових досліджень 

системи протидії злочинам проти правосуддя зазначено: «Писані 

джерела релігій та вірувань містять посилання на справедливі та 

несправедливі судові процеси, на здійснення правосуддя Богом (від 

Бога) або людиною професійною в цій сфері… Сократ вказує не тільки 

на те, яким має буде ідеальний в його розумінні суддя з точки зору 

віку або досвідченості, але й опосередковано зазначає, що через 

судовий процес суддя має досягти певної мети правосуддя – 

справедливості [6, с. 8–101]. Та й вітчизняний науковець 

М.П. Чубинський у своїй науковій діяльності керувався таким 

важливим й переважно забутим сьогодні принципом: за висловом 

самого автора – «справедливість вимагає», який повинен стати 

фундаментальним принципом для кримінального права і кримінальної 

політики сучасної Української держави [7, с. 3].  

Справедливість є тим абсолютом, тією універсальною 

природною ідею, яка стоїть на найвищому щаблі, її втілення створює 

підґрунтя для дотримання таких усіх інших принципів кримінального 

права, а саме  законності, гуманізму, невідворотності відповідальності 

і покарання, диференціації відповідальності, індивідуалізації 

покарання тощо. Система цих принципів забезпечує реалізацію ідеї 

справедливості у кримінальному праві та гарантують право на 

справедливий суд. Будь-яка законодавчо визначена санкція та її 
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застосування не повинні суперечити природній ідеї справедливості, 

лише за цих умов призначене судом покарання буде сприйматись 

справедливим як особою, щодо якої застосоване, так і  потерпілим, і 

суспільством загалом. 
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ФУНКЦІЇ ВПОВНОВАЖЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ 

ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ 

Існують неприємні теми, які не прийнято обговорювати, 
привертаючи до них увагу. Невидимі оточуючим сльози часто 
проливаються потайки, факти  домашнього насилля приховуються, 
така ситуація може тривати роками, калічити психіку жінки та дітей. 
До Національній поліції протягом 2017 року надійшло 110 932 заяв, 
повідомлень про вчинені правопорушення повʼязані з насильством в 
сімʼї. З них подані дітьми – 1391. Виявлено адміністративних 
правопорушень передбачених ст. 173-2 КУпАП: 92 551. З 
14.06.2017 до 31.12.2017. Національна «гаряча» лінія з попередження 
домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 
прийняла 14 680 повідомлень про вчинення домашнього насильства. 

У листопаді 2011 року Україна підписала Стамбульську 
конвенцію «Конвенція Ради Європи про боротьбу з насильством щодо 
жінок та домашнього насильства». Конвенція є фундаментальним 
документом, який зобовʼязує уряди країн, які його підписали, вжити 
конкретних заходів для боротьби з усіма формами насильства щодо 
жінок - від сексуальних домагань, побиття, примушування до шлюбу 
та каліцтва жіночих геніталій. Україні давно потрібні були механізми, 
які реально захищають жінок від застосування сили по відношенню до 
їх самих, а також їхніх дітей з боку партнерів, колишніх чоловіків і 
інших «близьких» людей. 

Намагаючись подолати проблему домашнього насильства, у 
грудні 2017 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству», в якому запропоновано новий 
підхід  до боротьби з цим негативним явищем у суспільстві [2]. Під 
домашнім насильством тепер розуміється дії або бездіяльність 
фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, 
що вчиняються в сімʼї чи в межах місця проживання або між 
родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між 
іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сімʼєю, 
але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у 
шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, 
яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й 
постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь. 
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Тобто, постраждалими визнаються особи, незалежно від того, 
чи проживають вони спільно зі своїми кривдниками, чи ні (наречені, 
подружжя, колишнє подружжя, мати, батько, діти, їх батьки, брати, 
сестри, нерідні батьки, опікуни, піклувальники, їхні діти, прийомні 
діти, діти-вихованці, інші родичі до двоюрідного ступеню звʼязку, 
особи, які спільно проживали або проживають однією сімʼєю, але не 
перебувають у шлюбі, їх діти та батьки) та  особи, які проживають 
разом (будь-які інші родичі, люди, які повʼязані спільним побутом, 
мають спільні права та обовʼязки). 

Постраждалою дитиною визнається не лише та, яка зазнала 
домашнього насильства, а й свідок (очевидець) такого насильства.  
У звʼязку з цим у дитини буде більше шансів проживати окремо від 
кривдника та бачитися з ним лише за певних умов [2; 4]. У разі 
вчинення будь-якого виду домашнього насильства постраждалі мають 
право звернутися із відповідною заявою та повідомленням як до 
органів поліції за місцем свого проживання (перебування), так і до 
районних, районних у містах Києві і Севастополі державних 
адміністрацій та виконавчих органів сільських, селищних, міських, 
районних у містах (у разі їх створення) рад для забезпечення 
застосування заходів щодо його припинення та надання допомоги. 

До повноважень служб у справах дітей належать  прийом та 
розгляд заяв і повідомлень про домашнє насильство стосовно дітей та 
за участю дітей, у тому числі повідомлень, що надійшли до кол-центру 
з питань запобігання та протидії домашньому насильству та 
насильству стосовно дітей. Можна повідомити про насильство і через 
кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей – державну 
установу, територіальні підрозділи якої планується відкрити у 
кожному регіоні. Державний кол-центр поки у процесі створення, а 
поки громадяни можуть користуватися Національною «гарячою» 
лінією з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та 
гендерної дискримінації. 

Поліція при розгляді заяв та повідомлень про вчинення 
домашнього насильства, окрім вжиття заходів для його припинення 
повинна надавати допомогу постраждалим особам з урахуванням 
результатів оцінки ризиків у порядку, визначеному центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 
спільно з Національною поліцією України. Закон визначає оцінку 
ризиків як оцінювання вірогідності продовження чи повторного 
вчинення домашнього насильства, настання тяжких або особливо 
тяжких наслідків його вчинення, а також смерті постраждалої особи [2]. 
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Розширені повноваження уповноважених підрозділів органів 
Національної поліції України у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству. Національна поліція тепер має право 
виносити термінові заборонні приписи. Терміновий заборонний припис 
може містити такі заходи: зобовʼязання залишити місце проживання 
(перебування) постраждалої особи; заборона на вхід та перебування в 
місці проживання (перебування) постраждалої особи; заборона в будь-
який спосіб контактувати з постраждалою особою [2; 4]. Доцільним є 
передбачення обовʼязку кривдника залишити місце проживання 
постраждалої особи, навіть якщо житло, у якому вона проживає, є 
власністю кривдника.  

Працівники поліції можуть у встановленому законом порядку 
застосовувати поліцейські заходи примусу для виселення з житлового 
приміщення кривдника, якщо терміновий заборонний припис 
передбачає зобовʼязання залишити місце проживання (перебування) 
постраждалої особи, а кривдник відмовляється добровільно його 
залишити [2; 3]. 

Терміновий заборонний припис виноситься за заявою 
постраждалої особи, а також за власною ініціативою працівником 
уповноваженого підрозділу органів Національної поліції України за 
результатами оцінки ризиків, і це значно полегшує роботу поліції під 
час роботи с жертвою. Припис залишити та перебувати у житлі разом 
із постраждалою особою не застосовується лише до неповнолітніх 
кривдників. Строк дії цих заборон до 10 днів. Заборонний припис 
поліції кривдник може оскаржити у суді [2; 4]. 

Позитивним моментом Закону є визначення можливості 
анулювання дозволів на право придбання, зберігання, носіння зброї та 
боєприпасів їх власникам у разі вчинення ними домашнього 
насильства, а також вилучення зброї та боєприпасів у порядку, 
визначеному законодавством [2]. 

Залишається без відповіді питання місця перебування 
кривдника, якому заборонено перебувати у спільному із сімʼєю житлі; 
невідома доказова база для застосування обмежувальних приписів. 
Хоча, звісно, сам факт того, що Україна виходить на нову дорогу 
боротьби з насильством в родинах, не може не радувати. 
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ГЕНЕЗА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ 

ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ 

НЕДОТОРКАННОСТІ ОСОБИ 

Історія розвитку законодавства про статеві злочини сягає 
далекого минулого, коли відповідальність за ці злочини регулювалась 
в основному церковним законодавством. Але вже статут князя 
Ярослава про церковні суди (1015–1054) передбачав не лише 
церковно-правову, але й кримінальну та цивільну відповідальність, яка 
диференціювалась в залежності від соціального стану потерпілої. Так, 
злочинним вважалось зґвалтування (ст. 3), двоєженство (ст. 9), «блуд» 
з монахинею (ст. 20) та скотолозтво (ст. 21), статеві зносини між 
родичами і свояками (ст. 15, 16, 22–28), а також з «бусурменкою чи 
жидівкою» (ст. 51). Натомість в Литовських статутах містилась тільки 
стаття про зґвалтування, яке довести можна було лише за допомогою 
показань свідків, що зʼявились на допомогу чи хоча б чули крики 
потерпілої, які підтверджувались її особистою присягою. Ґвалтівник 
ніс покарання у вигляді смертної кари незалежно від того, який 
соціальний статус був у потерпілої. 

Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 року, хоч і 
не стали чинним нормативним актом, що діяв на теренах України, 
вміщували вже цілий розділ «Про страту і покарання прелюбодіїв, 
блудників, насильників жінок і дівчат, також мужеложників і 
скотоложників». План-проект кримінального уложення 1767 року, яке 
щоправда так і не вступило в силу, розділяв всі злочини на чотири 
категорії, однією з яких були злочини проти моралі. До них 
відносились наступні суспільно-небезпечні діяння: блудодійство, 
розбещення дівчат, перелюбодійство, содомство і інші схожі 
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протиприродні гріхи, багатоженство та лихоїмство. Покараннями за ці 
злочини були висилка, грошовий штраф та відлучення від суспільства.  

Спеціальна глава «Про злочини проти суспільної моральності» 
була виділена в Уложенні про покарання кримінальні і виправні 1845 
року. В цій главі передбачалась відповідальність за мужолозтво без 
насилля (ст. 995) і з насиллям чи з малолітнім або недоумкуватим 
(ст. 996), зґвалтування (ст. 1524), скотолозтво (ст. 997). Крім того, 
церковному покаянню підлягали громадяни за незаконне співжиття без 
укладення шлюбу за взаємною згодою (ст. 994). Прослідковується 
певна лібералізація законодавства, зокрема, дещо мʼякшими стають 
покарання за злочини в сфері статевої свободи та статевої 
недоторканості особи – перестає застосовуватись смертна кара як 
покарання за даний вид злочинів. 

Спеціальна глава про статеві злочини містилась і в 
Кримінальному уложенні 1903 року. Тут законодавець 
диференційовано, в залежності від віку потерпілого, підійшов до 
відповідальності за «любострасні» дії. Так, за подібні дії з дитиною 
віком до 14 років винний притягувався до відповідальності, навіть 
коли ці дії були здійснені зі згоди потерпілого (ч. 1 ст. 513). 
Відповідальність за аналогічні дії з потерпілимвіком від 14 до 16 років 
наставала при відсутності згоди потерпілого чи «хоча б з його згоди, 
але на шкоду його невинності» (ч. 1 ст. 514). Відповідальність 
передбачалась за «любострасні» дії без згоди потерпілого з особою, що 
не досягла 16 років, з особою, що знаходиться під владою потерпілого, 
шляхом насильства чи погрози, з розбещенням, але без статевих 
зносин. Уложення зберігало відповідальність за мужолозтво, 
кровозмішання, звідництво для непотребства жінок віком до 21 року, 
але відмовилось від відповідальності за скотолозтво. 

Кримінальний кодекс УСРР 1922 року в главі 5 розділу 4 
передбачав відповідальність за злочини в сфері статевих зносин. 
Норми, що вміщувались у ньому умовно можна поділити на дві 
категорії: повʼязані і не повʼязані з задоволенням статевої потреби 
винної особи. До перших складів відносились статеві зносини з 
особою, що не досягла статевої зрілості, кваліфікуючі ознаки – 
зносини, поєднані з розбещенням чи з задоволенням статевої 
пристрасті неприродним способом (ст. 167, 168); зґвалтування, 
кваліфікуюча ознака – самогубство і примушування жінки до вступу в 
статевий звʼязок особою, від якої вона матеріально чи по службі 
залежна (ст. 169). До других складів відносились розбещення 
малолітніх і неповнолітніх (ст. 168), примушування до зайняття 
проституцією (ст. 170), звідництво, утримування притонів розпусти, а 
також вербування жінок для проституції (ст. 171, кваліфікуючою 
ознакою було втягування до зайняття проституцією особи, що 
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знаходиться під опікою обвинуваченого чи не досягла повноліття). Не 
було в Кодексі передбачено покарання за мужолозтво.  

Кримінальний кодекс УРСР 1927 року містив статті аналогічні 
статтям Кодексу 1922 року про відповідальність за злочини проти 
статевої свободи та статевої недоторканості. 

Кримінальний кодекс 1960 року, не передбачивши розділу про 
злочини в сфері статевої свободи та статевої недоторканості, містив 
склади цих злочинів в главі 3 «Злочини проти життя, здоровʼя,волі і 
гідності особи». Кодекс 1960 року, як і попередній, встановлював 
відповідальність за зґвалтування (ст. 117), задоволення статевої 
пристрасті неприроднім способом (ст. 118), примушування жінки до 
вступу в статевий звʼязок (ст. 119), статеві зносини з особою, що не 
досягла статевої зрілості (ст. 120), розбещення неповнолітніх (ст. 121), 
мужолозтво (ст. 122). Разом з тим, окремі норми, які в Кримінальному 
кодексах1922 та 1927 рр. відносилися до злочинів проти статевої 
свободи та недоторканості, в Кримінальному Кодексі 1960 року не 
знайшли відображення, а інші були віднесені в главу «Злочини проти 
громадської безпеки, громадського порядку та народного здоровʼя» 
(наприклад, ст. 210 «Утримання домів розпусти і звідництво»). 

Кримінальний кодекс України 2001 року в розділі «Злочини 
проти статевої свободи та статевої недоторканості особи» наразі 
вміщує пʼять статей: зґвалтування (ст. 152), насильницьке задоволення 
статевої пристрасті неприроднім способом (ст. 153), примушування до 
вступу в статевий звʼязок (ст. 154), статеві зносини з особою, яка не 
досягла статевої зрілості (ст. 155), розбещення неповнолітніх (ст. 156). 
Втім, з 11 січня 2019 року законодавче закріплення злочинів проти 
статевої свободи та статевої недоторканості особи зазнає 
кардинальних змін. Адже останні зміни до кримінального 
законодавства України у цій сфері, які відбулися 6 грудня 2017 року 
відповідно Закону Україну «Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації 
положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашнього насильства та боротьби з цими явищами» хоча й 
не змінюють загальну кількість статей у цьому розділі, але 
передбачають нове визначення зґвалтування під яким розуміють 
вчинення дій сексуального характеру, повʼязаних із вагінальним, 
анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з 
використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без 
добровільної згоди потерпілої особи; декриміналізацію 
насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним 
способом; встановлення кримінальної відповідальності за сексуальне 
насильство, тобто вчинення будь-яких насильницьких дій 
сексуального характеру, не повʼязаних із проникненням в тіло іншої 
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особи, без добровільної згоди потерпілої особи; посилення 
відповідальності за примушування до вступу в статевий звʼязок 
шляхом примушування особи без її добровільної згоди до здійснення 
акту сексуального характеру з іншою особою. 

Трішки раніше, Законом України від 14 березня 2018 р. «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей 

від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації», в цей же 

розділ були внесені зміни, які вже набули чинності, згідно яких статева 

зрілість особи визначається не фізіологічним станом організму 

людини, досягнення якого дозволяє їй належним чином і без 

шкідливих наслідків для здоровʼя виконувати репродуктивну функцію, 

а виключно досягненням віку 16 років. 

Таким чином, аналіз історії розвитку уявлень про 

законодавство, що передбачало відповідальність за статеві злочини 

дозволяє зробити загальний висновок про те, що історія людського 

суспільства свідчить, що в усі часи посягання на статеву свободу та 

статеву недоторканість особи визнавалось протиправним діянням, за 

яке були встановлені достатньо суворі покарання. Також, помітно, що 

кількість діянь, які відносять до досліджуваного виду злочинів 

постійно зменшується, але поряд з тим наявна тенденція і до появи 

злочинів, яких не знали раніше (наприклад, нова редакція ст. 53 КК 

України), до розширення змісту обʼєктивної сторони давно існуючих 

злочинів (здебільшого це повʼязано з урізноманітненням сексуальних 

девіацій) та до удосконалення розуміння потерпілого від даної 

категорії злочинів та субʼєкта цих же злочинів. 

Клименко Ольга Анатоліївна, 

начальник відділу Міжвідомчого науково-

дослідного центру з проблем боротьби з 

організованою злочинністю при РНБО України, 

кандидат юридичних наук 

ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 

Проблема злочинності є однією із тих проблем, що привертали 

увагу багатьох дослідників у всі часи. Злочинність – це небезпечний прояв 

людської поведінки, що завдає величезної шкоди суспільству. Терміном 

«злочинність» позначають сукупність злочинів, що вчиняються у даному 

суспільстві в даний час. Це соціальне, масове явище, що має певні 

причини, умови, закономірності, тенденції [1, с. 7]. Злочинність, зокрема в 

її організованих формах, є серйозною державною проблемою та охоплює 

різноманітні сфери суспільного життя.  
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За версією глобальної онлайн-бази даних «Numbeo», міста Одеса, 

Київ, Харків та Львів потрапили до рейтингу злочинності у світі станом 

на середину 2018 року. Зокрема, Київ – на найвищій сходинці серед 

українських міст у рейтингу – 130-те із 327-ти міст у цьому рейтингу. 

Індекс злочинності у Києві сягнув 47,90, а індекс безпеки – 52,10. Харків 

опинився дещо нижче – на 139-му місці. Його індекс злочинності – 

46,77, індекс безпеки – 53,23. Львів серед цих трьох українських міст – 

найнижче – на 207-й сходинці з індексом безпеки 60,08 та індексом 

злочинності на рівні 39,92. При цьому у рейтингу злочинності станом на 

середину 2018 року чотири українських міста –  Одеса (91 із 338 міст), 

Київ (121 із 338 міст), Харків (140 із 338 міст) та Львів (207 із 338 міст). 

Індекс злочинності в них у цьому рейтингу за півроку – 53,71; 48,78; 

46,29; 40,35 відповідно.  

Оцінка щодо кримінальності міст базується на опитуваннях 

відвідувачів онлайн-бази даних «Numbeo». Для створення поточного 

індексу (який завжди оновлюється) використовуються дані за період 

до 36 місяців. Індекс злочинності – це оцінка загального рівня 

злочинності в певному місті чи країні. Рівень злочинності нижче 20 – 

дуже низький, рівень злочинності від 20 до 40 – низький, рівень 

злочинності від 40 до 60 – середній, рівень злочинності від 60 до 80 – 

високий, а рівень злочинності вище 80 – дуже високий. Індекс безпеки, 

навпаки, абсолютно протилежний показнику злочинності. Якщо місто 

має високий індекс безпеки, то вважається дуже безпечним [2]. 

Водночас необхідно зауважити, що в умовах сьогодення 

організована злочинність має високий рівень латентності, а отже, для 

аналізу її реального стану слід використовувати також альтернативні 

джерела інформації, які свідчать про те, що головними тенденціями 

організованої злочинності вважається проникнення її у всі сфери 

діяльності як державних, так і політичних та економічних структур для 

реалізації масштабних кримінальних схем з метою максимального 

прибутку за найменшого ризику настання кримінальної відповідальності.  

Відповідно до визначення Ю. В. Александрова, латентна 

злочинність – це сукупність злочинів, які не ввійшли у процесі аналізу 

злочинності до статистичних даних через відсутність до певного 

моменту інформації про них [3]. Відсутність певних методик 

обчислення фактичних обсягів організованої злочинності в цій галузі 

призводять до розмивання меж цього виду злочинності. 

Згідно з дослідженнями кримінологів, найбільш типовими 

злочинами, що вчинюються організованими групами і злочинними 

організаціями в Україні, є незаконна приватизація державного, 
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комунального майна, торгівля людьми, контрабанда, фіктивне 

підприємництво, незаконне виготовлення, зберігання, збут або 

транспортування з метою збуту підакцизних товарів, злочини в 

кредитно-фінансовій, банківській системах і зовнішньоекономічній 

діяльності, злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, легалізація 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тощо.  

Злочинні спільноти задіяні в масовому розкраданні продукції, 

сировини, обладнання та іншого майна державних підприємств, 

бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування податку на 

додану вартість, протиправному захопленні чужої власності, 

поєднаному з використанням протизаконних судових рішень та 

корупції у правоохоронних органах (рейдерство). 

З метою удосконалення нормативно-правової бази у сфері 

боротьби з організованою злочинністю доцільно: ГПУ, СБУ, НПУ, ДФС, 

розробити спільний наказ та положення про співпрацю та координацію 

діяльності правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою 

злочинністю, в якому визначити механізм здійснення координації, 

порядок прийняття рішень, взаємовідносини правоохоронних органів у 

процесі їх реалізації, звітність і відповідальність посадових осіб за 

невиконання або неналежне виконання покладених обовʼязків у сфері 

протидії організованій злочинності. 
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ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДСТАВІ ДІЄВОГО КАЯТТЯ  

ТА УКЛАДЕННЯ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ: 
ЩО В ПРІОРИТЕТІ? 

Посилення у кримінальному провадженні засади змагальності, 

яка має пріоритет у встановленні обставин кримінального 

правопорушення, зумовлює такий підхід, за якого долю провадження 

вирішують сторони при посередництві судді. Зокрема, якщо від 

кримінального переслідування відмовляється сторона обвинувачення, 

то суд не вправі постановити обвинувальний вирок навіть у тому разі, 

якщо він переконаний у його повній обґрунтованості. І навпаки, якщо 

обвинувачений визнає себе винним, то суд, переконавшись у 

добровільності такого визнання, зобовʼязаний винести обвинувальний 

вирок і призначити покарання без проведення судового розгляду. 

Сторона захисту насамперед зацікавлена в тому, що укладення 

угоди з прокурором про визнання винуватості припускає помʼякшення 

покарання чи повне звільнення від відбування покарання. Відтак, 

запропонована в угоді міра покарання повністю узгоджується сторонами 

з урахуванням характеру обвинувачення й обставин, які враховує 

прокурор. Йдеться, зокрема, про таке: ступінь і характер сприяння 

підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального 

провадження щодо нього або інших осіб; характер і тяжкість 

обвинувачення (підозри); наявність суспільного інтересу в забезпеченні 

швидшого досудового розслідування і судового провадження, викритті 

більшої кількості кримінальних правопорушень; наявність суспільного 

інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості 

кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних 

правопорушень [1, с. 275]. 

Повне сприяння розслідуванню і розкриттю кримінального 

правопорушення, вчиненого підозрюваним, обвинуваченим може 

полягати в наданні правдивих показань, зазначенні місцезнаходження 

обʼєкта злочинного посягання, наданні доказів тощо. Угода про 

визнання винуватості може передбачати не тільки дії, необхідні для 

застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності у 
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звʼязку з дійовим каяттям, а й обовʼязки щодо сприяння в розкритті 

злочину, скоєного іншими особами. Це стосується злочинів, віднесених 

до підслідності НАБУ. Таке сприяння можливе й після укладення угоди, 

про що обовʼязково вказується в документі. Невиконання цих умов 

може призвести до перегляду прийнятого рішення й притягненню до 

кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК [2]. 

Варто зазначити, що сприяння підозрюваного у проведенні 

кримінального провадження щодо нього за окремими ознаками схоже 

з дійовим каяттям, як підставою звільнення від кримінальної 

відповідальності, визначеною ст. 45 КК України. Зокрема, 

О.О. Житний визначає дійове каяття як психічний стан особи після 

вчинення злочину, в якому вона, усвідомлюючи свою провину, 

відверто, правдиво і щиро жалкує за вчиненим і засуджує свою 

суспільно небезпечну поведінку [3, c. 33]. В.А. Шкелебей під дійовим 

каяттям розуміє активну поведінку особи (яка визнана підозрюваним 

чи обвинуваченим), що полягає у щирому каятті за вчинене діяння, яке 

виявляється в тому, що особа усвідомила свою негативну поведінку та 

відчуває готовність понести за це покарання, до того ж особа активно 

сприяє розкриттю, припиненню або запобіганню кримінальному 

правопорушенню і повному відшкодуванню завданих збитків або 

усуненню заподіяної шкоди [4, с. 239-242].  

До обовʼязкових елементів дійового каяття відноситься активне 

сприяння розкриттю злочину, під яким розуміється надання особою 

органам досудового слідства будь-якої допомоги в установленні 

невідомих їм обставин справи (п. 3 Постанова Пленуму Верховного 

Суду України № 12 від 23.12.2005 «Про практику застосування судами 

України законодавства про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності») [5]. Таке сприяння може полягати у: повідомленні 

про всі відомі епізоди й обставини вчинення злочину; викриття інших 

співучасників; визначення ролі кожного з них у вчиненні злочину; 

повідомлення про їхнє місцезнаходження; надання допомоги в їх 

затриманні; видача знарядь і засобів вчинення злочину, майна, 

здобутого злочинним шляхом; надання допомоги в збиранні доказів [6]. 

В основі дійового каяття та угоди про визнання винуватості 

лежить беззастережне визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї 

вини. Проте законодавче формулювання відповідної підстави для 

звільнення особи від кримінальної відповідальності як «каяття» 

акцентує увагу правозастосовника не лише на визнанні вини, а й на 

певному моральному аспекті цього явища, яке відсутнє у випадку 

укладення угоди про визнання винуватості [7, с. 123]. 
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Крім того необхідно розмежовувати правові наслідки укладення 

угоди про визнання винуватості і звільнення особи від кримінальної 

відповідальності на підставі дійового каяття. Якщо укладення угоди 

про визнання винуватості у матеріальному відношенні передбачає 

призначення узгодженого сторонами виду і міри покарання, тобто 

особа зазнає кримінальної відповідальності, але в дещо зменшеному 

обсязі, то звільнення особи від кримінальної відповідальності в 

порядку ст. 45 КК України передбачає відмову від державного осуду 

особи, яка вчинила злочин, а також від покладання на неї обмежень 

особистого, майнового або іншого характеру, передбачених законом за 

вчинення злочину [8, c. 303-304]. 

Список використаних джерел 

1. Здійснення провадження на підставі угод про визнання 
винуватості / Ю. І. Азаров, М. П. Климчук // Наукові записки 

Львівського університету бізнесу та права. – 2014. – № 12. – С. 274–

278. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2014_12_64 

2. Іванець А. Новий КПК гуманніший за попередній: у ньому 
помʼякшувальні обставини застосовуються без обмежень. Закон і 

Бізнес 

3. Житний О. О. Щире каяття як умова звільнення від 

кримінальної відповідальності у звʼязку із дійовим каяттям. Вісн. Нац. 

ун-ту внутр. справ. 2002. № 19. С. 31–38. 

4. Шкелебей В. А. Дійове каяття як правовий компроміс у 

кримінальному процесі України. Теорія та практика кримінального 

судочинства: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 травня 

2011 р.). Харків: Харк. нац. ун-т. внутр. справ, Навч.-наук. ін.-т. 

підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання, Каф. 

кримінального процесу., 2011. С. 239–242. 

5. Про практику застосування судами України законодавства 
про звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова 

Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23.12.2005. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05. 

6. Житний О. О. Звільнення від кримінальної відповідальності 

у звʼязку з дійовим каяттям: монографія. Харків: НУВС, 2004. 432 с. 

7. Юридична енциклопедія: в 6 т. редкол.: Ю. С. Шемшученко. 

Київ: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1998–2004. 

Т. 6: Т–Я. 2004. 768 с. 

8. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2 т. Т. 2 / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. 

Харків, 2013. 1040 с.  



154 

Коваленко Дмитро Анатолійович,  
аспірант кафедри кримінального права 

Національної академії внутрішніх справ  

ПРИМУШУВАННЯ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ОБʼЄКТИВНОЇ 
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Щодо посягання, передбаченого ст. 386 КК України 

«Перешкоджання зʼявленню свідка, потерпілого, експерта, 

примушування їх до відмови від давання показань чи висновку», то 

підкуп є однією з форм вказаного злочину, що безпосередньо 

передбачена у диспозиції ч. 1 ст. 386 КК – … підкуп свідка, 

потерпілого чи експерта з тією самою метою… Аналізуючи саме цю 

форму вказаного злочину проти правосуддя, необхідно зазначити, що з 

урахуванням етимології слова «підкуповувати», а також у контексті 

використання відповідного терміна у диспозиціях статей Особливої 

частини КК України виокремимо такі істотні ознаки цього поняття. 

Підкуп вчиняється щодо фізичної особи. У разі передання певної 

винагороди за вчинення дій юридичною особою підкуповують 

фізичних осіб, які володіють ними або працюють у них. Щодо ст. 386 

КК України це свідок, потерпілий, експерт. Інші учасники 

провадження не можуть бути потерпілими від цього злочину.  

За допомогою підкупу застосовується вплив на особу, яку 

підкуповують. Досягнення домовленості між особою, яка підкуповує, 

та особою, яку підкуповують, виникає до виконання дій на користь 

першої особи. Безпосередня передача певних цінностей, надання 

послуг відбувається або до, або після увʼязнення особи, яку 

підкуповують. Якщо предмет підкупу передається до моменту 

вчинення таких дій, то він називається попереднім підкупом, а якщо 

після – підкупом-винагородою. Субʼєктом підкупу може бути лише 

фізична особа. При цьому він може передаватися як безпосередньо 

нею, так і за допомогою посередника. Така особа може представляти 

інтереси юридичної особи, керувати нею або входити до складу 

керівного органу чи підрозділу. Тобто підкуп може вчинятися як у 

своїх інтересах, так і в інтересах третіх осіб 

Примушування – це такий психічний вплив на свідомість та 

волю осіб, зазначених у ст. 386 КК, який спрямований на схиляння їх 

до відмови від давання або до давання завідомо неправдивих показань 

чи висновку і здійснюється шляхом погрози вбивством, насильством, 

знищенням майна або розголошенням відомостей, що ганьблять 

потерпілого чи його близьких родичів. Такі способи примушування, як 

погроза насильством, знищенням майна, охоплюються ознаками 
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ст. 386 КК, а примушування шляхом погрози вбивством (за наявності 

реальних підстав побоюватися її здійснення) утворює ідеальну 

сукупність злочинів, передбачених ст. 386 КК і відповідною частиною 

ст. 129 КК. За сукупністю слід кваліфікувати і погрозу вбивством 

щодо свідка, потерпілого, експерта або їх близьких родичів, яка 

висловлювалася з мотивів помсти за раніше надані показання чи 

висновок. Погроза розголошенням відомостей, що ганьблять 

потерпілого чи його близьких (шантаж), кваліфікується лише за ст. 386 

КК і є залякуванням розголошенням таких відомостей, які, на думку 

самого потерпілого, принижують його честь та гідність і які він бажає 

зберегти у таємниці. 

Перелік форм примушування, зазначених у ст. 386 КК, є 

вичерпним і тому тільки їх використання винним свідчить про 

наявність складу злочину, передбаченого саме цією статтею КК. Якщо 

ж до відмови від давання чи до давання завідомо неправдивих 

показань або висновку особу схиляють в інший спосіб (наприклад, 

шляхом умовлянь або залякувань виселенням із квартири, розірванням 

шлюбу тощо), вчинене кваліфікується не за ст. 386 КК, а як 

підбурювання (ч. 4 ст. 27 КК) до злочину, передбаченого ст. 384 або 

ч. 1 ст. 385 КК. Як примушування, так і підкуп, про які йдеться в 

ст. 386 КК, є по суті також спеціальними видами підбурювання до 

відмови від давання або до давання завідомо неправдивих показань чи 

висновку, але з урахуванням того, що вони виділені у самостійний 

склад злочину, їх вчинення охоплюється ознаками ст. 386 КК і 

додаткової кваліфікації не потребує. 

Якщо через примушування свідок чи експерт відмовилися від 

давання показань чи висновку або ці самі особи, а також потерпілий 

дали завідомо неправдиві показання чи висновок, то їх 

відповідальність за ч. 1 ст. 385 або за ст. 384 КК настає за умови, якщо 

відсутні підстави для застосування статей 39–41 КК. 
Доцільно, на наш погляд,  доповнити ч. 1 ст. 386 КК України 

словами «Перешкоджання зʼявленню свідка, потерпілого, експерта до 
суду, органів досудового розслідування, тимчасових слідчих та 
спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, 
примушування їх до відмови від давання показань чи висновку, 
розголошення відомостей, які можуть спричинити істотну шкоду правам 
і законним інтересам потерпілого або його близьких, а також до давання 
завідомо неправдивих показань чи висновку шляхом погрози вбивством, 
насильством, знищенням майна цих осіб чи їх близьких родичів або 
розголошення відомостей, що їх ганьблять, або підкуп свідка, 
потерпілого чи експерта з тією самою метою, а також погроза вчинити 
зазначені дії з помсти за раніше дані показання чи висновок». 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВПЛИВ ПІД ЧАС УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ,  
ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 109 І 110 КК УКРАЇНИ 

У звʼязку з глобалізацією інформаційних процесів, інформація 

відіграє все більший вплив на особу, суспільство та державу в цілому. 

Інформаційна епоха подарувала нам можливість миттєвої передачі 

будь-яких даних в найвіддаленіші країни, але напротивагу цьому 

виникли такі небезпеки як інформаційні війни, інформаційний 

тероризм, кіберзлочинність. Наразі інформація стала небезпечним 

механізмом для зомбіювання соціуму та його використання з метою 

повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та 

незалежності окремої держави. 

Особливість інформаційного впливу полягає в прихованому, 

безпосередньому маніпулюванні свідомістю учасників суспільних 

відносин. Він виражається в переконанні та повідомленні фактів, що 

не відповідають дійсній ситуації. На сучасному етапі розвитку 

технологій основною потенційною загрозою національний безпеці 

України та стабільності в суспільстві, відповідно до ЗУ «Про 

національну безпеку України», є намагання маніпулювати суспільною 

свідомістю [1]. 

Аналізуючи інформаційний вплив під час учинення злочинів, 

передбачених статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України, 

потрібно розглядати склади цих злочинів крізь призму впливу особи 

на психіку учасників суспільних відносин, які забезпечують існування 

та належне функціонування обʼєктів зазначених злочинів. 

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади (ст. 109 КК 

України). Характеризуючи обʼєктивну сторону даного злочину, 

В. С. Картавцев і О. Ф. Бантишев зазначають, що «дії, вчинені з метою 

насильницької зміни конституційного ладу, – це спроба позбавлення 

владних повноважень органів державної влади, а також органів 

місцевого самоврядування шляхом їх протиправного, у тому числі 
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збройного, відсторонення від виконання законних повноважень або за 

допомогою погрози застосування насильства» [2, с. 264]. 

В диспозиції цієї статті зазначені такі види інформаційного 

впливу як «розповсюдження матеріалів із закликами до 

насильницького повалення конституційного ладу», «розповсюдження 

матеріалів із закликами до захоплення державної влади», 

«розповсюдження матеріалів з використанням ЗМІ». Також, доречно 

буде зазначити, що у ст. 18 ЗУ «Про правовий режим надзвичайного 

стану» законодавцем було передбачено, що в разі введення 

надзвичайного стану з підстав спроби захоплення державної влади чи 

зміни конституційного ладу України шляхом насильства, додатково 

можу бути вжиті такі заходи: 1) заборона виготовлення та 

розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть 

дестабілізувати обстановку; 2) регулювання роботи цивільних теле- й 

радіоцентрів, заборона роботи аматорських радіопередавальних 

засобів і радіовипромінювальних пристроїв особистого й колективного 

користування; 3) особливі правила користування звʼязком і передання 

інформації через компʼютерні мережі; 4) порушення в порядку, 

визначеному конституцією й законами України, питання про заборону 

діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку, охорони здоровʼя 

населення або захисту прав і свобод інших людей [3]. 

Дослідивши диспозиції статті 110 ККУ (Посягання на 

територіальну цілісність і недоторканність України), можна визначити 

обʼєктивну сторону даного злочину.  Вона полягає не тільки у 

фізичному впливі на субʼєктів суспільних відносин, які забезпечують 

існування територіальної цілісності і недоторканості України, а й в 

інформаційному впливі. Наведена норма закону передбачає 

кримінальну відповідальність за посягання на територіальну цілісність 

і недоторканість України у формі публічних закликів чи 

розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. 

Публічні заклики до вчинення визначених у ст. 110 ККУ дій, на 

думку дослідників О. Ф. Бантишева і О. В. Шамара, – це спроба особи 

активно впливати на свідомість і волю інших людей з метою їх 

схилення до бажаної для винного поведінки [4, с. 83]. 

Зараз глобальною проблемою є розповсюдження негативного 

інформаційного впливу в мережі Інтернет. Зокрема, як стверджує 

К. С. Герасименко, відбувається створення спеціальних медіа-

кампаній, метою яких є дестабілізація суспільства, шляхом 

провокування атмосфери громадської непокори, недовіри суспільства 
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до дій та намірів влади й особливо – її силових структур, покликаних 

захищати суспільний порядок [5, с.163]. 

На основі вище викладеного матеріалу можна прийти до 

висновку, що в диспозиціях статей 109 і 110 ККУ наявна загроза 

інформаційного впливу, шляхом маніпулювання свідомістю учасників 

суспільних відносин (як представників державної влади так і 

звичайних громадян). Законодавче закріплення адміністративних 

заходів в інформаційній сфері свідчить про наявність небезпеки 

посягання на державну владу, територіальний устрій та 

конституційний лад України використовуючи методи психологічного 

впливу на фізичних осіб. 

Доцільним також було б зазначити, що 26 травня 2015 року 

Указом Президента України № 287/2015 було затверджено Стратегію 

національної безпеки України. В ній визначено пріоритети 

інформаційної безпеки, зокрема, протидія інформаційним операціям 

проти України, маніпуляціям суспільною свідомістю й поширенню 

спотвореної інформації, захист національних цінностей і зміцнення 

єдності українського суспільства [6]. 

На нашу думку, втілення даної Стратегії в майбутньому 

допоможе мінімалізувати негативний інформаційний вплив, 

спрямований проти національної безпеки та стабільності України. 

Також, доцільним було б створення спеціальних органів, які б 

займалися протидією розповсюдження матеріалів та закликів з 

розпалюванням національної та релігійної ворожнечі. 

Список використаних джерел 

1. Про національну безпеку України: Закон України від 

21.06.2018р. № 2469-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 

2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України : у 2 т. / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, 

Є.В. Фесенка. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : Алерта ; КНТ ; Центр 

учбової літератури, 2009. – Т. 1. – 2009. – 964 с. 

3. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, 

В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива 

частина / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.]. – 2013. – 

1040 с. 

4. Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини 

проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації) : 

[монографія] / О. Ф. Бантишев, О. В. Шамара. – 3-е вид., перероб. та 

доп. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2014. – 198 с. 



159 

5. Герасименко К. С. Сучасні ознаки загроз «інформаційного 

тероризму» // Форум права.  – 2009. – № 3. – С. 162–166. 

6. Стратегія національної безпеки України : Указ Президента 

України від 26 трав. 2015 р. № 287/2015 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015. 

Конончук Анна Олегівна, 
слухач магістратури навчально-наукового 

інституту № 1 Національної академії 

внутрішніх справ  

Науковий керівник: професор кафедри 

кримінального права Національної академії 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

доцент Процюк Олег Володимирович 

КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КАНАДИ 

Канада неухильно розширює свої зусилля у боротьбі з 

корупцією державних службовців та підвищенням прозорості платежів 

за участю урядів та державних структур як вдома, так і за кордоном. 

Згідно щорічного рейтингу країн світу, що укладається організацією 

Transparency International з 1995 року Канада посідає 9 місце із 

впорядкованим показником рівня корупції, що станом на 2017 рік 

дорівнює 83 бали.  

У Канаді діє низка законних і підзаконних актів, створені 

відповідні антикорупційні органи, а канадські суди демонструють 

високий рівень незалежності та довіри держави до ефективності правової 

системи в суперечливих постановах та у врегулюванні суперечок. 

Під поняття «корупція» Законодавство Канади розуміє як 

двосторонню угоду, якій притаманна взаємна згода сторін на вчинення 

корупційних дій. Кримінально-правові норми застосовуються як до 

осіб, що погоджуються на отримання або отримують хабар, так і до 

осіб, які пропонують або дають хабарі.  

Канада ратифікувала Конвенцію ООН проти корупції, перший 

глобальний антикорупційний договір, у жовтні 2007 року. Він також 

ратифікував Конвенцію ОЕСР про боротьбу з хабарництвом іноземних 

державних посадових осіб у міжнародних ділових операціях та 

Міжамериканську конвенцію проти корупції [1, ст. 1–2]. 

КК Канади передбачає вісім спеціальних складів злочинів, що 

стосуються корупції та хабарництва: «Хабарництво суддів або членів 

Парламенту або місцевих законодавчих органів» (ст. 119); 

«Хабарництво службовців поліції та інших правозастосовних органів» 
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(ст. 120); «Хабарництво службових осіб уряду» (ст. 121); «Шахрайство 

або зловживання довірою, скоєне державним службовцем» (ст. 122); 

«Корупція в   органах місцевого самоврядування» (ст. 123); «Продаж 

або купівля державної посади» (ст. 124); «Зловживання впливом» 

(ст. 125). Хабарництво суддів, парламентарів або службових осіб 

поліції (ст. 119–120) визнається у Канаді найбільш тяжким видом 

корупційних злочинів. Адже, вважається, цей вид злочинності 

підриває віру суспільства у справедливість та чесність під час 

здійснення правосуддя, що є необхідною передумовою існування будь-

якої легітимної форми правління [2, ст. 281]. 

Статті 119–120 КК Канади побудовані таким чином, що пункт 

«a» у них встановлює відповідальність за пасивну форму корупції, яка 

виявляється у вигляді одержання, згоди на одержання або спробі 

одержання для себе чи іншої людини буд-яких грошей, відплатних 

послуг, посади або влаштування на роботу в обмін на виконання чи 

утримання від виконання обумовленої службової дії. Пункт «b» у цих 

статтях встановлює відповідальність за активну форму корупції, яка 

виявляється у пропозиції надання або наданні субʼєкту, вказаному в 

пункті «а», або іншій особі на його прохання зазначеної вигоди. Варто 

зауважити, що у згаданих статтях встановлено однакову 

відповідальність як за пасивну, так і активну форму корупції, зокрема 

у вигляді позбавлення волі на строк до 14 років [3, ст. 119–124]. 

Кримінальний кодекс Канади надає найбільш відверту форму 

парламентської корупції – хабарництво – прирівнює до порушення 

конституції та державної зради. Кримінальній відповідальності 

підлягають як особа, яка отримала хабара, так і особа, яка його дала. 

Законодавцю у такому випадку загрожує тюремне увʼязнення терміном 

до 14 років, причому він автоматично позбавляється депутатського 

мандата з дня визнання його винним у суді [4, ст. 14–18]. 
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ВСУПЕРЕЧ ЗАКОНУ) 

Як зазначено в Конституції України, бюджетна система держави 
будується на засадах справедливого та неупередженого розподілу 
багатства між громадянами та територіальними громадами. Діяння, 
передбачене у ст. 211 КК України, набуло останнім часом загрозливих 
масштабів для усієї країни в цілому. Суспільна небезпечність такого 
діяння полягає в тому, що воно хибним чином впливає на державний 
та інші види бюджетних нарахувань, які являються основним 
інструментом, що характеризує параметри економіки, соціальне 
спрямування суспільства і стан його соціальної захищеності.   

Викладення у новій редакції ст. 210 та ст. 211 КК України, 
здійснене на підставі Закону України від 8 липня 2010 року «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у звʼязку з 
прийняттям Бюджетного кодексу України» створює нові законодавчі 
напрямки, які є вдалими, оскільки вони надають кримінально-правову 
характеристику розглядуваної теми. 

Обєктивна сторона  розглядуваного злочину характеризується 
лише активними діями, безпосередньо зазначеними у диспозиції 
кримінально-правової норми. Під виданням нормативно-правових 
актів слід розуміти: підписання службовою особою, наділеною 
відповідними повноваженнями, актів, які містять приписи, обовʼязкові 
для виконання необмеженим колом обʼєктів управління (фізичних та 
юридичних осіб); затвердження службовою особою своїми наказами 
актів (постанов, правил, порядку, інструкцій, розʼяснень тощо), 
прийнятих (схвалених, рекомендованих) колегіальними дорадчими 
органами (колегіями міністерств, центральних відомств), рішення яких 
впроваджуються керівниками відповідних органів виконавчої влади, 
оскільки саме вони несуть персональну відповідальність за виконання 
завдань і здійснення функцій, покладених на ці органи.  

Видання нормативно-правових актів, що зменшують 
надходження бюджету або збільшують його витрати, визнається 
злочином, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих 
розмірах (див. п. 2 примітки до ст. 210 КК України). Закінченим 
злочин вважається з моменту видання зазначеного в диспозиції ч. 1 
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ст. 211 КК нормативно-правового акта, незалежно від наслідків, які 
перебувають за межами складу злочину (формальний склад злочину). 

Якщо видання нормативно-правових актів, що зменшують 
надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч 
закону, поєднується з використанням бюджетних коштів усупереч їх 
цільовому призначенню або в обсягах, що перевищують затверджені 
межі видатків, вчинене належить кваліфікувати за сукупністю 
злочинів, передбачених статтями 210 та 211 КК України. 

Заподіяння шкоди охоронюваним законом правам, свободам та 
інтересам окремих громадян або інтересам юридичних осіб, або 
державним чи громадським інтересам унаслідок виконання незаконно 
виданих нормативно-правових активів, що зменшують надходження 
бюджету або збільшують його витрати всупереч закону, має 
одержувати самостійну кримінально-правову оцінку і кваліфікуватися 
за ст. 364 КК України. 
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Тетяна Василівна 

ТЕНДЕНЦІЯ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ ЯК КОМПЛЕКСНА 

ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО СВІТУ 

Свобода, перш за все людини, як біологічної та соціальної 
істоти – є однією з головних цінностей сучасного цивілізованого 
суспільства, а забезпечення недоторканності свободи особи – однією з 
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головних функцій держави. Торгівля людьми у сучасному світі є 
одним із найбрутальніших масових порушень прав і свобод людини. 
Суспільна загроза торгівлі людьми, як надзвичайно небезпечного 
злочину, полягає в посяганні на невідʼємні права людини – право на 
повагу, на свободу та особисту недоторканність, свободу пересування і 
вільний вибір місця проживання, а інколи і право на життя. 

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), щороку в 

усьому світі торгівля, жертвами якої стають 1,2 млн. дітей, приносить 

прибуток обсягом в один мільярд доларів США. На сьогодні проблема 

торгівлі дітьми в Україні розглядається як складова торгівлі людьми в 

цілому або як складова системи захисту дітей від жорстокого 

поводження. Діти є особливою категорією жертв торгівлі чи іншої 

незаконної угоди щодо людини як найбільш незахищений і уразливий 

соціальний прошарок суспільства.  Так, на території України,за 

даними Національної поліції, з початку 2017 року зафіксовано 12 

випадків торгівлі неповнолітніми особами. Зокрема задокументовано 

12 фактів незаконної угоди щодо неповнолітніх, з них  4 факти 

продажу новонароджених дітей, інші – це вчинені злочини щодо 

неповнолітніх, віком до 14 років [1]. 

Протягом шести місяців поточного року працівниками 

національної поліції виявлено 186 фактів торгівлі людьми,  серед яких 

потерпілими є 9 неповнолітніх і 7 малолітніх дітей. За півроку було 

виявлено пʼять фактів торгівлі дітьми. У чотирьох випадках 

новонароджених продавали рідні – «матусі», ще в одному випадку – 

жінка вирішила здати свого 4-річного сина в – «оренду» для 

жебракування. Крім того, цього року поліція направила до суду 

кримінальне провадження відносно батьків, які ґвалтували свою 

малолітню донечку[2]. 

Однак, слід зазначити, що торгівля дітьми - один з найбільш 

латентних злочинів сучасності. Часто підставою для відкриття 

кримінального провадження стають повідомлення, опубліковані в пресі, 

зокрема при купівлі-продажу дитини, експлуатації дитини з метою 

трансплантації органів, коли в друкованих та електронних засобах 

інформації публікуються відповідні оголошення. Також підставами 

кримінальних проваджень можуть бути  матеріали окремих 

журналістських розслідувань, що містять достовірну і обʼєктивну 

інформацію про торгівлю дітьми. Серед заяв та повідомлень громадян у 

провадженнях про торгівлю дітьми слід виділити повідомлення батьків 

потерпілих або заяви самих потерпілих віком від 16 до 18 років, заяви та 

повідомлення громадян або посадових осіб, зокрема працівників органів 

опіки та піклування, медичного персоналу пологових будинків тощо. 

https://znaj.ua/search?search=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8
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При цьому заяви батьків на перших порах можуть стосуватися не 

торгівлі людьми, а, як правило, зникнення дитини. 

Отже, торгівля дітьми – це комплексна проблема. Потрапивши в 

ситуацію торгівлі дітьми, дитина постає перед загрозою фізичного, 

психологічного та сексуального насильства, побиття, зґвалтування, 

примусової проституції, підневільної важкої праці, у тому числі в 

шкідливих умовах, нелегальної трансплантації органів, примусового 

жебрацтва, тощо [3, с. 16]. Шляхи потрапляння до тенет торгівців 

дітьми різні. Аналіз історій дітей, постраждалих від торгівлі людьми, 

свідчить, що ситуація, в яку вони потрапили, була здебільшого 

невідома та неочікувана ними. В більшості випадків зовнішньої 

торгівлі діти вирішують відправитись за кордон у намаганні 

покращити своє матеріальне становище та становище своїх батьків, 

набути впевненості та незалежності, побачити світ та відчути досвід 

«гарного життя». Члени родини часто не відмовляють дітей, оскільки 

вони очікують грошових переказів одразу до початку роботи дитини. 

Іноді дітей експортують за кордон після того, як їх було залучено в 

торгівлі всередині країни [3 с. 18]. 

Вербують дітей, найчастіше пропонуючи їм такі види робіт, як 

торгівля на вулиці, домашня робота, робота в сільському господарстві, 

робота офіціанткою, танці.  Проте на місці призначення їх 

примушують надавати секс-послуги, танцювати, жебракувати, 

розповсюджувати наркотики. Після прибуття дітям повідомляли, що 

вони мають відшкодувати та відпрацювати вартість проїзду, 

харчування, одягу та житла, таким чином втягуючи їх у боргову 

кабалу. На додаток, ці діти не отримують ні винагороди за працю, ні 

навіть малої частини прибутку, який вони приносили. Дітям платять 

тютюном, наркотиками та алкогольними напоями. Вони працюють по 

12 годин щодня, часто вночі. Їх ізольовано від контактів із сімʼями та 

знайомими. Основний спосіб втягнення дітей в торгівлю людьми – це 

пропонування привабливих умов.  

З дітьми, які постраждали від зовнішньої торгівлі, поводяться 

більш жорстоко, ніж з тими, хто постраждав від торгівлі людьми в 

межах країни. Щоб забезпечити покірливість, демонструють 

інструменти покарань та зображення дітей, що вже стали обʼєктами 

фізичного насилля. Ті, кого змусили займатись проституцією, часто 

перебували під впливом наркотиків. Значна частина дітей потрапляють 

в тенета торгівлі людьми за сприяння випадкових знайомих, іншими 

словами, через мережі посередників та постачальників, які не 

оформлені в легальні фірми. Як зазначають результати досліджень, 

характерною особливістю внутрішньої торгівлі дітьми є те, що часто 
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«торговцями» або посередниками в торгівлі виступають члени родини, 

мати, батько, опікуни та близькі родичі [3, с. 19].  

Ще однією з проблем є дитяча експлуатація в режимі «он-лайн», 

яка часто замовчується. Але мовчання – саме те, що потрібно 

злочинцям. Це дозволяє їм залучати до свого брудного бізнесу тисячі 

дітей в усьому світі. За даними італійського центру соціальних 

досліджень, лише в Україні створено понад 12 мільйонів зразків 

дитячого порно.  

Попри зусилля органів державної влади, неурядових і 

міжнародних громадських організацій, торгівля дітьми та їх 

сексуальна, трудова експлуатація залишаються на сьогодні гострою 

соціальною та правовою проблемою для України. 
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ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ГЕНДЕРНОЇ 
ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Останнім часом в суспільних взаємовідносинах, зокрема в 

мережі Інтернет, простежується тенденція до розпалювання 

національної та расової ворожнечі, поширюються заклики до 

здійснення протиправних дій щодо окремих груп населення із різними 

релігійними переконаннями та інш.  

Тема дискримінації, особливо протидії дискримінації дуже 

довгий час залишалася поза фокусом уваги та визнання державних 

https://znaj.ua/society/torgivlya-ditmy-v-ukrayini-policiya-oprylyudnyla-ganebnu-statystyku
https://znaj.ua/society/torgivlya-ditmy-v-ukrayini-policiya-oprylyudnyla-ganebnu-statystyku
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органів України: не було окремого профільного законодавства, не 

велося статистики, не було визначено відповідальний державний 

орган – вважалося, що проблеми не існує взагалі. Державні доповіді із 

виконання зобовʼязань щодо прав людини, які Україна методично 

роками направляла до різних інституцій (ООН, Рада Європи, ОБСЕ), 

містили посилання на статтю 24 Конституції щодо подолання 

проблеми дискримінації всіх вразливих груп.  

Ухвалення всеохоплюючого антидискримінаційного 

законодавства, рекомендовано моніторинговими органами ООН та 

Ради Європи для забезпечення ефективного захисту від дискримінації  

в Україні. 

Рівноправність громадян залежно від їх расової національної 

належності, релігійних переконань, права і свободи людини та гарантії 

їх реалізації визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Утвердження і забезпечення всіх цих ознак є головним обовʼязком 

держави, яке знайшло своє відображення як в міжнародних 

нормативно-правових  документах ООН та Ради Європи, 

ратифікованих Україною так і в  українському законодавстві, а саме: 

Конституції України, Законів України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків», «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» та інш.  

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про 

засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та 

міжнародних договорів України всі особи незалежно від їх певних 

ознак мають рівні права і свободи, рівні можливості для їх реалізації та 

є рівними перед законом. 

Зокрема, в ст. 24 Конституції України говорить: «не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 

іншими ознаками». 

Відповідно до статті 161 (порушення рівноправності громадян 

залежно від їх расової, національної належності або ставлення до 

релігії) Кримінального кодексу України, за умисні дії, спрямовані на 

розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі та 

ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа 

почуттів громадян у звʼязку з їхніми релігійними переконаннями, а 

також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи 

непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, 
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політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками, передбачено покарання від штрафу до 

пʼяти років позбавлення волі. 

Тому законодавець чітко визначає рівність прав і свобод 

людини незалежно від будь-яких ознак. Разом з тим кожний 

громадянин України має право вимагати від інших громадян, у тому 

числі іноземних, виконувати і поважати закони України, однак це має 

відбуватися у правовому полі. 

Основна проблема відсутності чіткого законодавчого 

регулювання та неможливості прямого застосування статті 24 

Конституції довгі роки зводилася до відсутності законодавчого 

визначення, що таке дискримінація, її форм та встановлення 

відповідальності за дискримінаційні дії.  

Міжнародне співтовариство визнає, що найдієвіше і 

найефективніше права і свободи людини може захистити 

правоохоронна система, за умови надання їй реальних гарантій, 

гласності, відкритості, та дотримання «букви» закону.  

Правоохоронна система так визначає основні напрямки своєї 

роботи: 

1) відповідність національної нормативно-правової бази та 

судової практики з питань рівності та недискримінації міжнародним та 

європейським стандартам; 

2) ефективність системи моніторингу дотримання правових 

стандартів рівності та недискримінації у діяльності державних органів 

та осіб приватного права; 

3) ефективність реагування на окремі або системні прояви 

дискримінації та забезпечення поновлення прав; 

4) ефективність системи просування принципів рівності та 

недискримінації шляхом інформування та підвищення рівня 

обізнаності з цього питання; 

5) функціонування стратегічних національних і міжнародних 

коаліцій для просування принципів рівності та недискримінації. 

Загалом стратегію можна оцінити як необхідний та важливий 

крок правоохоронної системи у виконанні нарешті своєї ролі як 

національної інституції із забезпечення рівності. 

Україні бракує системного підходу до протидії дискримінації. 

Якщо громадянське суспільство протягом останніх років намагається 

побудувати партнерські взаємини як всередині (створення Коаліції з 

протидії дискримінації, активна участь в адвокаційних заходах, 

навчання активістів та представників вразливих груп, створення та 
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розвиток Фонду стратегічних справ, пошук можливостей для співпраці 

із державними органами), то державним органам взагалі бракує 

розуміння своєї ролі в цьому процесі та відповідальності за 

незахищеність громадян від дискримінації. Єдина інституція яка 

демонструє бодай зацікавленість та деяку відкритість в співпраці із 

громадянським суспільством, це офіс Уповноваженого ВР з прав 

людини. Так, в рамках консультативної ради при департаменті із 

питань прав дитини, гендеру та недискримінації проводилося кілька 

обговорень напрямків роботи офісу, коментарів до законопроекту № 

2342 та рекомендацій громадських організацій до стратегії 

Уповноваженого з протидії дискримінації на 2014–2017 роки. 

Міністерства, органи місцевого врядування загалом або не 

демонструють бажання співпрацювати, або ж відповідають 

стандартними фразами на кшталт «в державі не має проблеми 

дискримінації, а є лише її поодинокі випадки». 

Отже для того щоб покращити стан справ у зазначеній сфері 

необхідно: 

1. Реформувати відповідне законодавство з метою припинення 

всіх видів дискримінації, а саме, за обовʼязковою участю експертів та 

представників громадянського суспільства:  

а. Розробити комплексні поправки до анти-дискримінаційного 

законодавства, яке міститиме чітке визначення дискримінації, її 

тлумачення та стандарти ідентифікації; 

б. Включити до законодавства вичерпний перелік «захищених 

характеристик», в тому числі сексуальну орієнтацію та гендерну 

ідентичність як такі, що потребують безумовного захисту;  

в. Забезпечити загальні стандарти та принципи доведення 

наявності дискримінації; 

г. Переглянути кримінальне, цивільне та адміністративне 

законодавства щодо наявності в них механізмів обовʼязкового 

фінансового та морального відшкодування збитків, завданих жертві. 

2. Законодавство має гарантувати виконання обовʼязків держави 

щодо вчинення позитивних кроків у запобіганні дискримінації, 

відшкодуванні збитків, завданих через дискримінацію, а також 

накладати відповідні санкції за порушення антидискримінаційних 

норм. Такі санкції мають передбачати компенсацію жертвам 

дискримінації. 

3. Вдосконалити  інституціональну структуру, необхідну для 

ефективного запровадження антидискримінаційного законодавства та 

політики; до функцій якої обовʼязково належатиме:   

а. Впровадження державної політики; 
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б. Моніторинг та звітування перед громадськістю; 

в. Координація діяльності інших учасників процесу; 

г. Участь в розслідуванні; 

д. Допомога жертвам та відшкодування збитків. 

4. Держава мусить забезпечити доступ до судів всім жертвам 

дискримінації, в тому числі, до правової допомоги, наприклад, шляхом 

зобовʼязання відповідної установи надавати  консультації з цих питань, 

надання громадським організаціям права пропонувати таку допомогу або 

представляти громадян, чи групи в державних органах та в судах. 

5. Проводити навчання з прав людини для працівників міліції, 

прокурорів, прикордонників та суддів, а також створити ефективну 

процедуру повідомлень щодо випадків порушення рівноправності та 

дискримінації працівниками міліції по відношенню до ромів, 

представників інших етнічних груп та ЛГБТ; забезпечувати ефективне 

розслідування таких скарг та притягнення винних до відповідальності. 

6. Вжити заходів  щодо припинення та розпалювання ненависті 

(використання мови ворожнечі та проголошення завідомо неправдивої 

інформації), зокрема, у висловлюваннях посадових осіб та політиків в 

контексті розвитку законодавства, забезпечення прав людини та 

виконання євроінтеграційних зобовʼязань України. 

Крутевич Микола Миколайович, 
викладач кафедри кримінального права 

Національної академії внутрішніх справ 

ОСОБЛИВОСТІ ОБʼЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 149 КК УКРАЇНИ  

(ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ) 

У національному законодавстві поняття торгівлі людьми 

визначається у Законі України «Про протидію торгівлі людьми» від 

20 вересня 2011 року. Торгівля людьми – здійснення незаконної угоди, 

обʼєктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, 

переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою 

експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, 

шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням 

чи погрозою застосування насильства, з використанням службового 

становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що 

відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином 

(стаття. 1 Закону України). 

У редакції ст. 149  КК України зміст поняття «торгівля людьми» 

відповідає, в цілому міжнародним нормам, зокрема, визначенню 

такого діяння в Протоколі про запобігання і припинення торгівлі 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14


170 

людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, що доповнює 

Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності, 

від 15 листопада 2000 р.  

Процес кваліфікації починається із встановлення ознак 

обʼєктивної сторони злочину. Диспозиція ч. 1 ст. 149 КК передбачає 

скоєння торгівлі людьми у самостійних формах: 1) торгівля людьми; 

2) вербування; 3) переміщення; 4) переховування; 5) передача; 

6) одержання людини, вчинені з використанням примусу, викрадення, 

обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його 

уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює 

потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію. 

Для наявності складу злочину, передбаченого ст. 149 

КК України, достатньо вчинення злочинних дій хоча б в одній із 

зазначених форм. Посередницькі послуги у працевлаштуванні особи, 

оплатне сприяння усиновленню (удочерінню), а також сутенерство не 

утворюють ознак аналізованого складу злочину, так як оплаті в таких 

випадках підлягає не передача особи, а лише послуги по сприянню 

(створенню умов) майбутній діяльності особи. Незаконність угоди 

полягає в тому, що людина як жива істота та громадянин не може 

виступати предметом жодних платних та безоплатних домовленостей, 

нівелюватися до статусу рухомого майна. 

Торгівля людьми утворює склад закінченого злочину з моменту 

реалізації відповідної угоди, завершення здійснення домовленостей, 

які відображаються у передачі обумовлених грошових сум, у 

переміщенні самої особи для забезпечення дійсності кожної такої 

угоди, з моменту фактичної передачі винним як предмету людини, 

стосовно якої здійснено продаж або іншу незаконну угоду, іншій 

стороні (особі або особам). Фактична передача вважається 

реалізованою з моменту, коли потерпілий почав перебувати під 

контролем особи, якій він мав бути переданий за відповідною угодою, 

тобто з того часу, коли така особа отримала реальну можливість 

розпоряджатись людиною на власний розсуд. 

Обовʼязковою ознакою вчинення злочину у формах вербування, 

переміщення, переховування, передача або одержання людини є спосіб 

злочинного діяння, який виявляється у використанні примусу, 

викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності 

потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка 

контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію. 

Український законодавець, на відміну від міжнародних актів, як 

окрему форму виділяє власне торгівлю людьми, тобто вчинення актів 

купівлі-продажу людей без обовʼязкової подальшої експлуатації. Також 
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варто зазначити, що в звʼязку з останніми змінами до ст. 149 від 

06.09.2018, в частині такого способу вчинення злочину як підкупу третьої 

особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його 

експлуатацію, є певні питання. Наприклад : особа через сутенера 

винаймає примусову послугу повії. За наявності до того підстав, за 

чинними положеннями КК України його дії слід кваліфікувати не тільки 

за відповідний статевий злочин, а ще й за торгівлю людьми.  
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Криворучко Іван Олександрович, 
перший заступник керівника Калинівської 

місцевої прокуратури Вінницької області 

УЧАСТЬ У ТЕРОРИСТИЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ  
(СТ. 258-3 КК УКРАЇНИ) ЯК СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНЕ 

ДІЯННЯ 

Одним з альтернативних діянь у диспозиції ст. 258-3 КК 

України є участь у терористичній організації. Зауважимо, що термін 

«участь» у диспозиції цієї статті є вужчим, ніж зміст відповідного 

поняття у загальновживаному розумінні. Адже в останньому випадку 

участь передбачає будь-яку форму долучення до діяльності 

терористичної організації, у т.ч. її створення та керівництво. Проте 

оскільки у диспозиції ст. 258-3 КК України відповідні діяння названо 

альтернативно (як і організаційне або інше сприяння створенню або 

діяльності терористичної організації), то це означає, що відповідні 

поняття є несуміжними, а зміст кожного з них має самостійне значення 

та не включається у зміст іншого поняття.  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14
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Звертає на себе увагу те, що законодавець у статтях, що 

передбачають відповідальність за діяльність усіх злочинних 

організацій, в окремих випадках виокремлює ще й таку форму діяння, 

як участь у злочинах (нападах), які вчиняє відповідна злочинна 

організація (ч. 1 ст. 255, ст. 257, ч. 4 ст. 260 КК України). Ураховуючи 

те, що у диспозиції ст. 258-3 Кодексу ця форма діяння не виокремлена, 

вважаємо, що участь у злочинах, що вчиняються учасниками 

терористичних організацій, охоплюється поняттям «участь у 

терористичній організації». Такої ж думки притримується 

А. А. Вознюк. Він вважає, що «участь у … терористичній організації 

охоплює участь у злочинах, учинених … терористичною організацією, 

оскільки диспозиція статті прямо не передбачає участі в злочинах, 

учинених … терористичною організацією» [1, с. 406].  

Цей науковець звернув увагу на те, що термінологічно 

аналізована форма суспільно небезпечного діяння у різних статтях 

описана неоднаково. Так, у ч. 1 ст. 255, ст. 257, 258-3 КК України – це 

участь у відповідній злочинній організації. Однак у ч. 1, 2 ст. 260 

Кодексу – це участь у діяльності відповідних формувань. На думку 

А. А. Вознюка, «позиція законодавця в досліджуваних статтях має 

бути однозначною. Доцільніше говорити про участь у злочинному 

обʼєднанні, ніж про участь у його діяльності, тому що участь у 

першому випадку означена більш широким значенням, ніж у 

другому» [1, с. 406]. З таким твердженням варто погодитися частково. 

Підтримки заслуговує точка зору, що підхід щодо досягнення 

термінологічної єдності. Проте більш широке значення поняття 

«участь у злочинній організації» порівняно з участю у її діяльності є 

сумнівним. Принаймні тому, що цей науковець свою точку зору не 

мотивує. В українській мові слово «діяльність» багатозначне. Одне з 

його значень – «робота, функціонування якоїсь організації, установи, 

машини». Таким чином, якраз поняття «участь у діяльності злочинної 

організації» є більш широким порівняно з поняттям «участь у 

злочинній організації».  

А. А. Вознюк, проаналізувавши різні підходи у науці 

кримінального права відносно розуміння поняття участі у злочинній 

організації, слушно вказує, що «участю в злочинному обʼєднанні слід 

вважати будь-які дії (за винятком створення злочинного обʼєднання та 

керівництва ним), учинені учасниками злочинного обʼєднання в його 

інтересах та повʼязані з його злочинною діяльністю. Такі дії не мають 

охоплюватись змістом інших діянь обʼєктивної сторони складу 

злочину, передбаченого нормою, що встановлює кримінальну 
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відповідальність за створення злочинного обʼєднання та участь у 

ньому» [1, с. 411]. 
У проаналізованих нами вироках як участь у діяльності 

терористичної організації були оцінені дії осіб у 43 вироках. У 41 
вироку (або 38%) такою участю визнавався вступ до структурних 
підрозділів терористичної організації «ДНР» (ЛНР») та проходження у 
них служби. Обʼєктивна сторона злочину у вказаному вище випадку 
описувалася судами у вироках наступним чином: а) вступ до 
підрозділу силового блоку без конкретизації подальших дій особи у 
ньому;  б) вказівка не лише на вступ, а й на проходження служби у 
відповідних підрозділах на різних посадах; в) описання конкретних 
дій, які були вчинені винуватим після вступу до підрозділу силового 
блоку (наприклад, здійснення збройного опору силам АТО, 
транспортування військової техніки з території РФ, охорона обʼєктів, 
керування блокпостом, проходження навчання щодо використання 
засобів мінометної артилерії.  

У вироку Крансорамійського міськрайонного суду Донецької 
області від 23.06.2018 р. у справі № 235/8373/15-к участь у діяльності 
терористичної організації описуються таким чином протиправні дії 
Особи-1 як начальника штабу «15-го батальйону територіальної 
оборони народної міліції ЛНР «Брянка СССР»: організація роботи 
зазначеного штабу в цілому, налагодження звʼязку з іншими 
військовими підрозділами, за бойову та мобілізаційну готовність, 
перевірку наявності й стану озброєння, майна у підпорядкованих йому 
терористів, виховання, військову дисципліну, за організацію несення 
вартової служби, підшуковував та набирав нових членів для 
терористичної групи для подальшої участі в збройному спротиві 
військовослужбовцям Збройних Сил України і працівникам 
правоохоронних органів, які беруть участь в антитерористичній 
операції на території Донецької та Луганської областей [2]. На нашу 
думку, у вказаному вище випадку суд дійшов помилкового рішення 
відносно оцінки діяння Особи-1 як участі у діяльності терористичної 
організації. Вбачається, що у вказаному вище випадку має місце 
вчинення такого діяння, як керівництво цією організацією.  

У проаналізованих вище випадках, як вбачється, має місце така 
форма суспільно небезпечного діяння, передбачена у ст. 258-3 КК 
України, як участь у діяльності терористичної організації. Водночас 
практично у жодному вироку ця обставина не була уточнена судами, 
що вважаємо недоліком юридичної техніки складання процесуальних 
документів по ст. 285-3 Кодексу. 

Схожі до вступу у терористичну організацію дії описані у двох 
проаналізованих вироках [3; 4]. У них ідеться про те, що особи 
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обіймали певні посади у терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР»: 
судді та голови верховного суду. У вказаних судових рішеннях 
проаналізовано, що винуваті призначалися на відповідні посади. Окрім 
того, у судових рішеннях конкретизується, у чому саме полягала 
участь у діяльності терористичної організації: участь у судових 
засіданнях, прийняття незаконних рішень, звільнення засуджених осіб, 
які відбували покарання за вироками ухваленими іменем України за 
законодавством, що суперечить основоположним принципам 
Конституції України та іншим законодавчим актам України. Участь у 
діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» у такому 
випадку є специфічною, оскільки самі ці організації переслідують не 
лише мету здійснення терористичної діяльності, а й повалення 
конституційного ладу України. 

Характеризуючи участь у діяльності терористичної організації, 
слід мати на увазі, що вона передбачає перебування в складі цього 
злочинного обʼєднання. Особа стає учасником терористичної 
організації з моменту її утворення (якщо вона належить до кола осіб, з 
яких первісно складалася організація) або відтоді, коли інші учасники 
погодились прийняти її до вже наявної організації [5, с. 784]. При 
цьому участь у діяльності терористичної організації слід вважати 
закінченим діянням з моменту вступу особи до терористичної 
організації (участь у ній), тобто з моменту надання цією особою згоди 
на участь у цій організації за умови, що вона усвідомлювала факт його 
існування і підтвердила певними діями реальність власних намірів. 
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ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПРОТИДІЇ 
КІБЕРТЕРОРИЗМУ 

Розвиток інформаційних технологій та процес глобалізації 

зумовили появу нових загроз як міжнародній, так і національний 

безпеці, зокрема кібертероризму. Твердження «кібертероризм» 

утворено злиттям двох понять: «кібер» («кіберпростір») і «тероризм». 

У літературі все частіше зустрічаються терміни «віртуальний простір», 

«віртуальний світ». Беручи за основу поняття тероризму і поєднання 

його з віртуальним простором, можна вивести таке визначення: 

кібертероризм – це комплексна модель, що виражається в навмисній, 

політично вмотивованій атаці на інформацію, оброблювану 

компʼютером і компʼютерними системами, що створює небезпеку для 

життя чи здоровʼя людей або настання інших тяжких наслідків, якщо 

такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, 

залякування населення, провокації військового конфлікту. 

Основною формою кібертероризму є інформаційна атака на 

компʼютерну інформацію, обчислювальні системи, апаратуру передачі 

даних, інші складові інформаційної інфраструктури, що здійснюються 

угрупованнями або окремими особами. Така атака дозволяє проникати 

в систему, що атакується, перехоплювати управління або здійснювати 

інші деструктивні дії [1]. 

Історія сучасного кібертероризму має давню історію і сягає 

своїм початком у далеке минуле. Кібертероризм є похідним від більш 

ширшого загального поняття «тероризму» і полягає у глобальній 

загрозі інформаційній безпеці суспільства. Термін «кібертероризм» 

був запропонований у 1980-х р. старшим науковим співробітником 

амери-канського Інституту безпеки і розвідки (анг. – Institute for 

Security and Intelligence) Баррі Колліном, який використав його в 

контексті тенденції до переходу тероризму від фізичного до 

віртуального, породжуючого перетин та злиття цих світів [2]. 

Визначення ж інформаційного або кібертероризму можна 

знайти як в міжнародно-правових документах та проектах конвенцій, 

так і в дослідженнях фахівців з цієї проблематики. Однією з 

характерних рис визначень інформаційного тероризму є те, що в 

переважній більшості в них згадується тільки один аспект 
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інформаційної безпеки, повʼязаний із засобами оброблення інформації, 

що звужує поняття інформаційного тероризму, тим самим обмежуючи 

сферу правового регулювання, що не сприяє ефективній співпраці 

держав у справі боротьби з інформаційним тероризмом [3]. 

Під кібертероризмом розуміють навмисну мотивовану атаку на 

інформацію, що обробляється компʼютером, компʼютерну систему або 

мережу, яка повʼязана з небезпекою для життя і здоровʼя людей або 

настанням інших тяжких наслідків, якщо такі дії вчинені з метою 

порушення громадської безпеки, залякування населення, провокування 

військового конфлікту [4]. Таким чимом, можна визначити 

кібертероризм як похідний тероризму, обʼєктом посягання якого є 

інформаційна безпека. Він є найбільш небезпечним, оскільки межі його 

визначені віртуальним середовищем, і знайти порушника дуже важко. 

Розгляд «кібертероризму» в історичних рамках охоплює 

чималий період і повʼязаний головним чином із еволюцією компʼютерної 

обчислювальної техніки. Перший період – 1960–1970 рр. – поява перших 

транзисторних обчислювальних систем, як наслідок поява дрібних 

кіберзлочинів. Другий період – 1980–1990 рр. – випуск першої 

операційної системи, перший арешт «віртуальних злочинців», 

зареєстроване перше «сімейство компʼютерних вірусів». Третій етап – 

поява і активне запровадження «кібератак», втручання у роботу 

державний органів, в т. ч. військових, утворення хакерських груп та 

проведення шпіонських кібероперацій. Отже, із еволюцією людського 

суспільства розросталася і система кібезлочинності, кіберзлочинів. 

У Ковенції Ради Європи про кіберзлочинність від 23.11.2001 р. 

немає чіткої дефініції «кібертероризму», проте з її положень випливає, 

що кібертероризм є навмисне застосування незаконно встановленого 

повноваження, насильства, руйнування або проникнення в 

кіберсистеми, у разі якщо подібні дії можуть спричинити смерть або 

заподіяти шкоду особі або особам, істотної шкоди майну, цивільний 

безлад або значну економічну шкоду. Ця Конвенція є свого роду 

реакцією США на терористичні акти 11 вересня 2001 р. 

У Конвенції Ради Європи згадується 4 типи компʼютерних 

злочинів: незаконний доступ; незаконне перехоплення; втручання в 

дані; втручання в систему. Згідно з цим документом, засобами 

кібертероризму є: компʼютерна система, компʼютерні дані, послуги 

інформаційно-компʼютерних технологій та дані трафіку [5]. 

Боротьба із кібертероризмом має включати усі дієві шляхи та 

методи захисту і попередження вчинення таких злочинів. На наш 

погляд, до таких основних шляхів належать: належне законодавче 

врегулювання поняття «кіберзлочинності», «кіберзлочину», його 
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видів, основних характеристик, відповідальності за його вчинення, 

порядку притягнення особи до відповідальності; створення 

відповідних державних органів, із безумовним залученням спеціалістів 

у сфері компʼютерних технологій, для захисту та боротьби з 

кібертероризмом; розроблення стійкого системного захисту 

інформації, інформаційних технологій, захисту ЕОМ; належне 

фінансування такого роду діяльності із привенції та захисту 

інформаційної безпеки; міжнародне співробітницво як у теоретичних 

розробках, так і у практичній діяльності. 

З огляду на сучасні реалії життя, загроза кібертероризму є дуже 

серйозною проблемою. Актуальність цього питання буде зростати в 

міру розвитку і поширення інформаційно-телекомунікаційних 

технологій. Все це дозволяє сьогодні говорити, що терористична 

площина переходить з реального простору в простір віртуальний. 

Інформаційні мережі допомагають терористичним угрупованням в 

здійсненні задуманих планів, які перетікають в кібертероризм як 

реальну загрозу діяльності для окремих країн і всього світового 

співтовариства. Питання забезпечення інформаційної безпеки як однієї 

з важливих складових національної безпеки держави особливо гостро 

виникає в контексті появи транснаціональної і транскордонної 

компʼютерної злочинності та кібертероризму. 
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СУЧАСНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ШАХРАЙСТВА  
З НЕРУХОМІСТЮ 

Сучасна судова практика не завжди має однакові підходи при 
кваліфікації подібних суспільно небезпечних діянь. Така проблема не є 
новою для реформованої судової системи України. Аналіз звернень 
Верховного Суду (раніше – Верховного Суду України) до Науково-
консультативної ради (НКР), яка утворюється при даному судовому 
органі, свідчить, про виникнення численних проблем при кваліфікації 
окремих злочинів, зокрема пов’язаних з відмежуванням шахрайства 
від цивільно-правових деліктів та суміжних злочинів (наприклад від 
заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, 
крадіжки, шахрайства з фінансовими ресурсами та інших злочинів, 
предметом посягань яких є чуже майно).  

Наприклад, розглянемо останнє таке звернення, яке стосувалося 
підробки винною особою договору купівлі-продажу квартири та 
заволодіння цим майном після смерті власника квартири. Судові 
органи дійшли до різних висновків щодо правової оцінки заволодіння 
майном шляхом обману без власника майна (який 1,5 роки як помер) 
через внесення неправдивої інформації до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно. Для прийняття остаточного рішення, 
суддя Касаційного кримінального суду Верховного Суду (ВС) 
Шевченко Т. В. поставила, зокрема, такі питання для членів НКР при 
ВС: «Чи є обов’язковою умовою наявності у діянні складу злочину, 
передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу (КК) України, вчинення 
винною особою обману чи зловживання довірою виключно щодо 
власника (володільця майна)? Чи можливе заволодіння чужим майном 
або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання 
довірою інших осіб (фізичних або юридичних), які уповноважені 
здійснювати дії, пов’язані зі зміною права власності на таке майно? Чи 
має значення для кваліфікації дій винної особи той факт, що 
потерпілий не був обізнаний (з будь-яких причин) про  протиправне 
заволодіння його майном іншою особою? Чи є «добровільна передача 
майна» особою, у власності чи володінні якої воно знаходиться, 
обов’язковою ознакою складу злочину, передбаченого ст. 190 КК 
України? Чи є предметом злочину передбаченого ст. 190 КК України, 
будь-яке майно, що є чужим для винної особи, незалежно від 
визначення правового статусу цього майна на момент вчинення 
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злочину? З якого моменту вважається закінченим злочин, 
передбачений ст. 190 КК України, якщо його предметом є нерухоме 
майно, права власності на яке виникає з моменту його реєстрації?» [1]. 

Відповіді на ці питання дуже важливі для кваліфікації подібних 
суспільно небезпечних діянь. Спробуємо запропонувати власні 
варіанти вирішення цих питань. 

Аналіз диспозиції ч. 1 ст. 190 КК України («Заволодіння чужим 
майном або придбання права на майно шляхом обману чи 
зловживання довірою (шахрайство)») дозволяє зробити висновок про 
відсутність  в тексті закону вказівки на конкретного потерпілого 
(власника (володільця майна)). На думку О.О. Дудорова, визначення 
шахрайства у КК України «носить узагальнений характер і нічого не 
говорить про поведінку потерпілого, що наводить на думку на 
слушність наведеної точки зору. Остання, до речі, може стосуватись і 
випадків обманного заволодіння чужим рухомим майном» [2, с. 32]. 
Отже, на підставі буквального тлумачення відповідної кримінально-
правової норми, вважаємо, склад злочину, передбачений ст. 190 КК 
України, не передбачає безпосередньо вчинення винною особою 
обману чи зловживання довірою виключно щодо власника (володільця 
майна). 

На нашу думку, є цілком можливим заволодіння винним чужим 
майном або придбання права на майно шляхом обману чи 
зловживання довірою інших осіб (фізичних або юридичних), які 
уповноважені здійснювати дії, пов’язані зі зміною права власності на 
таке майно. Оскільки, як вже було зазначено, в статті 190 КК України 
не згадується про обов’язкові ознаки потерпілого. Слушною є позиція 
ВС України, що до «суб’єктів обману при вчиненні шахрайства 
належать не лише власники, а й інші особи, уповноважені на вчинення 
юридично значущих дій стосовно майна. Введення таких осіб в оману 
дає підстави говорити про опосередковане вчинення шахрайства. 
Оскільки стаття 190 КК не вимагає, щоб особа, яка вводиться в оману 
при вчиненні шахрайства, і потерпілий від цього злочину (тобто той, 
кому заподіюється майнова шкода) збігались» (Постанова ВС України 
від 24 листопада 2016 р.). Отже заволодіння чужим майном або 
придбання права на майно можливе шляхом обману чи зловживання 
довірою інших осіб, які уповноважені оформлювати та реєструвати 
права власності [3, с. 105].  

Для кваліфікації дій винної особи не має значення факт, що 
потерпілий не був обізнаний (з будь-яких причин) про протиправне 
заволодіння його майном іншою особою. ВС України у своїй постанові 
від 24 листопада 2016 р., навпаки зазначає, що «важливо лише, щоб у 
конкретній ситуації потерпілий не усвідомлював факту застосування 
щодо нього обману (зловживання довірою), щоб обманні дії винного 
були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном 
(правом на нього)». Інформація про протиправне заволодіння майном 
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потерпілому може стати відомою через певний проміжок часу (термін 
в законодавстві не визначений). 

Слід пригадати, що Пленум ВС України визначив як 
обов'язкову ознаку шахрайства добровільну передачу потерпілим 
майна чи права на нього (п. 17 постанови ПВСУ «Про судову практику 
у справах про злочини проти власності» від 6 листопада 2009 р. № 10). 
Про це зазначається й в юридичній літературі [4, с. 193; 5, с. 164]. 
Сучасна судова практика також притримується такої позиції: 
«Обов’язковою ознакою шахрайства визнається вже згадувана 
добровільність передачі майна чи права на нього; щоправда, така 
добровільність має умовний (уявний) характер, адже насправді дії 
зазначених осіб щодо передачі майна чи права на нього зумовлені тим, 
що вони введені в оману. Між діянням винного і помилкою потерпілої 
особи, яка передає майно, повинен бути причинний зв’язок» 
(Постанова ВС України від 24 листопада 2016 року). Вважаємо такі 
положення в цілому правильними, але з певними уточненнями. Як вже 
раніше зазначалося, добровільна передача  майна чи права на нього 
може відбуватися не тільки з боку потерпілого, але й з боку інших осіб 
(фізичних або юридичних), які уповноважені здійснювати дії, 
пов’язані зі зміною права власності на таке майно. 

Щодо предмета шахрайства пояснимо наступне. Як вказано у п. 
2. постанови ПВСУ «Про судову практику у справах про злочини 
проти власності» від 6 листопада 2009 р. № 10, «предметом злочинів 
проти власності є майно,  яке має певну вартість  і  є  чужим для 
винної особи:  речі (рухомі й нерухомі), грошові кошти,  цінні метали,  
цінні папери тощо, а також право на майно та дії майнового характеру, 
електрична та теплова енергія». У свою чергу, ст. 190 КК України 
визначає предметом шахрайства чуже майно та права на майно. Тобто 
однією з ознак, які характеризують предмет шахрайства, є юридична, 
відповідно до якої право власності на майно не повинно належати 
винному, майно має бути чужим [5, с. 142]. Особливий правовий 
статус майна, яке викрадається при шахрайстві, в КК України не 
визначений. Головне при цьому встановити реального власника цього 
майна, який буде визнаний потерпілим від злочину. Згідно з фабулою 
справи, спадкоємець неприйняв спадщину і орган місцевого 
самоврядування був зобов’язаний подати заяву про визнання 
спадщини відумерлою (ч.1 ст. 1277 Цивільного кодексу (ЦК) України). 
Спадщина у виді нерухомого майна, визнана судом відумерлою, 
переходить у власність територіальної громади за місцем його 
місцезнаходженням (ч.3 ст. 1277 ЦК України). Отже предметом 
злочину, передбаченого ст. 190 КК України, є будь-яке майно, що є 
чужим для винної особи, незалежно від визначення правового статусу 
цього майна на момент вчинення злочину.  

Судова практика визначає шахрайство «закінченим злочином, 
якщо винний заволодіває предметом злочину винятково за допомогою 
обману або зловживання довірою і після цього має реальну можливість 
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розпорядитися ним як своїм. Це означає, що шахрайство передбачає 
такий перехід певного предмета у володіння винного, який дозволяє 
йому реально здійснити хоча б первісне розпорядження. Якщо особа, 
котра протиправно заволоділа майном, такої реальної можливості не 
мала, її дії слід розглядати залежно від обставин справи як закінчений 
чи незакінчений замах на вчинення шахрайства» (Постанова ВС від 
27.02.2018 р. у справі № 541/440/15-к). Подібну думку висловлюють й 
окремі науковці [3, с. 105]. Зокрема О.В. Смаглюк, вважає, що «при 
придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою 
шахрайство вважається закінченим з моменту заподіяння майнової 
шкоди потерпілому (втрата майна потерпілим і заволодіння ним 
злочинцем)» [5, с. 44, 45]. Це положення, на нашу думку, слушно 
конкретизують щодо заволодіння права на майно, інші науковці. Так 
Ю.І. Ляпунов роз’яснює, що право на майно може бути закріплене в 
різноманітних документах (заповіті, страховому полісі, дорученні на 
отримання тих чи інших цінностей, різних видах цінних паперів тощо); 
при цьому злочин вважається закінченим з моменту придбання права 
на майно, незалежно від того, чи вдалося шахраю отримати за 
вказаними документами майно [6, с. 20]. П.П. Михайленко, Р.І. Тевлін 
також вважають, що при шахрайстві отримання права на майно може 
бути пов’язано з незаконним придбанням не тільки окремих 
повноважень власника, але й права витребування майна: вклад у банку, 
безготівкові гроші, закладене майно тощо [7, с. 17, 65]. З моменту 
реєстрації права власності особа отримує реальну можливість 
розпорядитися ним (наприклад, продати, подарувати тощо). Такої ж 
позиції притримується й Пленум ВС РФ (п. 4 постанови ―Про судову 
практику у справах про шахрайство, привласнення та розтрату» від 27 
грудня 2007 р. № 51). 

Тому вважаємо шахрайство предметом якого є нерухоме майно 
є закінченим злочином з моменту державної реєстрації права власності 
(ст. 182 ЦК України) та отримання витягу з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про проведену державну реєстрацію 
прав у паперовій або електронній формі. 

На підставі викладеного, слід констатувати такі висновки: 
- не є обов’язковою умовою наявності у діянні складу злочину, 

передбаченого ст. 190 КК України, вчинення винною особою обману 
чи зловживання довірою виключно щодо власника (володільця майна). 
Заволодіння чужим майном або придбання права на майно можливе 
шляхом обману чи зловживання довірою інших осіб, які уповноважені 
оформлювати та реєструвати права власності; 

- для кваліфікації дій винної особи не має значення той факт, що 
потерпілий не був обізнаний (з будь-яких причин) про протиправне 
заволодіння його майном іншою особою; 

- «добровільна передача майна» є обов’язковою ознакою складу 
злочину, передбаченого ст. 190 КК України. Добровільна передача  
майна чи права на нього може відбуватися не тільки з боку 
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потерпілого, але й з боку інших осіб (фізичних або юридичних), які 
уповноважені здійснювати дії, пов’язані зі зміною права власності на 
таке майно; 

- предметом злочину передбаченого ст. 190 КК України є будь-
яке майно, що є чужим для винної особи, незалежно від визначення 
правового статусу цього майна на момент вчинення злочину; 

- шахрайство предметом якого є нерухоме майно є закінченим 
злочином з моменту державної реєстрації права власності (ст.182 ЦК 
України) та отримання витягу з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про проведену державну реєстрацію прав у паперовій 
або електронній формі. 

Вказані положення, на нашу думку, при їх позитивному 
врахуванні в рішенні Касаційного кримінального суду ВС повинні 
знайти закріплення в оновленій відповідній постанові Пленуму 
Верховного Суду. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ 

В ч. 1 ст. 27 Загальної декларації прав людини визначено, що 

«кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті 

суспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у науковому 

прогресі і користуватися його благами» [1]. Охорона культури, 

культурної спадщини є глобальною проблемою, вирішення якої 

здійснюється за допомогою правових, організаційно-управлінських 

заходів, що передбачені міжнародними конвенціями та іншими 

нормативними актами. 

Актами міжнародного права відповідна юридична 

відповідальність покладена не тільки на всіх членів суспільства, що 

повинні займатися збереженням культурного надбання, зберігати 

памʼятники історії і культури, але й на держави, як на субʼєктів 

публічно-правових відносин.  

Так, Декларація принципів міжнародного культурного 

співробітництва, схвалена Генеральною конференцією ООН 4.11.66 р., 

проголосила обовʼязок захисту культурних цінностей як під час миру, 

так і під час війни, встановивши, що кожна держава самостійно 

піклується про збереження та розвиток культури, охороняє культурні 

цінності, що знаходяться на його території та домагається повернення 

незаконно вивезених культурних цінностей [2]. 

Збереження і примноження культурного надбання в Україні 

забезпечується системою правових та організаційно-управлінських 

заходів. Базові принципи охорони культурної спадщини зафіксовані в 

Основному законі держави, ратифікованих парламентом України 

міжнародних конвенціях, законодавчих актах щодо забезпечення 

збереження культурних надбань, серед яких, Закони України «Про 

охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної 

спадщини», «Про музеї та музейну справу», «Про вивезення, ввезення 

та повернення культурних цінностей» та інших нормативних актів.  

Розвиваючи положення Декларації та міжнародних документів 

вітчизняне законодавство забезпечує реалізацію і захист 

конституційних прав громадян України у сфері культури: збереження і 

примноження національного культурного надбання; створення 

правових гарантій для вільного провадження культурної діяльності, 
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свободи творчості, доступу до культурних цінностей, культурної 

спадщини та інформації про них; визначення пріоритетів державної 

політики у сфері культури, форм, підстав, умов та порядку надання 

державної підтримки культурі, гарантій невтручання держави у творчі 

процеси, механізму впливу громадськості на формування і реалізацію 

державної політики у сфері культури; охорону національного 

культурного надбання, в тому числі культурної спадщини [3]. 

В умовах формування правової держави та демократизації 

суспільства особливого значення набуває збереження обʼєктів 

культурної спадщини і запобігання вчинення щодо них злочинів, що є 

одним з основних завдань укріплення та дотримання прав та законних 

інтересів громадян та держави.  

У діючому законодавстві визначено, що невідʼємною ознакою 

культурної спадщини є її особлива значимість, яка може проявлятися у 

різних аспектах. Це може бути відображенням всього найкращого, що 

досягло людство в процесі свого становлення та розвитку, результати 

творчої діяльності. Саме культурна спадщина – найбільш видатні 

досягнення людства, або це можуть бути предмети, які відображають 

найважливіші моменти розвитку людства, що визнаються 

суспільством на протязі багатьох поколінь, які в процесі подальшого 

творчого переосмислення стають орієнтирами людської діяльності. 

Особливою ознакою обʼєктів культурної спадщини є загальний 

характер, що відображає результат людського пізнання та розвитку 

фізичних, інтелектуальних здібностей, не тільки людини, що його 

створила, але й представників певного періоду розвитку суспільства. 

Тому особливі якості обʼєктів культурної спадщини визначаються 

людством в цілому і мають значення для розвитку всього суспільства, 

забезпечуючи культурний звʼязок поколінь. Значення культурної 

спадщини не обмежується однією державою, вона визнається усією 

світовою спільнотою, оскільки кожна нація робить свій внесок у 

розвиток світової цивілізації, і культура кожного народу є частина 

світової культури.  

«Кожна держава визнає, що зобовʼязання забезпечувати 

виявлення, охорону, збереження, популяризацію й передачу майбутнім 

поколінням культурної і природної спадщини, яка перебуває на її 

території, покладається насамперед на неї. З цією метою вона прагне 

діяти як власними зусиллями, максимально використовуючи наявні 

ресурси, так і, за необхідності, використовувати міжнародну допомогу 

і співробітництво, якими вона може користуватися, зокрема, у 

фінансовому, художньому, науковому й технічному відношеннях» [4].  
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Комплексне розвʼязання проблеми збереження обʼєктів 

культурної спадщини можливе при ефективній реалізації державної 

політики у сфері запобігання за шляхом розроблення та здійснення 

комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення 

протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці 

правоохоронних органів та всіх інститутів суспільства, діяльність яких 

повинна бути спрямована на розробку підвищення ефективності 

запобіжних заходів. 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ 
ПЕРЕТИНАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ 

18 жовтня 2018 року Верховною Радою України схвалено Закон 

№ 2599-VIII, яким доповнено КК України новою статтею 332-2, що 

криміналізує перетинання державного кордону України з метою 

заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено 

вʼїзд на територію України, або представниками підрозділів збройних 

сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб 

поза пунктами пропуску через державний кордон України або в 

пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних 

документів або за документами, що містять недостовірні відомості. 

Мова щодо доцільності поновлення кримінальної 

відповідальності за незаконне перетинання державного кордону 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/831142;jsessionid=7F04E30C7982F048EA9C49587BF5208
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/831142;jsessionid=7F04E30C7982F048EA9C49587BF5208
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України вже тривалий час велася на шпальтах як наукових, так і 

публіцистичних видань, відповідні дискусії точилися з трибун 

науково-практичних конференцій. Закликала встановити кримінальну 

відповідальність за вчинення цього діяння й Державна прикордонна 

служба України. Більш того, за останні роки у Верховній Раді України 

було зареєстровано шість законопроектів, якими пропонувалося 

криміналізувати незаконне перетинання державного кордону. 

Зрештою відповідну норму було схвалено, однак адміністративну 

відповідальність, передбачену ст. 204-1 КУпАП, залишено в силі, що 

потребує визначення ознак (критеріїв), які дадуть змогу розмежувати 

адміністративне правопорушення від кримінального. 

Першою й основною ознакою, що одразу впадає в очі під час 

аналізу ст. 332-2 КК України та ст. 204-1 КУпАП, є субʼєкт. Якщо 

остання норма передбачає загальний субʼєкт правопорушення, то 

кримінально-правовою нормою визначені декілька спеціальних 

субʼєктів, а саме: (1) особа, якій заборонено вʼїзд на територію України 

та (2) представник підрозділу збройних сил чи інших силових відомств 

держави-агресора. 

Підстави, строки заборони (3, 5 і 10 років) та органи, уповноважені 

забороняти вʼїзд в Україну (СБУ, ДМС, органи охорони державного 

кордону), передбачені Законом України «Про правовий статус іноземців 

та осіб без громадянства». При цьому не підлягатимуть кримінальній 

відповідальності особи, яким заборонено виїзд з України, а також ті, 

стосовно яких рішення про заборону вʼїзду на момент незаконного 

перетинання державного кордону України було вже нечинне чи в 

установленому законодавством порядку скасоване. 

Статтею 332-2 КК України відповідальність передбачена за 

вчинення незаконного перетинання представником підрозділу 

збройних сил чи інших силових відомств такої держави. Законодавець, 

зазначаючи в диспозиції слово «представник», наголошує на 

розширеному субʼєктному складі злочину, на тому, що такою особою 

може бути не тільки військовослужбовець збройних сил держави-

агресора чи іншого силового відомства, але й особа, яка буде 

виступати від імені цих інституцій за дорученням або іншим 

повноваженням. При цьому під іншими силовими відомствами слід 

розуміти органи безпеки, поліції, розвідки та інших державних 

структур, наділених правом застосування сили. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про кінематографію» 

державою-агресором є держава, яка у будь-який спосіб окупувала 

частину території України або яка вчиняє агресію проти України, 
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визнана Верховною Радою України державою-агресором або 

державою-окупантом. 

На сьогодні такою державою визнана Російська Федерація, що 

випливає з положень Постанови Верховної Ради України від 27.01.2015 

№ 129-VIII «Про Звернення до ООН, Європарламенту, Парламентських 

Асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, національних 

парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-

агресором», а також законів України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 

України» та «Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях». 

Розглядаючи питання субʼєкта вказаного злочину, слід 

відмітити, що якщо особою, якій заборонено вʼїзд в Україну, може 

бути виключно іноземець або особа без громадянства, то 

представником збройних сил чи інших силових відомств держави-

агресора може, на жаль, бути і громадянин України. 

Ще однією ознакою розмежування кримінального й 

адміністративного правопорушення є мета – заподіяння шкоди 

інтересам держави, що є оціночним поняттям. Рішенням 

Конституційного Суду України від 08.04.1999 № 3-рп/99 визначено, 

що державні інтереси закріплюються як нормами Конституції, так і 

нормами інших правових актів, в основі яких завжди є потреба у 

здійсненні загальнодержавних (політичних, економічних, соціальних 

та інших) дій, програм, спрямованих на захист суверенітету, 

територіальної цілісності, державного кордону України, гарантування 

її державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, 

охорону землі як національного багатства, захист прав у всіх субʼєктів 

права власності та господарювання тощо. 

Зазначені положення мають невиправдану і надто широку 

дискрецію. Для бодай якогось її обмеження під час кваліфікації 

вказаного діяння слід звернутися до положень ч. 3 ст. 3 Закону 

України «Про національну безпеку України», де розкривається в чому 

полягають фундаментальні національні інтереси України. Крім того 

слід звернутися до судової практики щодо засудження осіб за ст. 332-1 

КК України, якою також передбачена обовʼязковість наявності 

аналогічної мети. У більшості випадків вироками судів визначається, 

що діяння винних спрямовувалися на заподіяння шкоди інтересам 

держави у виді незаконного переміщення майна (мʼясо, спеції, одяг 

тощо) на тимчасово окуповану територію України. На моє 

переконання зазначене дає можливість стверджувати, що після 
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набрання чинності Законом від 18.10.2018 № 2599-VIII особи, які 

незаконно перетинатимуть державний кордон України задля 

неправомірного переміщення підакцизних товарів, у т.ч. сигарет, або 

іншого майна, повинні підлягати кримінальній відповідальності, 

передбаченій ст. 332-2 КК України. 

Наступною розмежувальною ознакою злочину, передбаченого 

ст. 332-2 КК України, від адміністративного проступку, передбаченого 

ст. 204-1 КУпАП, є місце вчинення. Диспозицію кримінально-правової 

норми на відміну від адміністративно-правової не передбачена 

відповідальність за вчинення окресленого діяння в пунктах контролю 

через державний кордон, а лише в пунктах пропуску або поза ними. 

Таким чином, у разі, до прикладу, предʼявлення особою, якій хоча і 

заборонено вʼїзд в Україну, під час прикордонного контролю в пункті 

контролю через державний кордон «Київ-пасажирський» (відкритий 

відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

25.07.2012 № 511-р) підробленого паспортного документу, то він 

нестиме адміністративну відповідальність. Водночас у разі вчинення 

нею аналогічного діяння вже в пункті пропуску через державний 

кордон «Бориспіль» – наступатиме кримінальна відповідальність. 

Підсумовуючи слід відзначити, що звісно ж практика висвітлить 

особливості правозастосування у зазначеній сфері, однак криміналізація 

незаконного перетинання державного кордону є важливим аспектом 

створення умов для належної захищеності життєво важливих інтересів 

особистості, суспільства та держави від реальних і потенційних зовнішніх 

і внутрішніх загроз у прикордонному просторі України. 

Левченко Юрій Олександрович, 
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кримінально-виконавчого права 
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кандидат юридичних наук, доцент 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОТИДІЯ КІБЕРБУЛІНГУ В УКРАЇНІ 

В Україні, як і в усьому світі, поширюється явище булінгу та його 
різновиду – кібербулінгу. За даними Центру інформації про права людини 
станом на липень 2017 року 67 % дітей в Україні у віці від 11-17 років 
стикалися з проблемою булінгу протягом останніх трьох місяців  24 % 
дітей цькували, а 48 % навіть нікому не розповідали про ці випадки [1]. 
Крім того, в Українському інституті дослідження екстремізму встановили, 
що із проявами булінгу в Україні стикаються 8 із 10 дітей [2].  

Кібербулінг — це новітня форма агресії, що відбиває жорстокі дії 
з метою дошкулити, нашкодити, принизити людину з використанням 
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інформаційно-комунікаційних засобів: мобільних телефонів, 
електронної пошти, соціальних мереж тощо.  

Американки Робін Ковальскі, С’юзан Лімбер і Патріція Агатстон, 
на дослідження яких  переважно посилаються в цій сфері, виділили вісім 
типів поведінки, характерних для кібер-буллінгу:  

1)  Перепалки, або  флеймінг (від англ. flaming – пекучий, 
гарячий, полум’яний) – обмін короткими гнівними і запальними 
репліками між двома чи більше учасниками, використовуючи 
комунікаційні технології.  Частіше за все розгортається в «публічних» 
місцях Інтернету, на чатах, форумах, дискусійних групах, інколи 
перетворюється в затяжну війну (холіво – від англ.. – свята війна). На 
перший погляд, флеймінг – це боротьба між рівними, але в певних 
умовах вона теж може перетворитися на нерівноправний психологічний 
терор. Так, неочікуваний випад може привести жертву до сильних 
емоційних переживань, особливо на тому відтинку часу, коли вона не 
знає, хто серед учасників яку займе позицію, наскільки її позиція буде 
підтримана значущими учасниками. 

2) Нападки, постійні виснажливі атаки (англ. harassment) – 
найчастіше це залучення повторюваних образливих повідомлень, 
спрямованих на жертву (наприклад, сотні СМС-повідомлень на 
мобільний телефон, постійні дзвінки) з перевантаженням персональних 
каналів комунікації. На відміну від перепалки, атаки більш тривалі і 
односторонні. В чатах чи на форумах (місця розмов у інтернеті) нападки 
теж трапляються, в онлайн-іграх нападки найчастіше використовують 
гріфери (grieffers) – група гравців, які за мету ставлять не перемогу в 
певній грі, а руйнацію ігрового досвіду інших учасників.  

3) Обмовлення, зведення наклепів (denigration) – 
розповсюдження принизливої неправдивої інформації з використанням 
комп’ютерних технологій. Це можуть бути текстові повідомлення, фото, 
пісні, які змальовують жертву в шкідливій інколи сексуальній манері. 
Жертвами можуть ставати не тільки окремі підлітки, трапляється 
розсилка списків (наприклад, «хто є хто», або «хто з ким спить» в класі, 
школі), створюються спеціальні  «книги для критики» (slam books), в 
яких розміщуються жарти про однокласників, також можуть 
розміщуватись наклепи, перетворюючи гумор на техніку «списку групи 
ненависті» з якого вибираються мішені для тренування власної злоби, 
зливання роздратування, переносу агресії тощо.  

4) Самозванство, втілення в певну особу (impersonation) – 
переслідувач позиціонує себе як жертву, використовуючи її пароль 
доступу до її аккаунту в соціальних мережах, блогу, пошти, системи 
миттєвих повідомлень тощо, а потім здійснює негативну комунікацію. 
Організація «хвилі зворотних зв’язків»  відбувається, коли з адреси 
жертви без її відому відправляються ганебні провокаційні листи її 
друзям і близьким за адресною книгою, а потім розгублена жертва  не 
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очікувано отримує гнівні відповіді. Особливо небезпечним є 
використання імперсоналізації проти людей, включених до «списку груп 
ненависті», адже наражає на реальну небезпеку їхнє життя.  

5) Ошуканство,видурювання конфіденційної інформації  та її  
розповсюдження (outing & trickery)- отримання персональної інформації 
в міжособовій комунікації і передача її (текстів, фото, відео) в публічну 
зону Інтернету або поштою тим, кому вона не призначалась.     

6) Відчуження (остракізм), ізоляція. Будь-якій людині, особливо 
в дитинстві, притаманно сприймати себе або в якійсь групі, або поза 
нею. Бажання бути включеним у групу виступає мотивом багатьох 
вчинків підлітка. Виключення із групи сприймається як соціальна 
смерть. Чим в більшій мірі людина виключається із взаємодії, 
наприклад, в грі, тим гірше вона себе почуває і тим більше падає її 
самооцінка. У віртуальному середовищі виключення також наражає на 
серйозні емоційні негаразди, аж до повного емоційного руйнування 
дитини. Онлайн відчуження можливе в будь-яких типах середовищ, де 
використовується захист паролями, формується список небажаної 
пошти або список друзів. Кібер-остракізм проявляється також через 
відсутність швидкої відповіді на миттєві повідомлення чи електронні 
листи.  

7) Кіберпереслідування – це дії з прихованого вистежування 
переслідуваних і тих, хто тиняється без діла поруч, зазвичай зроблені 
нишком, анонімно, з метою організації  злочинних дій на кшталт спроб 
зґвалтування, фізичного насильства, побиття. Відстежуючи через 
Інтернет необережних користувачів, злочинець отримує інформацію про 
час, місце і всі необхідні умови здійснення майбутнього нападу.  

Хепіслеппінг (від англ.. happy slapping –щасливе ляскання) – 
відносно новий вид кібер-буллінгу, який починався в англійському 
метро, де підлітки прогулюючись пероном раптом ляскали один одного, 
в той час як інший учасник знімав цю дію на мобільну камеру. В 
подальшому за будь-якими відеороликами, в яких записано реальні 
напади, закріпилась назва хепіслепінг. Відеороліки нападів з метою 
гвалтування чи його імітації інколи ще називають хоппінг – наскок 
(особливо поширений в США). Ці відеоролики розміщують в Інтернеті, 
де його можуть продивлятись тисячі людей, зазвичай без жодної згоди 
жертви. Інша форма хепіслепінгу – це передавання сюжетів мобільними 
телефонами. Починаючись як жарт, хепіслепінг може завершитись 
трагічно, як це сталось із 18-річним Трістоном Крістмасом, якого група 
хлопців побила для того, щоб зняти відео для Інтернету, а коли він, 
вдарившись головою, помирав кинутий на підлозі, вбивця і спостерігачі 
пішли продовжувати вечірку[3, С. 9].  

Сьогодні загибель жертви внаслідок буллінгу, вважається 
злочином і хепіслепінг, якщо призводить до таких трагічних наслідків та 
визначається поняттям «булліцид» [4].  
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Більшість описаних типів поведінки, які узагальнюються 
поняттям кібербуллінгу, присутні в досвіді і наших підлідків (школярів) 
хоча і рідко називаються даними термінами. Нажаль, детальних 
систематичних всеукраїнських досліджень, які дали б змогу кількісно 
оцінити масштаби явища і потенційну небезпеку кібербуллінгу в Україні 
досі немає. Проте точно відомо, що Інтернет-бум набирає обертів.  

В Одесі, Києві, Дніпрі, Львові та інших містах України 
фіксуються факти кібербулінгу, про які стало відомо саме з соцмереж.  

Минулого року в українських школах зафіксували близько 109 
тис. звернень до психологів через цькування. При чому, до фахівців 
зверталися як самі учні, так і батьки з вчителями. 39 % з усіх звернень 
надходили від дітей, 29 % - від вчителів, ще 5% - від сторонніх людей, а 
решта – від батьків [5].  

Досить часто булінг фактично переростає у катування із 
наявністю усіх ознак складу цього злочину, за винятком суб’єкта. Діти-
булери до 16 років, які вчинили дії, що утворюють склад катування, не 
несуть кримінальної відповідальності за ст. 127 КК України, оскільки ч. 
2 ст. 22 КК України цей злочин не передбачено у переліку тих, 
кримінальна відповідальність за які наступає з чотирнадцяти років. 
Якщо ж вони здійснюють свої неправомірні дії через мережу Інтернет 
(кібербулінг), то за погрози іншим дітям в інтернеті відповідальність 
несе власник того комп’ютера, з якого було поширено неправдиву 
інформацію або залякування.  З огляду на наявну в Україні практику, 
найчастіше дії кібербулерів кваліфікуються як хуліганство (ст. 296 КК 
України).  

За дії дітей-булерів притягують до відповідальності їхніх батьків 
за ч. 4 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(далі – КУпАП) «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, 
обов'язків щодо виховання дітей», відповідно до якої вчинення 
неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за 
які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли 
віку, з якого настає кримінальна відповідальність [6]. 

Согодні Верховній Раді зареєстрований законопроект № 8584, в 
якому пропонують запровадити адміністративну відповідальність та 
штрафи за булінг (цькування). 

За булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми від 14 до 16 
років, пропонують штрафувати батьків – від 340 до 850 гривень. Крім 
того, автори законопроекту пропонують представників закладу освіти 
карати за приховування випадків булінгу штрафом від 850 до 1700 
гривень. 

Отже, слід визнати, що на сьогодні існує проблема правового 
визначення протиправним діяння, що містить ознаки кібербулінгу та 
вжиття заходів щодо протидії (запобігання) йому, адже закономірним 
стало збільшення жертв серед підлітків. 
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проблематика її досліджується вже давно, але актуальність полягає в 

тому, що вона буде використана і кваліфікована як кримінальне 

правопорушення вперше. 

І так, домашнє насильство – умисне систематичне вчинення 

фізичного, психічного, економічного насильства щодо подружжя чи 

колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний 

перебуває(перебував) у сімейних або близьких відносинах, що 

призводять до фізичних або психологічних страждань, розладів 

здоров`я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення 

якості життя потерпілої особи. 

Розглянемо основну понятійну базу, і так,  фізичне насильство – 

форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, 

щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, 

нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного 

ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка 

перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення 

інших правопорушень насильницького характеру. Психічне насильство – 

 форма домашнього насильства, що включає словесні образи, погрози,  

у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, 

залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення 

особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність 

викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи 

безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність 

захистити себе або завдали шкоди психічному здоровʼю особи. 

Економічне насильство – форма домашнього насильства, що включає 

умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи 

документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду 

чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з 

лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, 

заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру.  

Сексуальне насильство – форма домашнього насильства, що 

включає будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно 

повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно від її 

згоди, або в присутності дитини, примушування до акту сексуального 

характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти 

статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі 

вчинені стосовно дитини або в її присутності. Фізичні страждання – це 

такі страждання, які виникають внаслідок негативного впливу на 

фізичну сферу особи, тобто фізичний біль – певний психічний стан 

людини, який визначається сукупністю фізіологічних процесів 

центральної нервової системи, викликаний надміру сильними чи 
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руйнівними подразненнями. Фізичний біль має гнітючий, тяжкий 

характер. У психічно здорової людини фізичні страждання неминуче 

викликають моральні страждання, які можуть проявлятися у формах 

образи, сорому, горя, депресії, почуття незворотної втрати тощо. 

Емоційна залежність – це стан патологічної психологічної 

прихильності, яка за своєю суттю є згубною для людини, завдає йому 

біль і страждання. На відміну від прихильності, яка повʼязана з 

почуттям любові і довіри, емоційна залежність не приносить 

позитивних емоцією, обмежує свободу і здатності людини, 

відчувається як безпорадність. Погіршення якості життя потерпілої 

особи, тобто погіршення ступеня задоволення матеріальних, 

культурних і духовних потреб людини. Якість життя визначається 

порівнянням фактичного рівня задоволення потреб із базовим. Такі 

процедури можна розділити на дві основні групи: засновані на 

субʼєктивній самооцінці; засновані на зовнішній обʼєктивній оцінці. 

Щодо осіб, які вчинили домашнє насильство, суд зможе 

заборонити їм перебувати в місці спільного проживання з потерпілою 

особою або заборонити наближатися на певну відстань до місця 

проживання потерпілої особи, а також заборонити телефонні розмови і 

контактувати через третіх осіб. 

Таким чином, домашнє насильство – це відношення одного 

члена сімʼї до іншого, яке порушує його конституційні права та 

свободи як людини в першу чергу, приниження його честі та гідності. 

Проаналізувавши статтю ми можемо дійти висновку, що  домашнє 

насильство набуває широкого загалу, адже від систематичного 

вчинення такого діяння особами, які не несли за це відповідальності, 

як показує практика, відбувались вбивства на підставі вчинення одного 

із виду насильства, що притаманний домашньому.  

Мостепанюк Людмила Олександрівна, 
доцент кафедри кримінального права 

Національної академії внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук, доцент 

ВІК, З ЯКОГО МОЖЕ НАСТАВАТИ КРИМІНАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ  

(1921–1991 рр.) 

Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, є 
досить динамічним явищем. Це пояснюється волею законодавця, яка 
ґрунтується на певних історичних умовах розвитку суспільства, 
особливостях кримінально-правової політики держави у боротьбі зі 
злочинністю. При встановленні віку, з якого може наставати 
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кримінальна відповідальність, враховуються досягнення медицини, 
психології, педагогіки та інших наук. 

У кримінальному законодавстві Української РСР (1921–
1991 рр.) спостерігається тенденція щодо визнання 14-річного віку як 
мінімального віку кримінальної відповідальності. Так, положеннями 
КК УССР 1922 р. передбачалося, що покарання не застосовувалось до 
осіб віком до 14 років, а також до осіб віком від 14 до 16 років, 
стосовно яких було визнано можливим обмежитись заходами медико-
педагогічного характеру. 

Основи кримінального законодавства СРСР та Союзних 
республік 1924 р. встановлювали лише загальні положення про 
кримінальну відповідальність неповнолітніх [1, с. 52], а визначення 
конкретного віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, 
відносилося на розгляд республік [2, с. 201]. Відповідно до Основ 
кримінального законодавства СРСР та Союзних республік 1924 р. був 
прийнятий та введений в дію КК УРСР 1927 р. Цей кодекс містив 
положення, згідно яких до осіб віком до 14 років, які вчинили 
суспільно-небезпечні діяння, не застосовувались покарання. Таким 
чином, КК УССР 1922 р. та КК УРСР 1927 р. передбачали тотожні 
положення щодо визначення мінімального віку, з якого можливе 
настання кримінальної відповідальності: особи, які не досягли  
14-річного віку, не підлягали покаранню. 

Починаючи з 1935 р., посилюються тенденції щодо посилення 
каральної політики відносно неповнолітніх [1, с. 54]. Так, постановою 
ЦВК та РНК СРСР від 7.04.1935 р. «Про заходи боротьби зі злочинністю 
серед неповнолітніх» було встановлено, що неповнолітні, починаючи з 
12-річного віку, викриті у вчиненні крадіжок, у заподіянні насильства, 
тілесних ушкоджень, каліцтв, у вбивстві або спробах вбивства, 
притягаються до кримінальної відповідальності з застосуванням усіх 
заходів кримінального покарання [2, с. 381–382]. Тут спостерігається 
зниження мінімального віку, з якого можливе настання кримінальної 
відповідальності, з 14 до 12 років. Перелік злочинів, відповідальність за 
які починалась з 12-річного віку, був доповнений указом Президії 
Верховної Ради СРСР від 10.12.1940 р. «Про кримінальну 
відповідальність за дії, які можуть викликати аварію поїздів». Ним 
передбачалося, що неповнолітні з 12 років, які розкручують рейки, 
підкладають на рейки предмети, які можуть викликати аварію поїздів, 
повинні притягуватись до кримінальної відповідальності із 
застосуванням всіх заходів кримінального покарання [2, с. 409]. На 
думку Т.О. Гончар, такі кроки законодавця свідчать про затвердження в 
30-х–50-х рр. курсу на проведення політики щодо неповнолітніх для 
зниження рівня їх злочинності [3, с. 56].  

Основи кримінального законодавства Союзу РСР та Союзних 
республік від 25.12.1958 р. стали підґрунтям для нового КК УРСР 
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1960 р. Нормами КК УРСР 1960 р., наслідуючи загальносоюзну 
кримінально-правову політику Радянського Союзу, з врахуванням 
збільшених можливостей попередження підліткової злочинності, був 
підвищений вік кримінальної відповідальності. Вік, з якого може 
наставати кримінальна відповідальність, в КК УРСР 1960 р. був 
встановлений на рівні 16 років і отримав назву «загальний вік 
кримінальної відповідальності». Поряд з цим, передбачався спеціальний 
(знижений) вік кримінальної відповідальності, а також вичерпний 
перелік тяжких та тяжких злочинів, за вчинення яких особа могла бути 
притягнена до кримінальної відповідальності з 14 років. Положеннями 
КК УРСР 1960 р. суду надавалося право застосовувати до осіб, які 
вчинили злочин невеликої тяжкості у віці до 18 років примусових 
заходів виховного характеру, які не вважалися покаранням.  

Певні коливання як у бік зниження віку кримінальної 
відповідальності, так і в бік її збільшення, спостерігалися протягом 
всього терміну дії радянського законодавства. Найбільших змін 
зазнавали нижчі межі віку кримінальної відповідальності, які 
коливалися від 12 до 16 років. Загалом, в цей період нижні вікові межі 
кримінальної відповідальності коливалися від 14 до 16 років (Керівні 
начала 1919 р. – 14 років, КК УСРР 1922 р. – 16 років, КК УРСР 
1960 р. – 14–16 років). 

Отже, для кримінального законодавства Української РСР  
(1921–1991 рр.) характерною особливістю стало підвищення віку, з 
якого може наставати кримінальна відповідальність (16 років), а також 
його диференціація залежно від ступеня тяжкості вчиненого діяння: за 
особливо тяжкі злочини кримінальна відповідальність наступала не з 
12, а з 14 років. Підвищення віку, з якого можливе настання 
кримінальної відповідальності, свідчить про бажання законодавця 
виключити із сфери застосування покарання неповнолітніх, типовий 
рівень вікового розвитку яких викликає сумніви щодо усвідомлення 
ними під час вчинення злочинів характеру і значення власних дій.  
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ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 

Злочинність існує у світі з найдавніших часів. Так само 

професійна злочинність існує з найдавніших часів, наприклад, 

грабіжницькі походи вікінгів та інших стародавніх народів у межах 

населеного світу  стародавніх часів. Деякі дослідники схильні 

вважати, що організована злочинність як суспільне явище, а також її 

визначення як терміну виникло на початку хх століття. Проте 

насправді організована злочинність явище, яке теж існує з 

незапамʼятних часів. Досить згадати міжнародну работоргівлю, яка 

існувала аж до XIX ст., торгівлю наркотиками на державному рівні 

(опіумні війни в Китаї). 

Злочинність є породженням соцільно-економічних умов життя 

суспільства та його відбитком на кожному конкретному історичному 

етапі розвитку. Передумовами для поширення злочинності можуть 

слугувати такі чинники, як: складна економічна ситуація в країні, 

інфляція, зниження життєвого рівня значних верств 

населення,недосконалість законодавства,корупція. Організована група – 

це групова діяльність двох або більше осіб,яка характеризується 

ієрархічними зв`язками або особистими відносинами, які дають змогу 

їх ватажкам витягати прибуток або контролювати території і ринки 

,внутрішні та зовнішні, за допомогою насильства,залякування або 

корупції як для продовження злочинної діяльності, так і для 

проникнення у легальну економіку. Ознаками організованої групи є: 

1) наявність декількох осіб (трьох або більше); 2) попередня їх 

зорганізованість у спільне обʼєднання для готування або вчинення 

двох чи більше злочинів; 3) стійкість такого обʼєднання; 

4) обʼєднаність злочинів єдиним планом з розподілом функцій 

учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану; 

5) обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом. 

Проблема організованої злочинності корисливо-

насильницького спрямування є предметом обговорення на найвищому 

державному і науковому рівнях, оскільки діяльність злочинних 

організацій набула надзвичайної гостроти і почала негативно 
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впливати на зміцнення правоохоронної практики, реалізацію прав, 

свобод і законних інтересів громадян. Вона становить загрозу 

державі, адже в структурі суспільства існують організаційно 

згуртовані та цілеспрямовано діючі кримінальні об`єднання. Боротьба 

з організованою злочинністю стає однією з найактуальніших проблем 

забезпечення національної безпеки. Для України організована 

злочинність актуалізується ще більше у зв`язку із загальною 

нестабільністю економічної і політичної сфери, наявністю значного 

підґрунтя для поширення кримінальної моралі і злочинної діяльності. 

Якісні та кількісні характеристики сучасної злочинності 

суттєво відрізняються від злочинності попередніх років, можна навіть 

сказати, що це цілком нова злочинність, яка інші масштаби ,певний 

рівень професійності, організованості, технічної озброєності тощо. 

Маючи значні фінансові можливості, використовуючи широкі 

пропозиції легального та нелегального ринку технічних засобів 

отримання та збирання інформації, злочинні угрупування 

намагаються активно протидіяти проведенню результативної слідчої 

діяльності, яка торкається їхніх інтересів. Метою такої протидії є 

цілеспрямована зміна процесу розслідування на користь інтересам 

злочинців. Для кваліфікованого її здійснення є нагальна потреба в 

отриманні інформації про хід розслідування, зібрані докази,заплановані 

слідчі дії,особисті дані про працівників,які проводять розслідування.  

У звʼязку з цим особливої уваги вимагає збереження слідчими органами 

таємниці досудового слідства. Для ефективної протидії організованій 

злочинності потрібно розробляти стратегії, враховуючи структурні 

особливості злочинних організацій і способі їх діяльності,включаючи 

законодавство та інші заходи держави. 

Нині проблеми боротьби з організованою злочинністю 

залишаються ключовими в сфері правовідносин і кримінально-правової 

політики. Суспільство очікує ефективної і швидкої реакції держави, 

правоохоронних органів на зростання організованої злочинності. Це 

зобовʼязує компетентних органів (працівників правоохоронних органів, 

вчених) приділяти увагу в першу чергу тим положенням у сфері 

боротьби зі злочинністю, які потребують правового, законодавчого, 

організаційного та матеріально-ресурсного забезпечення.  
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ШАХРАЙСТВО В АВТОСТРАХУВАННІ 

У звʼязку з проведенням ряду реформ в Україні відбуваються 

позитивні зрушення в соціально-економічній сфері, проте існує і низка 

негативних явищ. Серед значущих негативних витрат сучасних 

реформ знаходиться зростання злочинності в цілому та злочинів проти 

власності зокрема. 

Слід зазначити, що злочини проти власності, що здійснюються 

шляхом зловживання довірою та обманом, характеризуються 

підвищеною суспільною небезпекою, оскільки не тільки завдають 

матеріальної шкоди конкретним особам, а й роблять негативний вплив 

на політичну, соціально-економічну, правову сфери життєдіяльності 

суспільства, стримують розвиток законного підприємництва, 

нормальних ринкових відносин і економіки в цілому. Сьогодні на стан 

оперативної обстановки в сфері боротьби з економічною злочинністю 

значно впливає катастрофічне зростання шахрайських заволодінь 

власністю. Досить поширеним є шахрайство в інтернеті, по телефону, на 

вулиці, в транспорті. Але мова піде про особливий вид шахрайства, який 

з кожним роком набирає обертів. Це так зване «страхове шахрайство».  

У чинному кримінальному законодавстві згідно ст. 190 КК 

України, будь-які шахрайські дії розглядаються як дії, внаслідок яких 

потерпілий передає своє майно чи право на майно винному, вважаючи 

що останній уповноважений володіти, користуватися або 

розпоряджатися ними [1, с. 431]. Також окреслимо поняття 

шахрайства у сфері страхування. Справедливо заслуговує уваги 

В.Л. Пластун, який визначає страхове шахрайство як протиправну 

поведінку субʼєктів договору страхування внаслідок чого субʼєкти 

договору страхування отримують можливість незаконно і безоплатно 

обертати капітал на свою користь [2, с. 479]. 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%8E
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA


200 

Через великі масштаби страхового шахрайства перед 

страховими компаніями та державою загалом гостро стоїть проблема 

пошуку ефективних шляхів подолання цієї проблеми. Але оскільки 

страхове шахрайство у різних сферах страхування має свої особливості 

передусім необхідно визначити у яких сферах страхування шахрайство 

є найбільш поширеним. Такими сферами в Україні є: автострахування, 

майнове страхування та особисте страхування від нещасного випадку. 

Статистика свідчить, що найбільш ризиковими видами страхування в 

Україні з позиції схильності до шахрайства є: автострахування (62 %); 

страхування життя та здоровʼя (10 %); страхування тварин (5 %); інші 

види страхування (23 %) [3]. 

Найбільш розповсюдженим методом шахрайства в 

автострахуванні і найбільш прибутковим для шахраїв є інсценування 

фіктивного викрадення автомобіля. Оскільки злочинці отримують 

повну вартість транспортного засобу і реалізують авто закордоном. 

Згідно даних Інтерполу, почастішали випадки транснаціонального 

шахрайства в автострахуванні. Як правило, один із шахраїв купує 

новий автомобіль преміум-класу, інсценує крадіжку, отримує повну 

вартість транспортного засобу, а інший переправляє автомобіль на 

територію України, змінює номер кузова, та перепродає. Кваліфікація 

таких діянь здійснюється за сукупністю ст. 190 і ст. 290 КК України. 

Крім того, іншими популярними методами шахрайства у вказаній 

сфері є інсценування підпалу, фіктивна дорожньо-транспортна 

пригода, страхування транспортного засобу після ДТП. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку вітчизняного ринку 

страхування автошахрайство завдає значних збитків страховикам. 

Протидія такому явищу потребує мобілізації зусиль не лише відділів 

безпеки страхових компаній, але й уваги з боку держави. 

Перспективним напрямом подальших досліджень можна вважати 

створення концепції протидії шахрайству в страхуванні, 

удосконалення нормативноправового регулювання та впровадження 

закордонного досвіду боротьби із страховим шахрайством з 

урахуванням реалій вітчизняного страхового ринку. 

На жаль, в чинному кримінальному законодавстві немає окремої 

норми, яка містить самостійний склад злочину «шахрайство у сфері 

страхування». У юридичній практиці також відсутнє єдине поняття 

вказаного злочину. Таким чином, слід звернутися до закордонного 

досвіду європейських країн.  
Так, наприклад у Німецькому кримінальному кодексі існує 

цілий розділ, який має назву «Шахрайство і зловживання довірою», де 
міститься ст. 265 «Зловживання при страхуванні». У вказаній нормі 
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передбачена кримінальна відповідальність за пошкодження, завдання 
шкоди щодо придатності, приховання чи передачу третій особі з 
метою отримати вигоду зі страхування для себе чи третьої особи щодо 
речі, яка застрахована від загибелі, пошкодження, завдання шкоди її 
придатності, втрати чи крадіжки [4].  КК Польщі (ст. 298) відносить 
шахрайські дії у сфері страхування до злочинів проти господарського 
обігу і визначає їх як «дії того, хто з метою отримання компенсації за 
договором страхування викликає подію, яка зʼявиться підставою для 
виплати такої компенсації [5, с. 180]. У Кримінальному кодексі Австрії 
шахрайські дії, повʼязані із страхуванням, включені в розділ злочинних 
діянь проти чужого майна (§ 151) і полягають в: «руйнуванні, 
пошкодженні або укритті речі, застрахованої від руйнування, 
пошкодження, втрати або крадіжки; нанесенні собі або іншому 
обличчю тілесного пошкодження або спричиненні шкоди здоровʼю або 
спробі вчинити ці дії, з наміром створити собі або іншій особі майнову 
вигоду, повʼязану із страхуванням» [6, с. 89].  

Для ефективної боротьби із страховим шахрайством необхідно 
доповнити кримінальний кодекс новою нормою та створити відповідну 
статистику, яка, на жаль, в Україні відсутня. Це дасть змогу 
проаналізувати ситуацію і вжити заходів щодо запобігання такого роду 
злочинності.  
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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ 

Останнім часом, внаслідок значного ідеологічного 
розкріпачення населення, а також у звʼязку з тривалим перебігом 
украй непослідовних і, на жаль, малоефективних економічних реформ, 
населення України все більшою мірою намагається знайти 
заспокоєння і розраду у лонах релігійного світогляду. Релігія, що 
довгий час зазнавала гоніння і зневаги, нині, подолавши достатньо 
тривалу епоху політичного навʼязування суспільній свідомості 
тенденційної соціалістичної моралі, поступово займає те місце в 
суспільній інфраструктурі, яке належить їй по праву еволюційного 
джерела походження одвічних гуманітарних цінностей 
загальнолюдської моральності. Йдеться навіть не про тенденцію 
збільшення кількості віруючих в Україні та інших державах світу, а 
про заняття морально-гуманітарним світоглядом, похідним від 
класичних релігійних стандартів світорозуміння, домінуючого 
положення у суспільній свідомості, культурно-естетичних та інших 
творчих факторах соціального творення.  

Кримінально-правова охорона свободи віросповіданні набуває 
актуальності з огляду на збільшення міграції населення, яке 
переносить з собою свою культуру та віросповідання в нашу державу, 
а також сучасні події в Україні, повʼязані з отриманням Томосу, який 
надасть українському народу право на автокефальну церкву, що, в 
свою чергу, може потягти певні заворушення серед віруючих. 

Питанням кримінально-правової відповідальності за порушення 
законодавства у сфері свободи віросповідання присвячували свої 
дослідження багато науковців, однак, вони зосереджували увагу або на 
дуже вузьких проблемах кримінально-правової охорони свободи 
віросповідання, або ж загалом охоплювали питання свободи 
віросповідання, не досліджуючи окремо положення кримінально-
правової сфери. Саме тому видається важливим аналіз нормативно-
правової бази зарубіжних держав, особливо європейських країн.  
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Важливим аспектом компаративного дослідження кримінально-
правового захисту свободи віросповідання і впровадження його 
результатів у кримінальне законодавство України є вивчення 
положень даної сфери країн Європейського Союзу. Це випливає як з 
бажання України стати повноправним членом європейської спільноти, 
так і з необхідності приведення національного законодавства до 
європейських стандартів. 

Кримінальна відповідальності за посягання на свободу 
віросповідання встановлена у КК Німеччини, КК Італії, КК Франції, 
КК Австрії, КК Болгарії, КК Польщі, КК Нідерландів, КК Іспанії, КК 
Сан-Марино, КК Данії, КК Швеції, КК Швейцарії, а також 
законодавстві інших європейських країн. Як правило, така 
відповідальність передбачена окремими главами чи розділами – розділ 
одинадцятий КК Німеччини «Злочинні діяння, які посягають на 
релігію та світогляд», розділ восьмий КК Австрії «Злочинні діяння 
проти релігійного спокою та покою померлих», глава ХХІV КК 
Польщі «Злочини проти свободи совісті і віросповідання». Разом з тим 
у деяких країнах кримінальна відповідальність за посягання на 
свободу віросповідання, як і в КК України, не виділена в окремий 
розділ – розділ ХХІ КК Іспанії у главі ІV «Злочини, повʼязані із 
здійсненням основних прав і публічних свобод та обовʼязком 
виконання соціальних робіт» містить статті 522–526, які встановлюють 
відповідальність за злочини проти свободи совісті, релігійних почуттів 
і поваги до померлих, у главі 3 «Злочини проти прав громадян» КК 
Болгарії у ст. 166 передбачена відповідальність за створення 
політичної організації на релігійному ґрунті. 

Традиційним для європейських країн є встановлення 
кримінальної відповідальності за образу віросповідання, що включає 
публічну або шляхом розповсюдження письмових матеріалів образу 
будь-яким способом сутність релігійних віросповідань чи світогляду 
інших людей, якщо такі дії викликають порушення громадського 
порядку (наприклад § 166 КК Німеччини, § 188 КК Австрії). 

Ще одним поширеним злочином в досліджуваній сфері є 
перешкоджання відправленню релігійного обряду. Цей злочин 
включає грубе порушення богослужіння в церкві або вчинення 
образливих безчинств у місці призначеному для проведення 
богослужіння. Крім того, вказується на вчинення таких дій тільки в 
умисній формі.  

Специфічним злочином проти свободи віросповідання потрібно 
визнати перешкоджання здійсненню поховального обряду. У даному 
випадку кримінальна відповідальність встановлена за умисне завімо 
порушує здійснення поховального обряду. У КК Польщі до 
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досліджуваної категорії злочинів також віднесено образу почуттів 
віруючих шляхом публічної образи предмета релігійного культу або 
місця, призначеного для публічного здійснення релігійних обрядів.  
До злочинів у сфері свободи віросповідання законодавство багатьох 
європейських країн відносить наругу над могилою. У той же час в 
кримінальному законодавстві України даний злочин віднесений до 
групи злочинів проти громадського порядку та моральності. 

Потрібно зауважити, що і в законодавстві європейських країн 
мають місце випадки встановлення кримінальної відповідальності за 
релігійні злочини у розділах, які покликані в першу чергу охороняти 
інші суспільні відносини. Наприклад, ч. 1 §304 «Пошкодження 
предметів суспільного шанування» КК Німеччини свідчить: «Хто 
протиправно пошкоджує або руйнує предмети, які є обʼєктом 
шанування в релігійному суспільстві, що законно діє на території 
держави, або речі, призначені для проведення богослужіння...». 

Підсумовуючи викладене вище можна дійти висновку, що серед 
законодавців європейських держав виробилась майже чітка та 
одноманітна позиція щодо кримінально-правового врегулювання права 
на свободу віросповідання. Однак вважати її достатньою та вичерпною 
не видається можливим, оскільки поза сферою правового регулювання 
залишається значна частина суспільних відносин у досліджуваній 
сфері. Однак і такий кримінально-правовий захист свободи 
віросповідання в Європі дозволяє вітчизняному законодавцю, поза 
його увагою якого залишились деякі досліджені аспекти, встановити 
належний кримінально-правовий махист свободи віросповідання в 
Україні. Наприклад, необхідно було б встановити кримінальну 
відповідальність за образу віросповідання, віднести наругу над 
могилою до злочинів проти свободи віросповідання, а в перспективі 
виокремити в Кримінальному кодексі розділ, який би включав злочини 
проти свободи віросповідання. 

Марков Михайло Миколайович,  
професор кафедри оперативно-розшукової 

діяльності Національної академії внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук 

ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ВБИВСТВА,  
УЧИНЕНОГО НА ЗАМОВЛЕННЯ 

У теорії кримінального права вбивство на замовлення слід 

розглядати, як умисне позбавлення життя потерпілого, здійснене особою 

(виконавцем) за дорученням іншої особи (замовника). Таке доручення 

може мати форму наказу, розпорядження, а також угоди, відповідно до 
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якої виконавець зобовʼязується позбавити потерпілого життя, а також 

замовник - вчинити в інтересах виконавця певні дії матеріального чи не 

матеріального характеру або ж не вчиняти їх [1, с. 293]. 

Замовниками злочину, як правило, виступають наступні особи: 

а) які займаються підприємницькою, банківською діяльністю 

(конкуренти або партнери по бізнесу); б) представники кримінального 

середовища (лідери або члени злочинних угрупувань, які бажають 

зайняти їх місце); в) щодо яких порушено кримінальні справи; 

г) політичні діячі; д) посадовці державних органів; е) підлеглі, які 

претендують на посаду начальника; є) родичі; ж) один із подружжя або 

коханці; з) боржники потерпілого; и) яких шантажують або в яких 

вимагають майно, гроші; і) інші особи [2, с. 101]. 

Причини вчинення цього злочину надзвичайно різноманітні, 

починаючи від боротьби за право лідерства на певній території, не 

бажання повернення боргу, «виведення з гри» конкурента, ревнощі, 

ухилення від цивільно-правових відносин, закінчуючи тим, що певна 

особа просто заважала вчиненню певних дій з боку замовника. 

Вбивства на замовлення належать до злочинів, розкриття яких 

відзначається значною складністю. Це пояснюється зокрема, тим, що 

вони вчиняються, як правило, на високопрофесійному рівні.  

Ці злочини детально плануються, для їх вчинення підбираються 

відповідні виконавці – професіонали своєї «справи», ретельно 

обмірковується система зникнення їх з місця події, знищення слідів 

злочину. Підготовка, процес позбавлення життя жертви, заходи, 

спрямовані на приховування слідів злочину і виконавців, як правило, 

мають високе технічне і значне фінансове забезпечення: злочинці 

знищують транспортні засоби, зброю, легальним шляхом проникають 

на режимні обʼєкти, підбирають відповідну до ситуації екіпіровку, 

відслідковують спосіб життя жертви, швидко зникають з місця події на 

значну відстань, у тому числі  у зарубіжні країни [3, с. 46]. 

На особливу увагу заслуговують проблеми кваліфікації даного 

виду злочину. Якщо замовлення умисного вбивства мало форму угоди, 

відповідальність за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України настає незалежно від 

того, коли були вчинені обіцяні виконавцеві дії – до чи  після вбивства, 

виконав чи не виконав замовник свою обіцянку, збирався він це 

робити чи ні. У випадках, коли умисне вбивство на замовлення 

вчинюється з метою одержання від замовника грошей, матеріальних 

цінностей чи інших вигод матеріального характеру (тобто з 

корисливих мотивів), дії виконавця  кваліфікуються за пунктами 6 і 11 

ч. 2 ст. 115 КК України [4]. 
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Замовник умисного вбивства в залежності від обставин справи 

може бути як підбурювачем, так і організатором злочину (якщо тільки він 

не є його співвиконавцем). В такому випадку його дії слід кваліфікувати 

за відповідною частиною ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, а за 

наявності до того підстав – і за іншими пунктами цієї статті.  

Дії замовника умисного вбивства, який одночасно був і 

співвиконавцем цього злочину, кваліфікуються за пунктами 11 і 12 ч. 2 

ст. 115 КК України як умисне вбивство,  вчинене на замовлення за 

попередньою змовою групою осіб, а за наявності до того підстав – і за 

іншими пунктами цієї статті. Якщо замовник, який не є 

співвиконавцем убивства, керувався корисливими, а виконавець – 

іншими мотивами, дії замовника кваліфікуються за відповідною 

частиною ст. 27, пунктами 6 і 11 ч. 2 ст. 115 КК України [4]. 

Слід звернути увагу на те, що відповідальність за п. 11 ч. 2 ст. 115 

КК України настає лише у випадках, коли замовляється саме умисне 

вбивство особи, а не якийсь іншій насильницький злочин щодо неї. 

Отже, умисні вбивства вчинені на замовлення будуть 

продовжуватися. А це означає, необхідно продовжувати їх кримінально-

правовий та історичний аналіз. Важливо звернути увагу на профілактику 

та попередження даного виду злочину. На мою думку, необхідно 

посилити відповідальність за даний злочин, адже це суспільно-небезпечне 

явище. Тільки комплексне дослідження даного явища допоможе 

розібратися з проблемами кваліфікації, розповсюдження та розслідування 

умисного вбивства вчиненого на замовлення. 
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО В УКРАЇНІ:  
ПРИЧИНИ ТА ПРОЯВИ 

Конституцією України проголошено, що найвищою соціальною 

цінністю в країні є життя та здоров’я людини та громадянина.  Відповідно 

до ст. 24 Основного Закону всі громадяни є рівними у своїх правах та 

обов’язках, незалежно від свого етнічного та соціального походження, 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статевої приналежності тощо. Однак незважаючи на закріплені норми 

тема насильства є актуальною в Україні та світі [1].  

Щороку від такого насильства в Україні страждає близько 100 

тисяч осіб (90 % із яких – жіночої статі). Щохвилини страждає три жінки, 

зазначає президент громадської організації «Ла Страда Україна» Катерина 

Левченко. У минулому році через насильство до правоохоронних органів і 

на гарячу лінію звернулися понад 150 000 осіб. Однак, це лише 10-15% від 

загальної кількості реальних випадків, про що наголошує експерт. 

Реальні масштаби проявів домашнього насильства та ґендерної 

дискримінації важко визначити. Оскільки кількість заяв про факти 

насильства не є відображенням його рівня і багато його випадків 

залишається прихованими.  

За І півріччя 2018 року складено 50,7 тис. адміністративних 

протоколів за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (далі – КУпАП), що передбачає відповідальність за 

вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, 

невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про 

місце свого тимчасового перебування, було виявлено 40,5 тис. осіб, які 

вчинили адміністративні правопорушення, передбачені даною статтею 

КУпАП, на профілактичний облік поставлено 36,6 тис. кривдників (з них 

33,1 тис. осіб чоловічої статі), 26 особам анульовано дозвіл на право 

придбання, зберігання, носіння зброї чи боєприпасів [2]. 

На міжнародному рівні особливого значення має Стамбульська 

конвенція Ради Європи Конвенція Ради Європи про запобігання 

насильству щодо жінок та домашньому насильству та боротьбу з цими 

явищами (Стамбульська конвенція) – це перший європейський 



208 

обов’язковий документ, що закріплює обов’язкові стандарти 

попередження насильства, захисту жертв, а також покарання кривдників. 

Стамбульська конвенція проводить собою чітку лінію, що напряму 

пов’язує ґендерну рівність з викоріненням насильства, яке не може бути 

викорінено без досягнення рівності між жінками та чоловіками. Україна 

вже підписала Стамбульську конвенцію, однак ще не ратифікувала [3]. 

Поняття «дискримінація» має точне і стале визначення в 

міжнародному праві. Комітет ООН з прав людини — незалежний 

експертний орган, що спостерігає за виконанням Міжнародного Пакту 

про громадянські та політичні права, — роз’яснив, що в пакті цей термін 

включає: «будь-яку відмінність, виключення, обмеження або перевагу, за 

ознакою раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних або інших поглядів, 

національного або соціального походження, майнового положення, 

народження або іншої обставини, і яка має на меті або як наслідок, знищ 

ення або применшення визнання, використання або здійснення всіма 

особами, на рівних можливостях, всіх прав і свобод» [4]. 

В Україні законом, що регулює діяльність щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству є Закон України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», що набрав чинності 07.01.2018 року 

від 07.12.2017 № 2229-VIII, який був прийнятий у рамках реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом 

Президента України від 25.08. 2015 року № 501/2015 з метою протидії 

дискримінації за ознакою статі, застосуванню міжнародних стандартів 

протидії насильству, впровадження політики ґендерної рівності та 

протидії насильству, також було розширено коло осіб, які підпадають під 

дію законодавства, запроваджено додаткові заходи, що спрямовані на 

створення захисних механізмів боротьби проявами насильства за 

ґендерною ознакою.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», домашнім насильством є діяння (дія або 

бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного 

насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між 

родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими 

особами, які спільно проживають (проживали) однією сім'єю, але не 

перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між 

собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила 

домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а 

також погрози вчинення таких діянь. Постраждалою особою виступає та 

особа, яка зазнала домашнього насильства у будь-якій формі. В свою 

чергу, особа, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2229-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/2229-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/2229-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/2229-19
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називається кривдник, а у випадку якщо така особа не досягла 18, вона 

називається дитина-кривдник. 

Варто зазначити про нововведення Закону стосовно запровадження 

термінового заборонного припису стосовно кривдника – спеціального 

заходу протидії насильству, що вживається уповноваженими підрозділами 

органів Національної поліції України як реагування на факт домашнього 

насильства. Кривдник, стосовно якого винесено даний припис, повинен 

залишити місце спільного проживання або перебування з постраждалою 

особою, зобов’язаний повідомити про місце свого тимчасового 

перебування підрозділ поліції за місцем вчинення насильства. Особа, 

стосовно якої винесено терміновий заборонний припис, може оскаржити 

його до суду в загальному порядку. Також з метою посилення протидії 

домашньому та ґендерному насильству у Законі було розширено перелік 

адміністративної відповідальності за вчинення дій, що мають ознаки 

насильства. Кодекс України про адміністративні правопорушення було 

доповнено статтею 39–1 (Направлення на проходження програми для 

особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі) 

[5]. 

До причин насильства відносять: соціальні (наприклад, 

пропагування насильства як моделі поведінки в засобах масової 

інформації); економічні (сюди відносять економічну залежність, 

матеріальні нестатки тощо); педагогічні (відсутність культури поведінки); 

соціально-педагогічні (відсутність розуміння поняття ґендерної рівності); 

правові (недостатня правова свідомість); політичні (ґендерні стереотипи); 

соціально-медичні (відсутність відповідального батьківства; алкоголізм, 

агресія тощо); фізіологічні та медичні (хвороби нервової системи тощо). 

Загалом домашнє насильство виникає через намагання одного 

члена одержати владу та контроль. Влада може виражатися через фізичні, 

сексуальні та емоційні образи, що забезпечують посилення контролю. 

Згодом образи перетворюються на насильство, яке стає систематичним та 

жорстокішим з кожним разом.  

Враховуючи високу замовчуваність даної проблеми, вкрай 

важливим становить дослідження причин, які визначають небажання 

потерпілих притягувати кривдників до відповідальності, та обставини 

звернень до поліції. Переважно звернення до поліції про факти насильства 

надходять від самих потерпілих, інші звернення ініціюють сторонні 

особи, які стали свідками насильства (сюди також відносять сусідів, 

знайомих, випадкових свідків події, представники організацій тощо), а 

також родичі або члени сім’ї. 

Система кримінального правосуддя неспроможна охопити 

більшість випадків домашнього насильства. Наприклад, за даними звітів 
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про поширеність насильства щодо жіночої статі, насильства зазнає 

набагато більше жінок, ніж є офіційних звернень. 

Неефективність в реагуванні поліції на випадки насильства 

призводить до високого рівня повторності злочинів, а також сприяє 

розвитку суспільного середовища, яке створює умови для насильства [6]. 

Недовіра до поліцейський також грає велику роль і часто 

призводить до того, що громадяни навіть не намагаються захистити свої 

права. Ще одним аспектом, що знижує ефективність запобіжних заходів 

щодо кривдників, є небажання самих жертв подавати на них заяви до 

правоохоронних органів, а також поширення тих випадків, коли жертви 

забирають свої заяви. 

Отже, ґендерна упередженість та неправильне розуміння 

домашнього насильства та насильства щодо жінок серед фахівців 

залишають жертву без довіри до неї, без сил вдіяти щось та без допомоги, 

в той час як кривдники можуть продовжувати чи знов вчиняти акти 

насильства щодо них. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ 
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ 

На сьогоднішній день в юридичній літературі неодноразово 
розглядались різні підходи до класифікації заходів запобігання 
злочинам, які використовуються в залежності від дослідницьких цілей 
і практичних потреб. Заходи запобігання злочинам класифікуються за 
різними ознаками та підставами. Наприклад, однією з класифікаційних 
ознак є метод запобіжного впливу. В принципі все різноманіття 
заходів впливу зводиться до двох основних методів: стимулювання і 
обмеження Діяльність щодо запобігання злочинам можна уявити як 
двосторонній процес: з одного боку, як цілеспрямоване залучення 
об'єкта до суспільно корисних зв'язків та відносин, а з іншого - 
перешкоджання вступу в криміногенні. Отже, це - дві взаємопов'язані 
сторони запобіжної діяльності. Якщо переривання негативних 
відносин здійснюється переважно за допомогою примусових заходів 
запобігання, то для стимулювання позитивних зв’язків 
використовуються головним чином заходи, не пов'язані з примусом. 

На нашу думку, в більшості наукових праць кримінально-правовим 
заходам запобігання злочинам приділяється недостатня увага. Цей вид 
запобігання фактично виводиться за рамки предмета кримінології, і 
судячи з більшості наукових досліджень, його запобіжний потенціал у 
кримінології майже не досліджується. Так, всі види діяльності щодо 
запобігання злочинам традиційно поділяються на дві нерівні частини: 1) 
кримінальна репресія, тобто заходи запобігання, які здійснюється в 
рамках кримінального правосуддя; 2) профілактика, або превенція, в яку 
входять всі види антикріміногенного впливу, що знаходяться за рамками 
кримінального правосуддя. 

Необхідно зазначити, що запобігання злочинам кримінально-
правовими заходами - необхідний і дуже вагомий засіб, що володіє 
своєю специфікою. У зв'язку з цим слід погодитися з думкою авторів, 
які вважають, що кримінально-правовий контроль повинен бути 
включений в предмет кримінології. Природно, що тут повинні 
досліджуватися не проблеми кримінально-правової догматики і 
доктрини, що входить в предмет науки кримінального права, а питання 
відносно криміналізації та декриміналізації, запобіжної ефективності 
засобів, що використовуються в рамках кримінального правосуддя. З 
огляду на вищевикладене, ми вважаємо за можливе розглядати 
кримінально-правові заходи запобігання злочинам, не зупиняючись на 
заходах, які виходять за рамки кримінального правосуддя. 

На нашу думку, можливо запропонувати таку класифікацію 
кримінально-правових заходів запобігання злочинам. За колом осіб, на 
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яких розповсюджується запобіжний вплив кримінально-правових 
норм, всіх заходів можна розділити на заходи загального і 
індивідуального запобігання злочинам (загальної та індивідуальної 
превенції). Загальне запобігання злочинам - це запобігання злочинам з 
боку нестійких в соціальному відношенні осіб, тих осіб, які ще не 
вчинили злочинних діянь.  

Загальнозапобіжний вплив кримінального закону має 
неперсоніфікований характер, тобто має вплив на всіх громадян, а не 
тільки на осіб з криміногенною спрямованістю. Індивідуальна 
превенція кримінального закону - це запобігання вчиненню нових 
злочинів особами, які вже вчинили злочин, шляхом застосування до 
них заходів кримінального покарання, примусових заходів медичного і 
виховного характеру, а також винесення обвинувального вироку і 
відстрочку відбуття покарання. Індивідуальне запобігання злочинам 
має персоніфікований характер. До заходів індивідуального 
запобігання злочинам доцільно віднести наступні норми 
кримінального закону: норми про добровільну відмову від вчинення 
злочину; норми відносно щирого каятті; норми подвійної превенції; 
норми про обставини, що виключають злочинність діяння. За 
механізмом впливу всі кримінально-правові заходи розподіляються на 
чотири однорідні групи: заходи заохочення; заходи відновлення; міри 
кримінальної відповідальності і покарання; заходи безпеки. 

Механізм кримінально-правового впливу в даному випадку - це 
функціонуючий комплекс (процес застосування) передбачених 
кримінальним законом і використовуваних в правозастосовчій 
практиці щодо осіб, винних у вчиненні злочинів, а також в 
превентивному плані, засобів, прийомів і технологій.  

Як вказує В. К. Дуюнов, «механізм кримінально-правового 
впливу - це об'єктивно необхідний складний динамічний процес 
практичної реалізації негативної, справедливої і невідворотної реакції 
держави на вчинення злочинів за допомогою системи передбачених 
законом кримінально-правових засобів (кримінально-правових норм, 
кримінально-правових відносин та актів застосування норм 
кримінального права) з метою забезпечення і підтримки правопорядку 
в суспільному житті »[1, с.116] 

Н. В. Щедрін, проводячи класифікацію заходів запобігання 
злочинам, зазначає наступне: «Якщо розглядати весь спектр заходів 
запобіжного впливу, то можна виділити чотири однорідні групи: 
заходи заохочення (стимулювання), відповідальності (покарання), 
відновлення (компенсації) і безпеки (захисту ). Вони відрізняються 
один від одного за методом, безпосереднім цілям, підстав, змісту, 
суб'єктам і термінами застосування ». [2, с.28] 

І хоча автором дана підстава використовувалося для 
класифікації всього спектру запобіжних заходів, нам доцільно 
зупинитись на змісті елементів зазначеної класифікації тільки 
кримінально-правових заходів запобігання злочинам. 
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Заохочувальні норми в кримінальному законі - це норми, що 
звільняють від кримінальної відповідальності або істотно знижують 
міру покарання, які повинні мати широке поширення у зв'язку з тим, 
що держава і суспільство зацікавлені в тому, щоб процес запобігання 
злочинам і їх своєчасне розкриття, відшкодування заподіяної шкоди, а 
також виправлення  і ресоціалізація осіб, які порушили вимоги 
кримінально-правових заборон, реалізовувались переважно з 
використанням методу переконання.  

Заходи відновлення в кримінальному законодавстві спрямовані 
на усунення шкоди, заподіяної протиправним діяннями суспільним 
відносинам, і включають: примусове виконання особистих 
зобов’язань, скасування незаконних актів і обов'язок відшкодувати 
заподіяні збитки. На думку науковців, існує можливість посилити 
профілактичний ефект кримінального закону саме за рахунок 
застосування заходів відновлення. 

До заходів кримінальної відповідальності і покарання 
відноситься більшість кримінально-правових норм. Особливо 
виділяється новий підхід до трактування визначення кримінальної 
відповідальності, а саме розгляд її в позитивному (перспективному) 
аспекті. Концепція позитивної відповідальності обґрунтовано велике 
значення надає свідомості і добровільності виконання нормативних 
приписів, що має велике значення для загальнозапобіжного впливу 
кримінального права. Запобіжне значення кримінально-правових норм 
полягає не тільки в тому, що вони сприяють засвоєнню соціально 
корисних еталонів поведінки, будучи усвідомленими, вони оберігають 
суб'єкта від впливу антигромадських норм і звичок поведінки, 
допомагають правильному формуванню його ціннісних орієнтацій. 
Заходи безпеки - це особливі заходи запобіжного впливу, мета яких - 
при наявності зазначених у законі підстав за допомогою примусового і 
тимчасового обмеження можливостей запобігти вчиненню суспільно 
небезпечних діянь.  

Отже, виходячи з вищевикладеного, необхідно зробити 
висновок, що кожен з чотирьох видів запобіжного впливу виконує 
свою специфічну функцію, але їх необхідно розглядати як набір 
інструментів, за допомогою яких досягається поставлена мета - 
запобігання злочинам, а їх поєднання залежить від конкретної 
життєвої ситуації. 
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ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ  
ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ 

Відповідно до ч. 4 ст. 289 КК України звільняється від 
кримінальної відповідальності судом особа, яка вперше вчинила дії, 
передбачені цією статтею (за винятком випадків незаконного 
заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства до 
потерпілого чи погрозою застосування такого насильства), але 
добровільно заявила про це правоохоронним органам, повернула 
транспортний засіб власнику і повністю відшкодувала завдані збитки. 

У ч. 4 ст. 289 КК передбачений спеціальний вид звільнення від 
кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним 
засобом, яке здійснюється за наявності сукупності певних умов та 
підстав. Однією із таких підстав є  відшкодування завданих збитків. Із 
реалізацією даної підстави звільнення від кримінальної 
відповідальності виникає декілька дискусійних питань. 

По-перше, як бути в тих ситуаціях коли підозрювана особа 
знищила або пошкодила транспортний засіб і не може (не має 
можливості) відшкодувати завдані збитки, але може усунути заподіяну 
шкоду (наприклад, відремонтувати транспортний засіб, або придбати 
новий) або взагалі не заподіяла ніяких збитків. 

По-друге, якщо звернутись до законодавчої регламентації 
збитків, то відповідно до ст. 22 ЦК України збитками є: 1) втрати, яких 
особа зазнала у звʼязку зі знищенням або пошкодженням речі, а також 
витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 
порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б 
реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було 
порушене (упущена вигода). 

Як зазначено в п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 23.12.2005 р. № 12 «Про практику застосування судами 
України законодавства про звільнення особи від кримінальної 
відповідальності» повне відшкодування завданих збитків або усунення 
заподіяної шкоди полягає в добровільному задоволенні винним або 
іншими особами, зокрема батьками чи близькими родичами, 
обґрунтованих претензій потерпілого щодо відшкодування заподіяної 
злочином матеріальної та моральної шкоди, загладжуванні її в інший 
спосіб, наприклад, шляхом прилюдного вибачення за завдану образу.  
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У звʼязку з цим можна підтримати позицію П.В. Хряпінського, 
який зазначає, що відшкодування збитків полягає у наданні компенсації 
потерпілому шляхом виплати грошової вартості збитку, передачі свого 
майна в натурі або наданні іншого майнового еквіваленту. На відміну 
від цього, усунення заподіяної шкоди – це ліквідація наслідків злочину у 
натуральному вигляді, що, зазвичай, виникає тоді, коли у винного 
недостатньо коштів для відшкодування заподіяних збитків, але він може 
власними силами усунути шкоду [1, с. 4–5]. 

Через це пропонується закріпити у ч. 4 ст. 289 КК України 
положення щодо можливості винної особою не лише повністю 
відшкодувати заподіяні збитки, а й усунути заподіяну шкоду.  

Отже, вбачається за доцільне внести вищевказані доповнення до 
ч. 4 ст. 289 КК України та викласти у наступній редакції: 

«4. Звільняється від кримінальної відповідальності судом особа, 
яка вперше вчинила дії, передбачені цією статтею (за винятком 
випадків незаконного заволодіння транспортним засобом із 
застосуванням будь-якого насильства до потерпілого чи погрозою 
застосування такого насильства), але добровільно заявила про це 
правоохоронним органам, повернула транспортний засіб власнику і 
повністю відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду». 

На нашу думку, введення таких змін та доповнень до ч. 4 ст. 289 
КК України сприятиме забезпеченню більш дієвої реалізації положень 
щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності. 
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ФАКТОРИ ПОШИРЕННЯ ТОРГІВЛІ ЖІНКАМИ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ 

На сьогодні проблема боротьби з торгівлею людьми (особливо 

жінками) стала надзвичайно актуальною для нашої держави. Україна, 

як і більшість країн Центрально-Східної Європи, вже має досить 

тривалий сумний досвід втрати значної кількості жінок та дівчат, 
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вивезених з її території за кордон, де вони стають жертвами 

різноманітних методів та форм експлуатації. Кожного року жінки 

складають велику частину загальної кількості людей, яких продано та 

перевезено з місця проживання у межах своєї країни або за її межі. 

Так, за даними департаменту боротьби зі злочинами, 

повʼязаними з торгівлею людьми Національної поліції України, 

протягом шести місяців 2018 року  виявлено 186 фактів торгівлі 

людьми. Серед них 108 фактів – це сексуальна експлуатація. 

Потерпілими від цих злочинів визнані 156 людей: 91 жінка, 

49 чоловіків, 9 неповнолітніх і 7 малолітніх дітей . За аналогічний 

період минулого року було виявлено 144 факти торгівлі людьми, з 

який 94 фактів сексуальної експлуатації [1].  

У доповіді Управління ООН з питань наркотиків та 

злочинності йдеться, що 71 % жертв торгівлі людьми – діти та жінки. 

Таку статистику можливо пояснити визначивши основні фактори 

розвитку міжнародної торгівлі жінками, до яких можна віднести: 

структурну нерівність жінок і чоловіків у світовому масштабі, процес 

глобалізації економіки, важке соціально-економічне положення країни 

походження, легалізація секс-індустрії й перевищення попиту над 

пропозиціями, моральна деградація.  

Слід зазначити, що такі ж причини поширення торгівлі жінками 

можливо відмітити і в Україні. Однак, з урахуванням специфіки нашої 

держави, як країни походження, можливо визначити власні основні 

внутрішні і зовнішні фактори, що впливають на торгівлю українками. 

Серед основних з них залишається скрутне економічне становище, 

практична неможливість для жінок отримати роботу в Україні. Навіть 

за державними статистичними даними біля 80 % офіційно 

зареєстрованих в Україні безробітних – це жінки [2]. Фемінізація 

бідності сприяє пошуку будь-якої праці і засобів покращання свого 

матеріального стану, навіть без врахування можливих негативних 

наслідків. Низький рівень життя та високий рівень безробіття серед 

жінок штовхає їх до пошуку роботи за межами держави. 

Але працюючим верствам населення у більшості випадків 

платять низьку заробітну платню, якої ледве вистачає на оплату 

комунальних послуг та харчування. Українська мінімальна заробітна 

платня не відповідає європейським стандартам та поступається 

сусіднім державам.  

Економічні негаразди та не облаштування у житті нерідко 

тягнуть за собою пияцтво, наркоманію та насилля. За даними МВС 

України 48 % зареєстрованих насильницьких злочинів відбуваються у 

родинах [3]. Обʼєктами насилля як правило стають жінки. Вони 
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частіше ніж чоловіки потерпають від фізичного, психологічного, 

сексуального або економічного насилля. Такі обставини у родині 

спонукають жінок легко приймати рішення про працевлаштування за 

кордоном, вірити фальшивим обіцянкам вербувальників, підкорятися 

волі работоргівців.     

Ситуація ускладнюється не тільки кризовим станом української 

економіки, але й тим, що процес міграції стає кримінальним, оскільки 

дешева робоча сила українських громадян складає основи 

надприбутків посередників, як в Україні, так і за її межами. Розвинуті 

країни на законодавчому рівні роблять все аби захистити себе від 

мігрантів, але насправді повністю залежать від їх праці. 

Прибиральниці, посудомийки, доглядачки та інші обслуги роблять 

життя у розвинутих країнах комфортнішим, але замість легалізації цих 

людей на законодавчому рівні, їх ставлять поза законом, даючи важелі 

керування ними у руки злочинців. 

Відсутність чіткого правового механізму захисту потерпілих та 

їх подальшої реабілітації – це ще одна причина завдяки чому торгівля 

людьми поширюється в Україні.  Право на правову та інші види  

допомоги особа має лише тоді, якій встановлено статус особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми [4]. Работоргівці ж  використовують 

усі заходи для залякування своїх жертв. Погрози, психічне та фізичне 

насильство, шантаж, підкуп дедалі більше зустрічається у 

кримінальному судочинстві. В умовах дії КПК України 2012 р. неявка 

потерпілого у судове засідання може суттєво ускладнити підтримання 

публічного обвинувачення у кримінальному провадженні. На практиці 

однією з найбільших проблем кримінальних проваджень про торгівлю 

людьми є небажання потерпілих свідчити як під час досудового 

слідства, так і в суді. Існують також випадки, коли після повернення на 

Україну і «використання» їх у розслідуванні, вони були покинуті, без 

роботи, грошей та джерел існування. З такою свідомістю вони знову 

легко стають «товаром», адже іншого шляху для себе не бачать.     

Важливими, але мало дослідженими є психологічні чинники: 

кризовий етап, в якому перебувають наші громадяни, призвів й до 

зменшення самозахисту, погіршення психологічного стану жінок. За 

принципом, «вже гірше не буде», жінки погоджуються на різні 

авантюрні пропозиції, навіть не думаючи про їх наслідки.  

Серед зовнішніх чинників слід відмітити як «позитивні», а саме 

відкриття кордонів та падіння залізної завіси, а також спрощення 

можливості для українських громадян подорожувати по світу, як для 

розваг, так і для пошуку роботи, так і  «негативні», інтернаціоналізація 

тіньової економіки, поява міжнародних кримінальних угруповань, 
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корумпованість працівників державних органів, лояльне законодавство 

до занять проституцією в багатьох країнах світу. Зазначені чинники 

надають широке поле діяльності звідникам і сутенерам для вербування 

молодих жінок до секс-індустрії. Не останнє місце відіграє моральна 

деградація українського суспільства. Моральний аспект цієї проблеми 

полягає в тому, що в дівчат і жінок, що погоджуються прямо або 

побічно на експлуатацію в сексуальному змісті велика деградація 

духовності. І цьому є підстави, оскільки сучасне суспільство не 

зміцнює основ для жіночості, сімейності й материнства.  

На жаль, виїзд жінок з України не зменшується. Тому необхідно 

активно розширювати пошук ефективних методів протидії цьому 

соціальному злу. Оскільки дана проблема є міжнародною, вона не 

може бути вирішена на рівні однієї лише України. Тому в цьому 

питанні потрібна міжнародна кооперація і співпраця. 
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свобод, обовʼязків, відповідальності, відповідно до яких індивід, як 

субʼєкт права  координує свою поведінку в суспільстві [1, с. 377]. 

Неповнолітні є самостійними субʼєктами права і на них 

розповсюджуються права та свободи людини і громадянина. 

Необхідно зауважити про те, що юридична відповідальність є 

елементом спеціального правового статусу. Вивчаючи правовий статус 

неповнолітніх, Н.В. Ортинська зазначає, що відповідальність 

неповнолітніх не може бути осторонь від їхнього правового 

становища, оскільки вказана юридична категорія забезпечує 

стабільність суспільних відносин, міру свободи і справедливості у 

правових відносинах [4, с. 241].  

Нагальною проблемою на сьогодні є злочинність неповнолітніх. 

Україна, приймаючи 2001 році Закон про кримінальну 

відповідальність вперше зробила акцент на такій категорії осіб, як 

неповнолітні,  що скоїли кримінально-каране діяння, присвятивши їм 

окремий розділ в Кримінальному Кодексі України. Ю. І. Ковальчук, 

який, розглядаючи неповнолітніх як субʼєктів правових відносин під 

призмою адміністративної відповідальності, – визначає, що 

неповнолітній – це той, хто не досяг певного віку, з яким закон 

повʼязує його конкретну цивільну дієздатність, а саме можливість 

реалізовувати в повному обсязі передбачені Конституцією України і 

іншими законами держави субʼєктивні права і свободи та юридичні 

обовʼязки [3, с. 12]. 

З приводу гарантій субʼєктивних прав і законних інтересів 

неповнолітніх, як особливого субʼєкта Т. І. Дмитришина зазначає, що 

це залежить, по-перше, від ролі і значення цієї соціальної групи, 

обʼєму прав і обовʼязків, що належать їм; по-друге, від соціально-

психологічних особливостей неповнолітнього віку [2]. Погоджуючись 

з думкою дослідниці, і як вказують деякі науковці, важливе значення в 

правовому статусі неповнолітніх має поняття деліктоздатність особи 

яка формується з сукупністю загальних і спеціальних умов.  

До загальних умов слід віднести: 1) досягнення визначеного 

законом віку; 2) наявність у протиправних діях; 3) стан осудності та 

караності; 4) усвідомлення чинного законодавства. Визнаючи 

неповнолітніх як специфічну соціальну групу, що має особливий 

правовий статус, наділяючи їх обʼємом прав і обовʼязків, що 

відрізняється від інших груп, ми не можемо не визнати неповнолітніх 

як особливих субʼєктів і кримінально-правових відносин. Як вважають 

деякі вчені, у діючому законодавстві правове положення неповнолітніх 

в кримінально-правових відносинах визначене без урахування їхнього 

статусу і правомочності в інших сферах суспільних відносин. На нашу 
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думку, це виражається в тому, що загальний вік кримінальної 

відповідальності становить 16 років, у свою чергу особи до 18 років 

вважаються неповнолітніми.  

При притягнені до кримінальної відповідальності неповнолітніх, 

основна дилема полягає у співвідношенні принципів гуманності і 

невідворотності кримінальної відповідальності та покарання. Це полягає в 

тому, що з одного боку держава до неповнолітнього проявляє турботу і 

забезпечує охорону його прав и законних інтересів. З іншого боку, реакція 

держави, при вчинені неповнолітнім суспільно небезпечного діяння, 

направлена на те щоб до нього було застосоване  достатнє до його 

виправлення (виховання) покарання. Отже, при здійсненні кримінального 

правосуддя, держава повинна застосовувати диференційований підхід, 

який полягає у звільненні неповнолітніх від покарання, або навпаки, в 

його застосуванні. 

Крім того, суперечливими є два підходи, які обумовлені не 

тільки в національному, а також і міжнародному законодавстві. По-

перше, забезпечення інтересів неповнолітнього. По-друге, інтереси 

суспільства (справедливості). Це пояснюється тим, що права, свободи, 

законі інтереси неповнолітнього, тяжкість вчиненого злочину і 

інтереси суспільства є взаємоповязанними складовими при винесені 

того чи іншого вироку. Але, з огляду на ці підходи, інтереси 

неповнолітнього не можна ставити вище інтересів справедливості. 

Таким чином,  правовий статус неповнолітньої особи є 

важливою юридичною категорією, основні аспекти якої закріплені в 

Конституції України, та є значною при призначенні покарання, 

враховуючи характеристики особи винного. Практичним працівникам 

при забезпеченні дотримання принципів кримінального права, під час 

притягнення вказаної категорії осіб до відповідальності,  необхідно 

дуже ретельно співвідносити інтереси неповнолітнього та інтереси 

досягнення суспільної справедливості.  

Список використаних джерел  

1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / 

О. Ф. Скакун. – Харків : Консум; Ун-т внутр. справ, 2000. – 704 с. 

2. Дметришина Т. І. Шляхи гуманізації кримінальної політики 

України відносно неповнолітніх [Електроний ресурс]. Режим доступу:  

.http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/242/Dmitrishina%20Shli

akhi%20guman%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

3. Ковальчук  Ю.І. Неповнолітній як субʼєкт адміністративної 

відповідальності: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право / Ковальчук Юрій 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/242/Dmitrishina%20Shliakhi%20guman%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/242/Dmitrishina%20Shliakhi%20guman%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y


221 

Іванович. – Київ : Національна академія наук України «Інститут 

держави і права ім. В. М. Корецького». – Київ, 2007. – 202 с.  

4. Ортинська Н. В. Правовий статус неповнолітнього : 

теоретико-правове дослідження : Дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора  юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та 

історія держави і права; історія політичних і правових учень / Наталія 

Володимирівна Ортинська. – Л.: Національний університет «Лвівська 

Політехніка». – Львів, 2017. – 524 с.  

Осадчий Володимир Іванович,  
завідувач кафедри правосуддя Державного 

університету інфраструктури та технологій, 

доктор юридичних наук, професор 

ПРО СУБʼЄКТ ЗЛІСНОЇ НЕПОКОРИ ВИМОГАМ 
АДМІНІСТРАЦІЇ УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 

В ст. 391 КК передбачена відповідальність за злісну непокору 

законним вимогам адміністрації установи виконання покарань або 

іншу протидію адміністрації у законному здійсненні її функцій 

особою, яка відбуває покарання у виді обмеження волі або у виді 

позбавлення волі, якщо ця особа за порушення вимог режиму 

відбування покарання була піддана протягом року стягненню у виді 

переведення до приміщення камерного типу (одиночної камери) або 

переводилась на більш суворий режим відбування покарання. 

Порівняння наведених кримінально-правових положень та 

відповідних кримінально-виконавчих положень говорить про те, що 

вони потребують узгодження, зокрема, в частині визначення субʼєкта 

злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 391 КК. 

Акцентуємо на цьому увагу.   

Щодо особи, яка відбуває покарання у виді обмеження волі. 

Відповідно до ч. 1 ст. 68 КВК, до засуджених до обмеження волі, які 

порушують трудову дисципліну і встановлений порядок відбування 

покарання, адміністрація виправного центру може застосовувати такі 

заходи стягнення: попередження; догана; сувора догана; заборона 

проживати поза гуртожитком строком до трьох місяців; заборона 

виходу за межі виправного центру у вільний від роботи час на строк до 

трьох місяців; поміщення в дисциплінарний ізолятор строком до 

десяти діб. Як бачимо, до осіб, які відбувають покарання у виді 

обмеження волі, такі заходи стягнення, як переведення до приміщення 

камерного типу (одиночної  камери) або переведення на більш суворий 

режим відбування покарання, не передбачено. Згідно з ч. 2 ст. 68 КВК 
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стосовно особи, яка самовільно залишила місце обмеження волі, або 

злісно ухиляється від робіт, або систематично порушує громадський 

порядок чи встановлені правила проживання, адміністрація 

виправного центру надсилає прокуророві матеріали для вирішення 

питання про притягнення засудженого до кримінальної 

відповідальності відповідно до ст. 390 КК. Отже, особа, яка відбуває 

покарання у виді обмеження волі, субʼєктом злочину, відповідальність 

за вчинення якого передбачена ст. 391 КК, не є. В цьому звʼязку 

редакція ст. 391 КК потребує узгодження з КВК. 

Щодо неповнолітніх. За порушення встановленого порядку та 

умов відбування покарання до засуджених до позбавлення волі 

неповнолітніх можуть застосовуватися такі заходи стягнення: 

попередження; догана; сувора догана; скасування поліпшених умов 

тримання, передбачених статтею 143 КВК; поміщення в дисциплінарний 

ізолятор на строк до пʼяти діб з виведенням чи без виведення на 

навчання або роботу (ст. 145 КВК). Тобто щодо неповнолітніх, які 

відбувають покарання у виді позбавлення волі, не передбачено такі 

заходи стягнення, як переведення до приміщення камерного типу 

(одиночної камери) або переведення на більш суворий режим 

відбування покарання. І, відповідно, неповнолітні субʼєктами злочину, 

відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 391 КК, не є. 

Щодо особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі. За 

порушення встановленого порядку відбування покарання у виді 

позбавлення волі до засуджених можуть застосовуватися такі заходи 

стягнення: попередження; догана; сувора догана; грошовий штраф до 

двох мінімальних розмірів заробітної плати; скасування поліпшених 

умов тримання; поміщення засуджених чоловіків, які тримаються у 

виправних колоніях, у дисциплінарний ізолятор з виведенням або без 

виведення на роботу чи навчання на строк до чотирнадцяти діб, а 

засуджених жінок – до десяти діб; поміщення засуджених, які 

тримаються в приміщеннях камерного типу виправних колоній 

максимального рівня безпеки, у карцер без виведення на роботу на 

строк до чотирнадцяти діб; переведення засуджених, які тримаються у 

виправних колоніях, крім засуджених, які тримаються у виправних 

колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами 

тримання, до приміщення камерного типу (одиночної камери) на строк 

до трьох місяців (ч. 1 ст. 132 КВК). 

Вагітні жінки, жінки, які мають дітей у будинках дитини при 

виправних колоніях, інваліди першої групи в дисциплінарний ізолятор, 

карцер, приміщення камерного типу (одиночну камеру) не 

поміщаються (ч. 2 ст. 132 КВК). Отже, вчинити злочин, 
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відповідальність за вчинення якого передбачена в ст. 391 КК, може 

лише особа, які відбуває покарання у виді позбавлення волі, і за 

порушення вимог режиму відбування покарання має стягнення у виді 

переведення до приміщення камерного типу (одиночної камери) або 

переводилась на більш суворий режим відбування покарання і 

протягом зазначених у законі строків знову вчиняє злісну непокору 

законним вимогам адміністрації установи виконання покарань або 

іншу протидію адміністрації у законному здійсненні її функцій. 

 Вагітна жінка, жінка, яка має дитину (дітей) у будинках дитини 

при виправних колоніях, інвалід першої групи — може бути субʼєктом 

злочину у випадках, коли ця особа відбуває покарання у виді 

позбавлення волі і вчинює злісну непокору законним вимогам 

адміністрації установи виконання покарань, чинить  іншу протидію 

адміністрації у законному здійсненні її функцій, за умови, що ця особа 

за порушення вимог режиму відбування покарання переводилась на 

більш суворий режим відбування покарання. 

Переведення засудженого до приміщення камерного типу. 

Переведення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної 

камери) проводиться за вмотивованою постановою начальника колонії 

або особи, яка виконує його обовʼязки, з визначенням строку 

тримання. Це стягнення накладається в разі безуспішного застосування 

інших заходів впливу (частини 8, 9 ст. 134 КВК).  

Якщо протягом шести місяців з дня відбуття стягнення засуджений 

не буде підданий новому стягненню, він визнається таким, що не має 

стягнення (ч. 14 ст. 134 КВК). Вчинена саме в цей період особою, яка 

відбуває покарання у виді позбавлення волі, злісна непокора законним 

вимогам адміністрації установи виконання покарань або інша протидія 

адміністрації у законному здійсненні її функцій, утворює закінчений 

злочин. Теж стосується й ситуації у разі переведення засудженого на 

більш суворий режим відбування покарання. 

В ст. 391 КК йдеться ж про особу, яка за порушення вимог 

режиму відбування покарання була піддана протягом року стягненню 

у виді переведення до приміщення камерного типу (одиночної камери) 

або переводилась на більш суворий режим відбування покарання. 

Необхідно узгодити  положення КК та КВК. Чітке 

формулювання кримінально-правових положень — запорука 

дотримання конституційних прав і свою людини, законності в 

діяльності правоохоронних органів. 
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ПИТАННЯ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО 

Проблема домашнього насильства – дуже серйозний виклик для 

світового суспільства. Вихідні положення міжнародних стандартів  у 

сфері боротьби з домашнім насильством ґрунтуються на глибокому 

усвідомленні неприпустимості домашнього насильства, що є грубим 

порушенням прав людини. Згідно із дослідженням Всесвітньої 

організації охорони здоровʼя поширеність фізичного та/або 

сексуального насильства по відношенню до жінок варіює від 29% до 

62%, 38 % вбивств жінок у світі – справа рук їх партнерів. У деяких 

країнах ця цифра наближається до 70 %  [1]. За даними Ради Європи 

кожна четверта – пʼята жінка хоча б один раз у своєму житті пройшла 

через фізичне насильство, а кожна десята стала жертвою сексуального 

насильства із застосуванням сили [2].  

Світова практика у сфері боротьби з домашнім насильством 

довела, що спеціальні закони про запобігання насильству у сімʼї більш 

ефективні у порівнянні з окремими статтями кримінального, 

цивільного та адміністративного законодавства. Так, в Австрії 

прийнято спеціальний нормативно-правовий акт покликаний 

регулювати питання запобігання та протидії домашньому насильству – 

Акт про захист від насильства в сімʼї (2004 р.), що має силу закону. 

Основним нормативно-правовим документом, спрямованим на 

протидію домашньому насильству у Болгарії, є Акт про захист від 

насильства в сімʼї, ухвалений у 2005 р.. З 1 січня 2002 року у 

Німеччині діє Федеральний закон «Про цивільно-правовий захист від 

насильства та переслідування». Ним, зокрема, передбачена така форма 

захисту жертви насильства, як вимога кривднику негайно залишити 

помешкання. Подібну практику практикують Чехія, Швеція, 

Нідерланди. У свою чергу, норми законодавства Франції, спрямовані 

на протидію домашньому насильству, містяться, передусім, у 

Кримінальному та Кримінально-процесуальному кодексах, так ст. 138-

9 КПК Франції передбачає повне припинення співжиття та контактів 

кривдника з потерпілою особою від початку судового розгляду і до 

винесення ухвали.    

Аналіз вищезазначених нормативно-правових актів вказує на те, 

що їх прийняттю передувала значна робота по створенню кризових 
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центрів, притулків для постраждалих, телефонів довіри, невідкладних 

служб допомоги жертвам різних видів насильства, центрів просвіти, 

консультування та психокорекції особи, яка вчиняє насильство у сімʼї; 

по відкриттю навчальних центрів консультування суддів, прокурорів, 

працівників поліції, соціальних працівників; по впровадженню 

системи електронних GPS-браслетів (Франція, Іспанія), процедури 

«Сині Хартії» (Польща) і т.д. 

Не оминула ця проблема і Україну. Наша країна, як і більшість 

країн світу, переживає негативні соціальні процеси, що 

супроводжуються значними кризовими змінами у суспільстві. Одним 

із таких явищ є домашнє насильство. За статистикою, яку 

оприлюднили під час голосування за Закон України »Про запобігання 

та протидію домашньому насильству», понад 3 мільйони дітей в 

Україні щороку спостерігають за актами насильства у сімʼї або є 

їхніми вимушеними учасниками, а майже 70 % жінок піддаються 

різним формам знущань і принижень. Щорічно близько 1500 жінок 

помирають від рук власних чоловіків. Діти скривджених матерів у 

6 разів більш схильні до суїциду, а 50 % – до зловживань наркотиками. 

Майже 100 % матерів, які зазнали насильства, народили хворих дітей – 

переважно з неврозами, заїканням, енурезами, церебральним 

паралічем, порушенням психіки. 

Домашнє насильство в Україні – причина 100 тисяч днів 

госпіталізації, 30 тисяч звернень до відділів травматології, 40 тисяч 

викликів лікарів. Водночас, лише 10 % постраждалих звертаються за 

допомогою. Адже донині багато хто вважає такі стосунки 

«нормальними». Розрахунки, проведені Інститутом демографії і 

соціальних досліджень на замовлення Фонду народонаселення ООН, 

говорять про те, що щорічно 1,1 млн. українок стикаються з фізичною 

та сексуальною агресією в сімʼї, і більшість з них мовчать [4]. 

 Тільки, за статистичними даними отриманими від структурних 

підрозділів обласної та Київської міської державної адміністрації, 

протягом 2016 року зафіксовано 9643 звернення з приводу насильства 

у сімʼї. З них, щодо насильства у відношенні до дітей надійшло 

821 звернення, від жінок надійшло 85037 звернень, від чоловіків 

надійшло 10285 звернень [3]. 
В Україні вищезгаданий Закон вступить в дію 01 січня 

2019 року, такий термін витримується законодавцем для врегулювання 
всіх спірних питань повʼязаних з прийняттям закону. З прийняттям 
нового Закону «Про протидію та запобігання домашньому насильству» 
від 07.12.2017 року законодавець вніс певні зміни до кримінального 
законодавства у частині запобігання домашньому насильству, зокрема: 
введено поняття сексуальне насильство (ч.2 ст.22 та ст.153); викладено 

http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2229-19
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у новій редакції п.7 ст.66 (Обставини, що помʼякшують покарання); 
Загальну частину доповнено Розділом XIII-1 – Обмежувальні заходи та 
ст. 91-1 Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили 
домашнє насильство; до Розділу ІІ Злочини проти життя та здоровʼя 
особи введено ст. 126-1 – Домашнє насильство; в новій редакції 
викладена ст. 152 – Зґвалтування та 153 Сексуальне насильство; Розділ 
ІІІ Особливої частини КК України доповнено ст. 151-2 Примушування 
до шлюбу; Розділ XVIII Злочини проти правосуддя доповнено  
ст. 390-1 Невиконання обмежувальних приписів або не проходження 
програми для кривдників і т.д. 

Відповідно до внесених змін за примушування до шлюбу або 
співжиття, проведення аборту без згоди жінки настає кримінальна 
відповідальність; у ст. 152 посилено відповідальність за групове та 
повторне зґвалтування; посилено відповідальність за домашнє 
насильство, що вчиняється у присутності дітей; передбачено 
обмеження можливості наближення кривдника до жертви насильства.  

Підсумовуючи вищевикладене можна сказати, що прийняття 
Закону та криміналізація діяння за домашнє насильство дійсно 
рішучий крок до зменшення випадків домашнього насильства. Але 
викорінити досліджувану проблему навряд чи вдасться, оскільки 
більшість жертв не повідомляють про факти домашнього насильства 
або пишуть відмову від своїх слів на стадії попереднього 
розслідування факту домашнього насильства. Потрібно, щоб у 
суспільстві руйнувалися стереотипи, що виникли навколо цього 
питання. Одним з проблемних питань повʼязаних з прийняттям 
нормативно-правових актів, спрямованих на протидію домашньому 
насильству правозахисники називають: створення Єдиного державного 
реєстру постраждалих від домашнього насильства, який жодним 
чином не зможе захистити потерпілих, зате може погіршити їх 
становище, в тому випадку, якщо інформація просочиться на 
загальний огляд. Цей реєстр посилить корупційні ризики і поставить 
під загрозу особисті дані жертв, які можуть бути поширені.  

Також можливі проблеми, повʼязані з реагуванням на факти 

домашнього насильства відповідними органами, оскільки необхідно, щоб 

органи місцевого самоврядування визначилися і створили необхідні 

органи, які будуть відповідати за протидію цьому насильству. Необхідно, 

щоб МОЗ виробив відповідні нормативні акти по стандартам надання 

медичної допомоги, тобто насправді на це може піти деякий час, і 

оскільки у нас органи місцевого самоврядування говорять про велику 

проблему з фінансуванням багатьох соціальних програм, тут можуть 

виникнути певні проблемні питання. 
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Олійник Олена Сергіївна, 
доцент кафедри кримінального права  

та процесу Київського національного 

університету ім. Вадима Гетьмана, 

кандидат юридичних наук 

АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ  
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

Принципи кримінального права – це основоположні засади, 

керівні ідеї, які випливають зі змісту правових норм, закріплених у 

кримінальному законодавстві.  

Питання принципів кримінального права та їх класифікації 

досліджувались в роботах таких вітчизняних та зарубіжних авторів як: 

В. Б. Аверʼянов, М. М. Бабаєв, М. В. Бавсун, Н. В. Васильєв, 

В. А. Гацелюк, П. С. Дагель, С. Г. Келіна, В. В. Копєйчиков, 

М. Й. Коржанський, Н. Ф. Кузнецова, А. А. Піонтковский та ін. 

Принципи права, в тому числі кримінального, є критерієм 

оцінки права і методологічною основою його подальшого 

вдосконалення. Тобто на підставі принципів оцінюють рівень і 

ефективність реалізації права і на ґрунті саме цих категорій його 

пізнають і поліпшують. Проблема наукового дослідження сутності 

принципів кримінального права та їх класифікації сьогодні має 

актуальне теоретичне і практичне значення. Порушене питання 

концентрує в собі історичні, філософські, моральні і юридичні й 

сучасні соціально-політичні аспекти вітчизняної юридичної науки.  

http://www.coe.int/t/dg2/eguality/domesticviolencecampaign%20/
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v5480729–18
https://kneu.edu.ua/ua/depts5/Kriminalnogo_prava_ta_procesu/Vikladaci_criminal/Olijnik.O.S/
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Так, під класифікацією зазвичай розуміють певну 

систематизацію знань про обʼєкти, які класифікуються або 

систематизацію самих обʼєктів (предметів, явищ, властивостей). 

Визначальна властивість наукової класифікації – розподілення обʼєктів 

на окремі класи у відповідності з їх обʼєктивними загальними й 

відмінними ознаками, з їх закономірностями та взаємозалежністю.  

Переважна більшість авторів визнає, що трирівнева система 

принципів права (загальноправові, міжгалузеві та галузеві) є досить 

сталою в теорії права. В основі такого поділу принципів лежить сфера 

поширення їх дії. Даною класифікації дотримувалися і продовжують 

дотримуватися багато провідних фахівців в області теорії права 

(С. С. Алексєєв, М. І. Байтін, А. М. Васильєв, Н. І. Матузов, Л. С. Явич та 

ін.), які вважають її цілком виправданою як теоретично, так і практично. 

В свою чергу, П. С. Берзін розглядає наступні рівні принципів 

кримінального права: загальноправові принципи кримінального права 

(серед них називає: принцип законності, принцип верховенства права, 

принцип соціальної справедливості, принцип гуманізму, принцип рівності 

громадян перед законом); галузеві (спеціальні) принципи кримінального 

права (серед них: принцип невідворотності кримінальної відповідальності 

та інших заходів кримінально-правового характеру; принцип винної 

відповідальності; принцип особистості при застосуванні заходів 

кримінально-правового характеру; принцип застосування заходів 

кримінально-правового характеру за вчинення суспільно небезпечного 

діяння, визначеного у КК; принцип індивідуалізації застосування заходів 

кримінально-правового характеру; принцип диференціації заходів 

кримінально-правового характеру); міжгалузеві принципи кримінального 

права (серед них: принцип здійснення правосуддя лише судом, принцип 

участі громадськості у здійсненні правосуддя, принцип обовʼязкового 

виконання судових рішень, принцип доведеної вини, принцип розумних 

строків); інституційні принципи кримінального права (серед них: принцип 

карального впливу; принцип співрозмірності (відповідності) призначеного 

покарання тяжкості злочину, обставинам його вчинення та особі, яка його 

вчинила; принцип надання особі амбулаторної психіатричної допомоги 

та/або поміщення її в спеціальний лікувальний заклад; принцип 

застосування примусового лікування; принцип врахування злочинів, 

вчинених уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної 

особи; принцип врахування щирого розкаяння та подальшої бездоганної 

поведінки неповнолітнього).    

Таким чином, загальноправові, міжгалузеві та спеціальні 

принципи тощо, виступаючи як система, співвідносяться як загальне й 

особливе, взаємно доповнюють один одного й конкретизують 
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закладені в них ідеї, причому всі вони виступають в єдності. Тільки в 

такому випадку ці принципи можуть максимально сприяти розвитку 

регульованих ними суспільних відносин. 

На нашу думку, виділення великої кількості рівнів та критеріїв 

класифікації в системі принципів кримінального права має право на 

існування, але водночас певні з них не мають практичного значення. 

Дійсно такий підхід є недоцільним, бо це не тільки значно все ускладнює, 

оскільки виникає необхідність зʼясування особливостей 

співпідпорядкованості і взаємодії принципів різних рівнів між собою, але 

й неминуче тягне за собою істотне збільшення кількості самих принципів.  

Павленко Наталія Григорівна,  
провідний науковий співробітник відділу 

організації науково-дослідної роботи 

Національної академії внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник 

СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО  
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

Позитивістський підхід до визначення джерел кримінального 

права, що раніше був домінуючим у вітчизняній кримінально-правовій 

науці, визнавав як такі лише нормативно-правові акти, що у свою чергу 

могли бути виразом лише суверенної волі держави. На даний час у наці 

знайшло визнання ширше розуміння сутності джерел кримінального 

права, відповідно до якого до джерел кримінального права відносяться: 

правовий прецедент; судова практика; міжнародний нормативно-

правовий договір; правовий звичай; загальні принципи права. 

Очевидним прикладом судового прецеденту як джерела 

кримінального права України є рішення Європейського суду з прав 

людини. На відміну від інших міжнародних інституцій, рішення 

Європейського суду з прав людини є обовʼязковими для Держави. 

Загалом у часи, коли судовий прецедент не визнавався як джерело 

права, все ж таки певні елементи прецедентності мали узагальнення 

судової практики, котрі готувалися Верховним Судом України та 

вищими спеціалізованими судами й мали обовʼязковий характер для 

судів нижчих ланок. Такий стан справ існував до прийняття 23 лютого 

2006 року Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини», у статті 17 якого 

вказано, що cуди застосовують при розгляді справ Конвенцію та 

практику Суду як джерело права [1]. 
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Можна дійти висновку, що суди в Україні, використовуючи 

рішення Європейського суду з прав людини у своїй практиці, 

виконуватимуть функцію запобігання подальшим аналогічним 

порушенням прав та свобод людини, вказаним у вищезгаданих 

рішеннях. Також рішення ЄСПЛ мають застосовуватися судами з 

метою уніфікації відповідної судової практики та забезпечення 

приведення її у відповідність до міжнародних стандартів. 

Варто відзначити, що Україна єдина з усіх кран-членів Ради 

Європи на законодавчому рівні визначила Конвенцію про захист прав 

людини і основоположних свобод та рішення Європейського суду з 

прав людини джерелами права, таким чином взявши на себе підвищені 

зобовʼязання. Прецедентна практика ЄСПЛ зайняла своє місце серед 

джерел права (включно з Конституцією України, міжнародними 

договорами, згоду на обовʼязковість яких надано Верховною Радою 

України, та законодавчими актами). 

Верховний Суд України у рішенні від 28 жовтня 2005 року у 

справі Мельниченка відмітив таку рису рішення Європейського суду 

з прав людини як прецедентний характер: «Рішення Європейського 

суду з прав людини, якими надаються тлумачення та практика 

застосування положень Конвенції, є формою прецедентного права, 

що розширює нормативний обсяг Конвенції встановлюючи нові 

загальнообовʼязкові правила». 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 

2009 року № 1 розʼяснила важливість врахування прецедентної судової 

практики Європейського суду з прав людини: «Зокрема, враховуючи 

положення статті 9 Конституції України та беручи до уваги 

ратифікацію Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР 

(475/97-ВР) Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року і Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7, 11 до 

Конвенції та прийняття Закону України від 23 лютого 2006 року 

N3477-IV (3477-15) «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини», суди також повинні 

застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних 

свобод (Рим, 4 листопада 1950 року; далі — Конвенція) та рішення 

Європейського суду з прав людини як джерело права» [2]. 

Законодавець вже закріпив інститут прецедентності 

(обовʼязковості) рішень Європейського суду з прав людини у 

кримінальному процесуальному праві. Так, у частині 2 статті 8 та 

частині 5 статті 9 КПК України вказано, що принцип верховенства 

права у кримінальному проваджені та кримінальне процесуальне 

законодавство України застосовується з урахуванням практики 
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Європейського суду з прав людини. У практиці Європейського суду з 

прав людини (проти України) зустрічаються рішення, в яких суд дає 

чітке тлумачення норм та/або термінів у кримінальному праві та 

рекомендації щодо їх застосування. У справі «Невмержицький проти 

України» Європейський суд з прав людини визначив катуванням 

примусове голодування заявника, яке було здійснено під час його 

тримання під вартою. У справі «Нечипорук і Йонкало проти України» 

Європейський суд з прав людини ознакою катування вказав зокрема й 

психічне насильство, котре полягало в погрозах застосування 

катування до вагітної дружини заявника. 

Підсумовуючи сказане, можна дійти висновку, що судова 

практика Європейського суду з прав людини у формі судового 

прецеденту поступово набиратиме все більшої ваги як юридично 

значуще джерело кримінального права в Україні. 

Список використаних джерел 

1. Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 

року № 3477-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15.  

2. Постанова Пленуму Верховного суду України від України від 

27 лютого 2009 року № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09. 

Паламарчук Віталіна Миколаївна, 
курсант юридичного факультету Академії 

Державної пенітенціарної служби України 

Науковий керівник: доцент кафедри 

кримінального, кримінально-виконавчого права 

та кримінології Академії Державної 

пенітенціарної служби України, кандидат 

юридичних наук Звенигородський Олександр 

Михайлович 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНУ,  
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 147 КК УКРАЇНИ  

(ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ) 

На сучасному етапі розвитку української держави і докорінних 

змін політичного та соціально-економічного устрою різко 

загострилися суперечності у суспільстві, триває політична боротьба, 

ускладнюється криміногенна обстановка, яка найчастіше призводить 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
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до насильницьких дій. Це підриває демократичні засади 

державотворення і стає загрозою для її безпеки [1]. 

Закріплене у ст. 29 Конституції України [3] право на свободу та 

особисту недоторканність є невідʼємним природним правом кожної 

людини. Визнаючи та гарантуючи свободу кожного індивіда, 

законодавець у розділі ІІІ Особливої частини Кримінального кодексу 

України (КК України) встановив кримінально-правові заборони, 

спрямовані на протидію вказаним посяганням. Одним із таких 

посягань є захоплення або тримання особи як заручника (ст. 147) [2]. 

Українське законодавство визначає, що захоплення заручника – 

це захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукання 

родичів затриманого, державної або іншої установи, підприємства чи 

організації, фізичної або службової особи до вчинення чи утримання 

від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника [2]. 

У кримінологічній літературі зазначається, що захоплення 

заручників характеризується низьким рівнем латентності [4]. Слід 

погодитися, що в більшості випадків сам факт захоплення або 

тримання особи як заручника висвітлюється шляхом розголошення 

через специфічні цілі цього злочину. 

Обовʼязковою ознакою юридичного складу захоплення 

заручників є спеціальна мета – спонукання родичів затриманого, 

державної або іншої установи, підприємства чи організації, фізичної 

або службової особи до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої 

дії як умови звільнення заручника. Саме по собі захоплення або 

тримання особи як заручника виступає не метою винного, а засобом 

досягнення мети. Тому варто розглянути цілі, які ставлять перед собою 

ті, хто зважуються на вчинення цього злочину. Аналіз доступної 

емпіричної бази дає змогу зробити висновок: в більшості випадків 

(64,2 %) такою метою є мета незаконного збагачення шляхом 

вимагання викупу від третіх осіб як умови звільнення заручника. 

Зазначимо, що подібні результати свого часу отримав  

М.О. Акімов, за даними якого у 88 % випадків вчинення даного 

злочину має місце корисливий мотив [5]. 

Щодо характеристики ст. 147 КК України [2], основним 

безпосереднім обʼєктом злочину, передбаченого зазначеною нормою, є 

воля, честь і гідність особи. Його додатковим факультативним 

обʼєктом виступають громадська безпека, життя та здоровʼя особи, 

власність тощо. Волю людини слід розуміти як право ніким не бути 

примушеним робити те, що не передбачено законодавством, право на 

вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються 

права і свободи інших людей (ст.ст. 19 і 23 Конституції України [3]), 
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як гарантовану можливість реалізації нею таких конституційних прав і 

свобод як, зокрема: свобода та особиста недоторканність, право на 

невтручання в її особисте життя, свобода пересування і право на 

вільний вибір місця проживання (ст. 29, 32, 33 Конституції України 

[3]) [7, с. 314]. 

Зміст обʼєктивної сторони злочину, передбаченого ст. 147 КК 

України, складають: 1) захоплення заручника (або заручників); 

2) утримання заручника з метою спонукання третіх осіб (держави, 

організації, фізичної особи) здійснити або утриматися від здійснення 

будь-яких дій як умови звільнення заручника [5, с. 151]. 

Субʼєктом злочину, передбаченого ст. 147 КК України, є осудна 

особа, яка досягла 14-річного віку. На думку ряду вчених, відбулося 

невиправдане зниження віку кримінальної відповідальності за 

захоплення заручника з 16 до 14 років [5, с. 152]. 

Субʼєктивна сторона захоплення заручника характеризується 

виною в формі лише прямого умислу. Винний прямо розуміє 

неправомірність свого вчинку, знає і передбачає настання негативних 

наслідків.  

Також, щодо міжнародно-правової регламентації боротьби із 

захопленням заручників, то можна з впевненістю сказати, що важливе 

і головне місце посідає принцип координації дій з укладення договорів 

про боротьбу з міжнародними злочинами, правова допомога у 

кримінальних справах, спільні заходи по припиненню злочинних дій 

та притягнення винних до відповідальності. Ця проблема висвітлена на 

міжнародній арені у багатьох країнах, які намагаються побороти такі 

незаконні дії. Створюються міжнародні організації, одною з яких є 

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол), членами якої 

нині є понад 190 держав світу. 

Отже, підсумовуючи вище викладене можна зазначити, що така 

проблема як захоплення заручників є актуальною. Тому її ґрунтовне 

вивчення та дослідження не тільки кваліфікуючих ознак, а й 

віктимологічних чинників дасть можливість виробити механізм 

(удосконалити існуючий) з попередження таких злочинних проявів. 
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АНТИКРИМІНОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДІЯЛЬНОСТІ 

РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Неможна не враховувати той факт, що релiгiйнi органiзацiї 

спроможнi виконувати такi важливi для суспiльного життя функцiї, як 

навчання та виховання, формування у вiруючих законослухняної 

поведiнки, поваги до правил спiвжиття, високих моральних устоїв. 

Крiм того, релiгiйнi органiзацiї можуть виконувати iнформацiйну 

функцiю – розʼяснювати вiруючим важливi подiї в життi суспiльства, 

держави та церкви; регулятивну функцiю – направляти енергiю та сили 

вiруючих на реалiзацiю важливих завдань, що стоять перед 

суспiльством. Очевидно, що зазначенi функцiї є профiлактикою всіх 

видів злочинностi на загальносоцiальному рiвнi. 

Тому, на нашу думку, завданнями державних органiв, i в першу 

чергу правоохоронних, повинно бути використання потенцiалу 

релiгiйних органiзацiй у протидiї негативним явищам та порокам 

суспiльства (алкоголiзм, наркоманiя, СНIД, проституцiя тощо), у 

профiлактицi правопорушенням та злочинам. 

Вiдповiдно до положень Соцiальної концепцiї Української 

Православної Церкви, «...профiлактика є можливою насамперед через 

виховання та просвiту, спрямованi на утвердження в суспiльствi 

iстинних духовних та моральних цiнностей. У цiй справi Православна 

Церква покликана до активної взаємодiї зi школою, засобами масової 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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iнформацiї, правоохоронними органами. За вiдсутностi в народi 

позитивного морального iдеалу жоднi заходи примусу, залякування або 

покарання не зможуть зупинити злої волi. Саме тому найкращою 

формою запобiгання порушенням закону є проповiдь чесного та гiдного 

способу життя, особливо в середовищi дiтей та юнацтва. Окрему увагу 

при цьому потрiбно придiляти особам, якi входять до так званої групи 

ризику або вже скоїли правопорушення. До таких людей має бути 

звернено особливе пастирське i просвiтнє пiклування» [1]. 

Отже, держава повинна використовувати потенцiал релiгiйних 

органiзацiй у сферi профiлактики правопорушенням та фоновим явищам. 

Так, релiгiйнi органiзацiї вживають профiлактичних заходiв щодо 

розповсюдження ВIЛ/СНIДу. Освiтню i виховну роботу з дiтьми 

стосовно ВIЛ-iнфекцiї можна проводити в межах роботи парафiяльних 

недiльних шкiл, спецiалiзованих парафiяльних дитячих та молодiжних 

програм, у лiтнiх таборах, на факультативних заняттях у 

загальноосвітніх школах тощо. Головна її мета – прищеплення 

християнських етичних принципів та орієнтирів, засвоївши які діти 

змогли б самостійно й відповідально контролювати свою поведінку. 

Освітня і виховна робота в парафії має враховувати ті реальні небезпеки, 

на які наражається сучасна молодь, і навчати, як їх уникати. Слід із 

раннього віку виховувати дітей у дусі пошани сімейних цінностей і 

традицій, подружньої вірності та цнотливості, милосердя і співчуття. 

Необхідно також окремо зазначити, що здійснювана сьогодні 

державна політика у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних 

засобів і психотропних речовин, зокрема, попередження 

правопорушень у цій сфері, є недостатньо ефективною, оскільки в її 

основу щодо протидії немедичному вживанню наркотиків покладено 

принцип зниження рівня шкоди замість орієнтації на повну відмову від 

вживання наркотиків, з посиленням уваги до реабілітації та 

ресоціалізації наркозалежних. Саме для лікування та реабілітації 

наркозалежних осіб можна використовувати релігійні організації 

шляхом створення за участю Міністерства внутрішніх справ, 

Міністерства охорони здоровʼя відповідних реабілітаційних центрів. 

На нашу думку, використання потенціалу релігійних організацій у 

сферах профілактики правопорушень, навчання та виховання, 

формування у віруючих законослухняної поведінки, поваги до правил 

співжиття, високих моральних устоїв потребує не тільки покращення, 

але й якісно нового оформлення. 

Слід зазначити, що серед органів державної влади – субʼєктів 

організаційно-правових відносин з реалізації обʼєднаннями віруючих 

свободи віросповідання – можна виокремити органи, утворені для 
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представництва інтересів держави саме в сфері релігій, віруючих та їх 

обʼєднань. Такими «спеціальним» органом був Державний комітет у 

справах національностей та релігій, управління у справах релігій 

Київської міської державної адміністрації і відділи у справах релігій 

обласних та Севастопольської міської державної адміністрації. 

Основними завданнями Державного комітету у справах 

національностей та релігій було сприяння зміцненню взаєморозуміння 

релігійних організацій різних віросповідань, вирішенню відповідно до 

законодавства спірних питань, що виникають у відносинах між такими 

організаціями; сприяння у вирішенні питань, повʼязаних із зверненням 

релігійних організацій щодо культових будівель, споруд та іншого 

майна. На сьогодні державна політика у взаємовідносинах між 

органами державної влади та релігійними організаціями обмежується 

вирішенням конфліктів та розподілом майна між релігійними 

організаціями. Такий формат відносин держави і релігійних 

організацій, виходячи з необхідності співпраці, розвитку їх 

партнерських відносин, вирішення міжконфесійних конфліктів і 

виконання ними вказаних функцій, не може виявитися достатнім. 

Підводячи підсумок вищевикладеному, ми можемо зробити 

висновок про необхідність на законодавчому рівні закріплення за 

державним органом, який обіймається питаннями релігій (на сьогодні - 

відповідним підрозділом міністерства юстиції) повноважень 

координації діяльності між релігійними організаціями, органами 

державної влади та місцевого самоврядування таких функцій, як 

сприяння досягненню домовленостей релігійних організацій з 

органами державної влади у площині профілактики злочинності 

взагалі та наркозлочинності зокрема, надання необхідної допомоги в 

питаннях застосування законодавства про свободу совісті та релігійні 

організації, а також аналіз інформації про відносини держави і 

релігійних організацій, вивчення тенденції релігійного життя тощо.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  

СТ. 120 КК УКРАЇНИ 

Сьогодні проблема самогубства дуже актуальна для України. 

Причиною цього є як зовнішні проблеми в державі, так і проблеми, 

повʼязані з психічним станом окремих осіб. Проте відомо, що сучасні 

тенденції розвитку цієї проблеми свідчать про існуючі недоліки 

чинного законодавства. Враховуючи концепцію панування прав та 

інтересів особи та громадянина, особливо стосовно визначеного 

права – права на життя, стає очевидним, що повне вирішення всіх 

проблемних питань захисту особи від доведення до самогубства. 

Зараз актуальною проблемою стало доведення до самогубства 

через Інтернет, а в Україні не передбачається покарання за такі дії. 

Так, випадки самогубств підлітків спричинених членством в таких 

групах як «Синій кит» чи «Тихий дім» є непоодинокими, однак 

винуватців неможливо притягнути до кримінальної відповідальності. 

Самогубство – свідоме самостійне позбавлення себе життя, 

спричинене власноруч [1, с. 33]. Проте самогубство не є злочином. Це 

злочин довести особу до таких дій, тобто до самогубства. Такий акт 

визнається кримінальним у випадках, коли особа винна у жорстокості, 

шантажі, примусі неправомірних дій або систематичному приниженні 

людської гідності, що спонукає жертви до самогубства. 

Сьогодні питання субʼєктивного аспекту приведення до 

самогубства не має однозначної відповіді. Таким чином, деякі вчені 

стверджують, що самогубство може бути скоєно з будь-якою формою 

вини [2, с. 31]. Інші автори вважають, що приведення до самогубства 

або спроба самогубства може бути здійснене як з прямим, так і 

непрямим наміром [3, с. 43]. Так, Л. М. Шестопалова розглядає 

можливість зробити цей акт не лише з непрямим наміром, але і з 

необережності [4, с. 11]. Ю. О. Уколова вважає, що приведення до 

самогубства характеризується необережною формою вини у формі 

злочинної недбайливості [5, с. 12]. Однак, на нашу думку, дії, здійснені 

в обʼєктивній реальності винного, внаслідок чого жертва все-таки 
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вирішує здійснити самогубство, відображає чітко сприйняте винувате 

бажання потерпілого вибрати цей конкретний варіант поведінки. 

Тобто у статті 120 Кримінального кодексу України злочин «доведення 

до самогубства» у аспекті настання наслідків у вигляді самогубства 

або вбивства потерпілого може бути здійснено лише навмисно. І 

обовʼязково з прямим наміром, коли винна, усвідомлюючи соціально 

небезпечний характер своїх дій, передбачає не лише можливість і 

неминучість настання наслідків у вигляді самогубства потерпілого, а й 

бажання їх настання. У той же час важливість кваліфікації дій 

виконавця за статтею 120 Кримінального кодексу України має 

характер відносин між потерпілим і правопорушником, інформування 

останнього про індивідуальні риси характеру потерпілого, враховуючи 

який винний вибирає метод, який є свідомо найефективнішим для 

жертви вибору на користь позбавлення себе життя.  

М. І. Хавронюк стверджує, що кримінальне законодавство 

України з метою досягнення найвищої ефективності її норм має 

враховувати всі найкращі досягнення європейського та світового 

кримінального права та законів зарубіжного законодавства. З цією 

метою важливо проводити порівняльне дослідження та вміло 

управляти своїми результатами в законодавчому процесі, а також 

тлумачити та застосовувати положення кримінального права. 

Порівняльне юридичне дослідження не повинно обмежуватися 

доктриною, юриспруденцією та кримінальним правом закордонних 

країн. Потрібно всебічно вивчити їх кримінальний закон у всьому його 

різноманітті [6, с. 299, 346]. Саме такі висловлювання видатних 

науковців нашого часу, що практично кожне кримінально-правове 

дослідження вимагає врахування міжнародного та зарубіжного 

досвіду. Це не є виключенням з безпеки особи, кримінальне 

законодавство якого вимагає його нового розуміння. Один з видів 

людської безпеки – психологічний, дослідження якого призвело до ідеї 

про те, що спроби самогубства (стаття 120 Кримінального кодексу 

України) вимагає її поліпшення. 

Отже, ст. 120 Кримінального кодексу України необхідно 

переглянути, щоб встановити кримінальну відповідальність за 

підбурювання до самогубства, що порушило особисту безпеку жертви, 

але не призвело до реального самогубства або спроби самогубства 

через соціальні мережі. 
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ЗА КОНТРАБАНДУ В УКРАЇНІ 

Контрабанда відноситься до категорії протиправних діянь 

остільки, оскільки вона являє собою посягання на життєво важливі 

інтереси суспільства. Вона завдає шкоди економіці суспільства в 

цілому, є безпосереднім знаряддям посягань на фінансово-економічну 

систему країни. Будь-яка особа, що переміщує заборонені товари або 

товари, що обкладаються митом без їх сплати або не дотримується 

норми заборони, є порушник митного законодавства, яке складається 

із сукупності митних правил, порушення яких тягне за собою 
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кримінальну відповідальність. Саме тому законодавчі органи всіх 

країн вживають жорстких заходів щодо контрабандистів. У цій статті 

критично розглянемо діючу юридичну конструкцію кримінальних 

норм щодо контрабанди та повʼязаних з нею злочинів, і коротко 

викласти авторську концепцію кримінальної відповідальності за 

контрабанду з врахуванням реалій сьогодення. 

Згідно із діючим Кримінальним кодексом України 

контрабандою визнається незаконне переміщення деяких предметів, 

що становлять підвищену небезпеку для здоровʼя людей чи 

громадської безпеки, через митний кордон України поза митним 

контролем або з приховуванням від митного контролю. При чому, 

відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів передбачена ст. 305 КК (розділ XІІІ Особливої частини – 

злочини проти здоровʼя населення), а за контрабанду культурних 

цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, 

радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів(крім гладкоствольної 

мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної 

нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного 

отримання інформації – ст. 201 КК (розділ – VІІ Особливої частини – 

злочини у сфері господарської діяльності). 

На сьогодні віднесення злочину, передбаченого ст. 201 

КК України,  до розділу «Злочини у сфері господарської діяльності» є 

досить проблематичним, оскільки не відповідає загальновизнаному 

критерію – відносинам, що складають родовий обʼєкт посягання, – і 

виглядає науково невиправданим у звʼязку з виключенням 

кримінальної відповідальності за товарну контрабанду. Цей злочин 

посягає в більшій мірі не стільки на господарські та податкові 

відносини, скільки на відносини, що забезпечують особисту та 

громадську безпеку. Таким чином, за родовим обʼєктом ст. 201 

КК логічно було б помістити до розділу ІX Особливої частини 

Кримінального кодексу України – злочини проти громадської безпеки.  

У деяких статтях КК України різних розділів йде мова про 

незаконне ввезення інших предметів, що не охоплюються 

диспозиціями статей 201 або 305 КК, але по своїй суті такі дії 

аналогічні контрабанді (ст. 268, 300, 301 КК). У звʼязку з цим певний 

теоретичний та практичний інтерес може становити наукова 

класифікація предметів, що мають підвищену небезпеку або особливе 

значення для суспільства, незаконне переміщення яких через митний 

кордон України завдає істотної шкоди та потребує криміналізації.  
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На мою думку, більшість таких предметів можна умовно 

поділити на такі групи: 1) предмети, що мають особливу цінність, – 

культурні цінності; цінні види тварин і рослин; органи та тканини 

людини тощо; 2) предмети небезпечні для здоровʼя людей – 

наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори, 

отруйні, сильнодіючі речовини, фальсифіковані ліки; 3) предмети, що 

створюють загрозу особистій та громадській безпеці – вибухові 

речовини, радіоактивні матеріали, зброя та боєприпаси до неї; 

небезпечні відходи, мікробіологічні агенти; 4) предмети, що 

загрожують суспільній моральності – твори, що пропагують 

насильство, жорстокість, расову, національну чи релігійну 

нетерпимість та дискримінацію; порнографічні предмети; 5) предмети, 

що загрожують недоторканності особистого життя особи – спеціальні 

технічні засоби негласного отримання інформації. 

Кримінально-правові заборони незаконного переміщення 

зазначених предметів через митний кордон України недоцільно 

поміщати в одній статті під назвою «Контрабанда» (це буде громіздка 

та теоретично нелогічна конструкція), а краще ввести до відповідних 

розділів Особливої частини КК, які вже містять норми про 

відповідальність за ті чи інші незаконні дії з такими предметами. 

Наприклад, як це зроблено у ст.301 КК щодо порнографічних 

предметів. Аналогічно незаконне ввезення чи вивезення предметів, 

вказаних у ст. 201 КК, слід вказати в диспозиціях відповідних статей 

інших розділів КК, а саме: зброї, бойових припасів або вибухових 

речовин у ст. 263 КК, культурних цінностей – у ст. 298, 298-1 КК; 

радіоактивних матеріалів – у ст. 265 КК; спеціальних технічних засобів 

негласного отримання інформації – у ст.359 КК, 

Що стосується фальсифікованих лікарських засобів, то 

відповідальність за їх незаконне ввезення (вивезення) слід встановити 

у ст. 321-1 КК України, виключивши вказівку на ці засоби із ст. 305 

КК України. Також необхідно встановити кримінальну 

відповідальність за аналогічні дії щодо цінних видів тварин – у 

ст. 248–249 КК, цінних видів рослин – у ст. 247 КК; біологічних 

агентів чи токсинів – у ст. 326 КК; органів та тканин людини з метою 

їх трансплантації – у ст. 143 КК України. Що стосується незаконного 

ввезення порнографічних предметів з метою їх розповсюдження, 

творів, що пропагують жорстокість тощо, порнографічних предметів, 

небезпечних відходів, кримінальна відповідальність за такі дії вже 

існує у відповідних статтях КК ( ст. 268, 300, 301 КК). Але у звʼязку з 

європейськими прагненнями України у всіх названих статтях КК, де 

йдеться мова про незаконний обіг зазначених предметів, передбачити 
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відповідальність не тільки за їх незаконне ввезення до України, а й за 

незаконне вивезення за межі нашої держави. 

Між тим, голова Закарпатської обласної держадміністрації 

Геннадій Москаль збирається підготувати законопроект про 

кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів. Про 

це йдеться у повідомленні на офіційному сайті очільника Закарпаття. 

Він вважає, що адміністративна відповідальність за цей злочин 

демонструє «безпорадність держави» [1]. Факти, які наводить 

губернатор Закарпаття, дійсно вражають. Так, одного з мешканців 

Тячівського району притягали до адмінвідповідальності 163 рази. 

«Цей факт –відверта насмішка над безпорадністю держави», – 

коментує Г. Москаль[1]. Також він розповідає , що в сусідніх державах 

до таких злочинів ставляться зовсім по-іншому. «В сусідній Румунії 

кримінальна відповідальність настає за контрабанду всього однієї 

пачки сигарет через зелений кордон, в Угорщині – за контрабанду 

сигарет вартістю понад 100 тисяч форинтів (стільки коштує приблизно 

15 блоків сигарет), а в Словаччині– за більше 8 блоків сигарет», –

пояснює губернатор [1]. За пропозицією Г. Москаля, за незаконне 

перевезення через контрольно-пропускні пункти (у тому числі за 

допомогою транспортних, технічних засобів чи літальних апаратів) до 

20 блоків сигарет можна залишити адміністративну відповідальність, а 

от тих, хто перевозить більше 20 блоків, треба притягати до 

кримінальної відповідальності із конфіскацією особистого майна. 

Для запобігання злочинності треба домагатися посилення 

міжнародного співробітництва, виконання відповідних угод 

державами, до яких незаконно переміщуються предмети з України. Із 

цими країнами потрібно укласти додаткові двосторонні угоди, які 

супроводжувалися б детальними коментарями до їх внутрішнього 

законодавства. Необхідно також постійно вдосконалювати 

інформаційну взаємодію із зарубіжними фахівцями, зокрема, 

використовувати можливості Інтерполу. 
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кандидат юридичних наук, професор 

ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ В РАЗІ ЗВІЛЬНЕННЯ  

ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

Інститут звільнення від кримінальної відповідальності, як 

визначається в сучасній юридичній літературі, є комплексним, тобто 

міжгалузевим матеріально-процесуальним інститутом, оскільки 

останній передбачає поєднання регламентації як кримінально-

правових підстав, так і кримінальних процесуальних форм їх 

застосування [1, с. 13; 2, с. 37; 3, с. 345–346]. Під звільненням особи, 

яка вчинила кримінальне правопорушення, від кримінальної 

відповідальності слід розуміти відмову держави від застосування до 

такої особи заходів кримінально-правового характеру за наявності 

підстав, передбачених законом України про кримінальну 

відповідальність. 

Держава реалізує в особі суду свої повноваження, згідно з 

якими вона відмовляється за наявності підстав, передбачених КК 

України, від державного осуду особи, ка вчинила кримінальне 

правопорушення, а також від покладання на неї обмежень особистого, 

майнового або іншого характеру, встановленого законом за вчинення 

цього правопорушення. Звільнення від кримінальної відповідальності 

за своїм змістом можна охарактеризувати трьома моментами.  

По-перше, не відбувається державний осуд особи, яка вчинила 

злочин. Не постановляється обвинувальний вирок суду, яким 

конкретна особа офіційно визнається винною у вчинені злочину і який 

виражає негативну оцінку скоєному з боку держави.  

По-друге, до винної особи не застосовується покарання, тобто 

вона звільняється від покладання на неї обмежень особистого, 

майнового чи іншого характеру, передбачених кримінальним законом 

в якості покарання. 

По-третє, особа вважається такою, що не має судимості, 

оскільки вона звільнена від кримінальної відповідальності через 

відсутність обвинувального вироку. 

Відповідно до ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від 

кримінальної відповідальності за вчинення кримінального 

правопорушення здійснюється судом. Таке звільнення 

характеризується такими ознаками: 1) здійснюється лише за наявності 

у кримінальному провадженні особи, якій повідомлено про підозру; 
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2) передбачає передання провадження до суду, оскільки рішення про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності вправі прийняти 

виключно суд; 3) відбувається констатація винуватості особи, але при 

цьому особа не несе передбаченої законом відповідальності; 

4) застосовується лише за умови згоди підозрюваного [4, с. 376]. Особа 

звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, 

передбачених законом України про кримінальну відповідальність. 

Перелік загальних випадків міститься у ст. 45-49 КК і включає: 

а) дійове каяття; б) примирення винного з потерпілим; в) передачу на 

поруки; г) зміну обстановки; д) закінчення строків давності 

притягнення до кримінальної відповідальності [5, с. 135–144]. 

Спеціальні випадки звільнення від кримінальної відповідальності, які у 

своїй більшості носять заохочувальний характер, при вчиненні 

окремих кримінальних правопорушень, передбачені статтями 

Особливої частини КК України. 

Сутність кримінального процесуального доказування складають 

логічно-аналітичні операції з перевірки й оцінки судом сформованих 

сторонами доказів з метою встановлення підстав для кримінальної 

відповідальності та застосування покарання, захисту невинуватих осіб 

від необґрунтованого засудження, звільнення від кримінальної 

відповідальності шляхом використання доказів для обґрунтування і 

мотивування відповідних судових рішень [6, с. 238–239]. 

Процесуальний інститут предмета доказування займає одне із 

провідних місць в теорії судових доказів та науці кримінального 

процесу. Саме завдяки йому забезпечується звʼязок кримінального 

матеріального права з процесуальним та визначається перелік 

обставин, що підлягають доказуванню у всіх без виключення 

кримінальних провадженнях з метою законного і обґрунтованого їх 

вирішення по суті в ході досудового розслідування та судового 

розгляду. Предмет доказування як кримінальна процесуальна категорія 

ґрунтується на основних положеннях матеріального права щодо 

поняття та структури злочину. В процесі розслідування доказуванню 

підлягають всі ознаки злочину та елементи його структури, що 

знайшло своє відображення в ст. 91 КПК України при визначенні 

предмета доказування в узагальненому вигляді. Обставини, що 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримали в 

теорії судових доказів назву загального предмета доказування. 

Правильне визначення цих обставин, їх всебічне, повне і обʼєктивне 

дослідження дозволяє встановити пізнавальну програму у 

конкретному кримінальному провадженні, що значно підвищує 
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ефективність процесу доказування і є однією з передумов досягнення 

завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК України). 

Сучасна конструкція предмета доказування в пунктах 4, 5 ч. 1 

ст. 91 КПК України закріпила обовʼязок доказування нових видів 

обставин – тих, що виключають кримінальну відповідальність або є 

підставою закриття кримінального провадження, і тих, що є підставою 

для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання. 

Вказані обставини доповнили визначення сутності предмета 

доказування вказівкою на його правозахисний характер, повʼязаний із 

встановленням нормативного підґрунтя для забезпечення балансу 

державних, публічних та особистих інтересів учасників кримінального 

провадження. Зокрема, щодо захисту невинуватого від 

необґрунтованого обвинувачення або засудження, законного 

врахування доцільності кримінальної репресії.  

Зазначимо, що підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності у звʼязку з дійовим каяттям (ст. 45 КК) і 

примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК) можна назвати 

«заходами компромісу у боротьбі зі злочинністю», або 

«альтернативними заходами», які дозволяють досягти мети органам 

досудового розслідування та суду по окремих кримінальних 

провадженнях іншим шляхом, тобто обходячи традиційну схему 

(початок досудового розслідування – досудове слідство – вирок та 

покарання – виконання вироку). 

Закріплення в сучасному українському законодавстві вказаних 

заходів, які змінюють класичну форму реакції держави на злочинну 

поведінку (покарання), свідчить про те, що центр ваги кримінальної 

юстиції переміщується з вироку суду на ухвалу суду про закриття 

кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної 

відповідальності (ст. 288 КПК). Рішення про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності суд приймає під час підготовчого 

судового засідання (ст. 314 КПК). Ухвала суду про закриття 

кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної 

відповідальності може бути оскаржена в апеляційному порядку 

протягом семи днів із дня оголошення (ч. 2 ст. 395 КПК України). 
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ЗНАЧЕННЯ МЕТИ ЗЛОЧИНУ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНО-

ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ СПІВУЧАСНИКІВ  

(НА ПРИКЛАДІ СКЛАДУ САМОПРАВСТВА) 

В низці норм Особливої частини КК України міститься вказівка 

на спеціальну мету як обовʼязкову ознаку складу злочину. Відповідно, 

поряд із встановленням інших ознак складу конкретного злочину, 

лише зʼясування того, що його субʼєкт мав певну мету при вчиненні 

злочину, буде означати наявність підстави кримінальної 

відповідальності. Це норми про злочини, передбачені в ст. 127 

(«Катування»), ст. 147 («Захоплення заручників»), ч. 2 ст. 171 

(«Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів»), 

ст. 341 Кримінального кодексу України («Захоплення державних або 

громадських будівель чи споруд»). В названих статтях вчинення 

злочинів групою осіб за попередньою змовою (організованою групою) 

є кваліфікуючою ознакою. Однак є випадки, коли не кожен 

співучасник, залучений до вчинення цих злочинів, усвідомлює мету, 

для здійснення якої їх залучає приміром, організатор. Для вирішення 
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питання про їх відповідальність слід звертатися до положень Загальної 

частини КК України. Але в окремих статтях Особливої частини 

відсутня вказівка на факультативні ознаки субʼєктивної сторони 

складу злочину, які, тим не менш, мають значення для кримінально-

правової кваліфікації деяких злочинів. 

Вбачається, що недостатньо розʼясненим є питання кваліфікації 

дій співвиконавців при вчиненні ними злочинів зі спеціальним 

мотивом або метою або якщо ці ознаки є суттєвими для кваліфікації.  

Лише частково увагу йому приділено С. С. Аветисяном, М. І. Пановим 

і О. І. Рарогом та ін.  Тому це питання потребує додаткового 

розʼяснення щодо окремих злочинів. 

Так, згідно з ч. 3 ст. 29 КК України ознаки, що характеризують 

особу окремого співучасника злочину, ставляться в вину лише цьому 

співучасникові. Інші обставини, що обтяжують відповідальність і 

передбачені у статтях Особливої частини КК України як ознаки 

злочину, що впливають на кваліфікацію дій виконавця, ставляться в 

вину лише співучаснику, який усвідомлював ці обставини. Але 

зазначимо, що за змістом цього положення треба розділяти обставини, 

що обтяжують відповідальність і обставини, що передбачені як ознаки 

злочину, як це слідує з наукової літератури [1, с. 108].  

Отже спеціальна мета, як юридично значуща ознака, впливає на 

кваліфікацію кожного зі співучасників. Неусвідомлення виконавцями 

мети організатора злочину чи інших співучасників ставить під сумнів 

можливість притягнення їх до відповідальності за вчинення цього 

злочину. І навпаки, якщо з конкретною метою діє саме виконавець, 

ставити її у вину іншим співучасникам не можна. На це звертається 

увага і в літературі. Як зазначив у своїй праці О. І. Рарог, хоч у коло 

обставин, що складають предметний зміст вини, не входять такі ознаки 

субʼєктивної сторони злочину як мотив і мета, за співучасті знання 

юридично значущих цілей і мотивів виконавця необхідне для 

ставлення у вину іншим співучасникам [2, с. 88].  

Положення ч. 3 ст. 29 КК України, нібито, розʼяснює питання 

кваліфікації дій співучасників при вчиненні злочинів зі спеціальним 

мотивом чи метою. Але якщо вести мову про значення цих 

факультативних ознаки субʼєктивної сторони, слід додатково звернути 

увагу на склади крадіжки (ст. 185 КК України) та самоправства  

(ст. 356 КК України).  

Мотиви при вчиненні крадіжки є корисливими, хоч на це й не 

вказується в ст. 185 КК України. Що стосується самоправства, то в 

літературі, у тому числі, в спеціальних дослідженнях розʼяснюється, 

що його вчиняє особа, яка «наділена конкретним дійсним правом  
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(або уявним правом), яке реалізоване всупереч встановленому 

законодавством порядку» [3, с. 142]. Таким чином, фактично 

самоправство завжди вчиняється для реалізації дійсного або гаданого 

права. На це не вказується в ст. 356 КК України. Однак цей факт 

отримав наукове тлумачення [4, с. 749]. При цьому в усіх аналізованих 

джерелах вчені ведуть мову про реалізацію саме «свого права», у той 

час як самоправна реалізація чужого права лишається поза увагою.  

Це породжує низку проблем, переважно практичного характеру. 

Наприклад, у разі здійснення співвиконавцями дій, вчинення яких є 

метою лише організатора чи, приміром, дії в інтересах родичів тощо. 

Так, вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської 

області від 22 серпня 2012 року засуджено О., Д. і Т. Вказані особи за 

попередньою змовою, будучи в стані алкогольного спʼяніння, з метою 

встановлення причетності Ч. і В. до викрадення напередодні жіночої 

сумки з речами, належної Ш., проникнувши в будинок Ч., за 

пропозицією О. самовільно заволоділи її особистим майном, 

заподіявши власниці цього майна матеріальну шкоду. Усіх трьох 

співучасників суд визнав винними у вчиненні злочину, передбаченого 

ст. 356 КК України [5]. У іншому випадку, вироком Лисянського 

районного суду Черкаської області від 21 березня 2013 р. засуджено Д. 

та Т. Вони, як вказано у вироку, за попередньою змовою між собою на 

полі земель резерву Попівської сільської ради Лисянського району 

Черкаської області, що перебували в ПСП «Рось», власником якого є 

Ч., без дозволу останнього та без рішення суду, завідомо знаючи, що 

посіви належать на праві власності іншій особі, шляхом лущіння з 

використанням трактора Т-150 та лущильника, які належать Т., 

знищили посіви, внаслідок чого останньому було завдано значної 

шкоди. Судом однак не зазначено, в чому саме полягали протиправні 

дії Т., а з фабули справи вбачається, що він нібито, особисто допомагав 

Д. знищувати посіви. Потерпілий та свідки в своїх показаннях цього не 

підтвердили, а сам Т. зазначив, що лише розпорядився направити 

транспорт на поле на прохання Д. і ніякого відношення до цих 

земельних ділянок він не мав і не має. Проте вказаним вироком Т. було 

визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 356 КК 

України [6]. 

З такої неоднакової практики слідує, що для вирішення 

проблеми необхідні зміни до ст. 356 КК України. Вони мають 

вказувати, по-перше, вказівки на мету ознаку субʼєктивної сторони 

самоправства, а по-друге, на реалізацію не тільки свого права, а й 

права іншої особи. 
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Зрештою, законодавцеві слід уточнити положення ч. 3 ст. 29 

КК України, точний зміст якого тлумачиться тільки у відповідних 

наукових джерелах. Доцільно звернути увагу на положення 

зарубіжного кримінального законодавства, що стосуються інституту 

співучасті. Так, у багатьох кримінальних кодексах зарубіжних країн, у 

тому числі пострадянського простору, так само як і в КК України 

йдеться про спільність для співучасників умислу або ознак субʼєкта 

злочину. Однак вітчизняному законодавцеві корисно було б 

звернутися до Пенітенціарного кодексу Естонської Республіки, в ст. 24 

якого йдеться про особистісну ознаку, якою є ознака складу винного 

діяння, що описує особистісні властивості, цілі або мотиви особи, яка 

вчинила діяння [7].  

З огляду на вказане, можна припустити, що наявність у 

КК України положення, яке б більш докладно врегульовано питання 

про кримінально-правову кваліфікацію дій співучасників у злочинах зі 

спеціальною метою, а також мотивом, дозволило б уникнути деяких 

помилок у правозастосовній діяльності.   
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ТРАНСФОРМАЦІЯ НАСИЛЬНИЦЬКОГО ЗНИКНЕННЯ  

В КК УКРАЇНИ 

14 серпня 2015 року Україна приєдналась до Міжнародної 

конвенції про захист осіб від насильницьких зникнень (далі – 

Конвенція) від 20 грудня 2006 року. 

Стаття 2 Конвенції визначає насильницьке зникнення як арешт, 

затримання, викрадення чи позбавлення волі в будь-якій іншій формі 

представниками держави чи особами або групами осіб, які діють з 

дозволу, за підтримки чи за згодою держави, при подальшій відмові 

визнати факт позбавлення волі або приховування даних про долю чи 

місцезнаходження зниклої особи, унаслідок чого цю особу залишено без 

захисту закону. Також ст. 4 Конвенції покладає на держави-учасниці 

вжити відповідних заходів для того, щоб насильницьке зникнення 

кваліфікувалося як правопорушення в її кримінальному праві. 

О. М. Наумова, аналізуючи необхідність встановлення 

кримінальної відповідальності за насильницьке зникнення особи як 

злочину, що посягає на особисту свободу людини, ураховуючи вимоги 

Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких 

зникнень, Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі 

людьми відзначає, що у випадку прийняття зазначеної заяви до 

розгляду по суті цим міжнародним судовим органом буде надана 

оцінка щодо кваліфікації випадків насильницького зникнення осіб на 

непідконтрольних органам влади України територіях окремих районів 

Донецької та Луганської областей як злочину проти людяності з 

урахуванням ознак широко поширеності та систематичності 

застосування такої практики [1, с. 167–168]. 

Слід відзначити, що з початку анексії Автономної Республіки 

Крим (на міжнародному рівні визнано анексію 27 березня 2014 року) 

та проведення операції Обʼєднаних сил на Сході України (з 30 квітня 

2018 року) (до цього – Антитерористичної операції – з 14 квітня 

2014 року до 30 квітня 2018 року), відповідно до статистичної 

інформації Генеральної прокуратури України збільшилась кількість 

кримінальних правопорушень, що посягають на волю, честь та гідність 

особи (Розділ ІІІ Особливої частини КК України), зокрема, 
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незаконного позбавлення волі або викрадення людини. Так, у 2014 р. 

обліковано 1974 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 146 

КК України, 2015 р. – 873, 2016 р. – 576, 2017 р. – 556, за 9 місяців 

2018 р. – 496. Хотілося б відзначити, що, наприклад, у 2013 році 

обліковано 283 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 146 

КК України. 

Чим обумовлена така кількість облікованих кримінальних 

правопорушень за ст. 146 КК України? Як відзначають автори 

дослідження «Насильницькі зникнення в Україні та зникнення безвісти 

під час воєнного конфлікту», це повʼязано з «відсутністю єдиної 

методології визначення зниклих безвісти, а також відсутність 

координації між різними державними органами привела до появи 

різних даних щодо числа зникнень у зоні воєнного конфлікту – від 

декількох сотень до декількох тисяч людей. 15 лютого 2015 року МВС 

оприлюднило список з даними 1331 зниклих безвісти в зоні воєнного 

конфлікту. За даними Управління НПУ в Донецькій області з квітня 

2014 року до початку 2017 року на підконтрольній території Донецької 

області зникли безвісті 2727 чоловік, доля 1053 з них невідома.  

За даними Луганської обласної ВЦА на території області розшукується 

1205 осіб, знайдено 633 людини, доля 572 залишається невідомою. 

Менша кількість зниклих безвісти за оцінкою СБУ – 403 людини.  

Усі ці дані стосуються підконтрольної території. Надати оцінку 

кількості зниклих в ОРДЛО не видається можливим» [2, с. 4]. 

12 липня 2018 року КК України доповнено статтею 146-1 

«Насильницьке зникнення» (набрала чинності 2 серпня 2018 року). 

Частина 1 цієї статті визначає це діяння, як арешт, затримання, 

викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, 

вчинене представником держави, в тому числі іноземної, з подальшою 

відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або 

позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням 

даних про долю такої людини чи місце перебування. 

Станом на 1 листопада 2018 року в Єдиному звіті про 

зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх 

досудового розслідування за вересень 2018 року (інформація доступна 

з 05.10.2018) у Розділі ІІІ. Злочини проти волі, честі та гідності особи 

відсутня ст. 146-1. Подібна ситуація спостерігається і в Єдиному 

реєстрі судових рішень. На наш погляд, це говорить про те, що 

протягом трьох місяців жодного кримінального правопорушення за 

ст. 146-1 КК України не обліковано, хоча кількість кримінальних 

правопорушень щодо незаконного позбавлення волі або викрадення 

людини збільшується. Тобто працівники правоохоронних органів 
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продовжують кваліфікувати дії за ст. 146 КК України, а не за ст. 146-1 

КК України. 

Аналізуючи будь-який злочин, завжди виникає інтерес щодо 

вивчення зарубіжного досвіду щодо кримінальної відповідальності за 

це посягання. Не виключенням є і насильницьке зникнення. 

Проведений нами аналіз кримінального законодавства деяких держав, 

дозволяє зробити висновок, що більшість КК не містять ідентичної 

норми. Лише у кримінальному законодавстві Азербайджанської 

Республіки є така норма. Так, зокрема, Розділ шістнадцятий КК 

Азербайджанської Республіки передбачає відповідальність за такі дії, 

як знищення (ст. 105), поневолення (ст. 106), депортація або 

насильницьке переміщення населення (ст. 107), сексуальне насильство 

(ст. 108), примусова вагітність (ст. 108-1), переслідування (ст. 109), 

насильницьке зникнення людей (ст. 110), злочин апартеїду (ст. 111), 

позбавлення волі в порушення норм міжнародного права (ст. 112), 

катування (ст. 113). Що ж стосується кримінального законодавства 

Іраку, то у ст. 12 Статуту (Статуту) Спеціального трибуналу по Іраку 

від 10 грудня 2003 г. встановлено, що злочини проти людяності 

представляють собою будь-якої з перерахованих нижче актів, скоєних 

в якості елемента поширеного, систематичного і усвідомленого напади 

на цивільне населення: умисне вбивство; винищення цивільного 

населення; поневолення; депортація або насильницьке переміщення 

населення; висновок або інше позбавлення волі в порушення 

фундаментальних норм міжнародного права; тортури; зґвалтування, 

рабство сексуального характеру, примушення до заняття 

проституцією, примусова вагітність чи інша форма сексуального 

насильства порівнянної тяжкості; переслідування частини або групи 

населення за політичними, расовими, національними, етнічними, 

культурними, релігійними, статевими та іншими мотивами, 

неприпустимим відповідно до міжнародного права, в звʼязку з вчиненням 

будь-якої форми насильства сексуального характеру сумірною тяжкості; 

насильницьке зникнення людей; негуманні дії подібного характеру, 

навмисно заподіюють страждання або серйозні травми, як психічному, 

так і фізичному здоровʼю. Крім того, у Статуті зазначено, що ці 

положення відображені у кримінальному законодавстві. 

Отже, проведений нами поверхневий аналіз норми, що 

встановлює відповідальність за насильницьке зникнення викликає 

сумніви щодо її місця у Розділ ІІІ «Злочини проти волі, честі та 

гідності» Особливої частини КК України. Це повʼязано з тим, що 

субʼєктом цього злочину є службова особа, а обʼєктом злочину – 

безпека людства. Тому питання кримінально-правової кваліфікації 
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діянь щодо насильницького зникнення є дуже актуальними, а тому 

потребують невідкладного законодавчого вдосконалення та належного 

судового розʼяснення правозастосовної практики. 
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ПРОБЛЕМИ ОСІБ, ЩО ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ  

З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

Для розвʼязання проблем осіб звільнених з місць позбавлення 

волі прийнятий Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які 

відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк». Згідно з цим Законом здійснення 

соціального патронажу стосовно таких осіб, відповідно до статті, 

заходи соціального патронажу покладено на: місцеві органи 

виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; служби у справах 

дітей; центри соціальної служб для сімʼї, дітей і молоді; спостережні 

комісії; органи соціального захисту населення; органи охорони 

здоровʼя; органи внутрішніх справ; центри зайнятості; установи 

соціального патронажу; громадські організації. 

Згідно статті 3 частини 2 Закону, вказані установи, в разі 

звернення до них особи, звільненої з місць позбавлення волі, повинні 

розпочати заходи соціального патронажу, а саме: 

1. Консультування (без паспорту) з питань додержання 

законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, 

загальнообовʼязкове державне соціальне страхування, оплату та 

нормування праці, щодо укладання колективних договорів на 

підприємствах, з питань охорони праці, щодо соціального захисту 
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працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними 

умовами праці. 

2. На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в 
територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), (при наявності паспорта): громадяни похилого 

віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до 

встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які 

не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої 

допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ. 

3. При наявності паспорту та при умові, що особа, звільнена з 
місць позбавлення волі, є одинокою (не має родичів, які відповідно 

до законодавства зобовʼязані її доглядати) чи інвалідом 1–2 групи та 

за медичними показниками потребує постійного стороннього 

догляду, є можливим його влаштування до будинків-інтернатів для 

громадян похилого віку та інвалідів та стаціонарних відділень для 

постійного проживання. 

4. Якщо особа, звільнена з місць позбавлення волі, (при 
наявності паспорту) має психічне захворювання та за медичними 

показниками може проживати в психоневрологічному інтернаті, то 

можливе її влаштування до будинку – інтернату психоневрологічного 

профілю, навіть при наявності родичів. 

5. Органами соціального захисту населення 

райдержадміністрацій може бути призначена державна допомога (при 

наявності паспорта) відповідно до Законів України «Про державну 

допомогу сімʼям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сімʼям», «Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам». 

6. За місцем реєстрації може бути призначена державна соціальна 
допомога відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», якщо 

встановлена інвалідність або особа досягла пенсійного віку (чоловіки та 

жінки – 63 роки) та не має права на пенсію і є малозабезпеченою особою 

відповідно до чинного законодавства. 

7. При потребі нарахування чи поновлення виплати пенсії особа 
може звернутися до Пенсійного фонду України: якщо особа, яка 

звільняється з місць позбавлення волі отримувала пенсію з Пенсійного 

фонду України, адміністрація установи виконання покарань зобовʼязана у 

триденний термін з дня звільнення подати відповідну інформацію до 

територіальних органів Пенсійного фонду України за місцем прибуття 

особи, звільненої з місць позбавлення волі, для забезпечення своєчасної 

виплати належних сум призначеної пенсії; якщо особа, звільнена з місць 



255 

позбавлення волі, досягла пенсійного віку і має трудовий стаж, після 

звільнення для призначення пенсії необхідно звернутися до районного 

управління Пенсійного фонду України. 

8. При потребі надання медичної допомоги звертатися за 
місцем проживання або реєстрації. 

9. Забезпечення своєчасної видачі документів, які засвідчують 
особистість та громадянство, особам звільнених з місць позбавлення 

волі [1]. 

Серед таких актуальних проблем осіб, що звільнилися з місць 

позбавлення волі, виявилися наступні: правові (відсутність у багатьох 

звільнених осіб основних документів особи (паспорта, 

ідентифікаційного коду, навіть свідоцтва про народження); професійні 

(відсутність належної професійної кваліфікації, що ускладнює 

можливості працевлаштування, труднощі у конкуренції отриманої у 

виправній установі професії з тими, які пропонуються на ринку праці); 

медичні (потреби у лікуванні різних соматичних та інфекційних 

хвороб, набутих під час відбування покарання – туберкульозу, ВІЛ – 

СНІДу, гепатиту, наркоманії та інших); соціально-психологічні (втрата 

соціальних звʼязків з сімʼєю та родичами, труднощі у спілкуванні з 

іншими людьми, деструктивні зміни у психіці людини, ослаблення 

вольових зусиль тощо). 

Для вирішення вищезазначених проблем, можливо, за 

допомогою  лише спільних зусиль органів влади та громадськості з 

надання соціальної підтримки колишнім засудженим можуть 

допомогти їм адаптуватися у суспільстві, спробувати реалізувати себе 

у трудовій діяльності і тим самим уникнути повторного скоєння 

злочину (на сьогодні кожний третій звільнений, не отримавши 

соціальної допомоги від суспільства, вчинює наступний злочин). 

Було визнано в рамках проекту «Реалізація програми соціальної 

адаптації та соціального супроводу осіб, які звільняються з місць 

позбавлення волі», що реалізується за сприяння Міжнародного фонду 

«Відродження»,  що найбільш ефективним напрямком допомоги 

особам, звільненим з місць позбавлення волі, є підтримка діяльності 

центрів соціальної адаптації [2]. 

Отже, вирішення даних проблем, забезпечить: 1) зниження 

рівня рецидиву злочинів; 2) зменшенню чисельності безробітних та 

бездомних; 3) посиленню позиції сімʼї як соціального інституту; 

4) залученню громадськості до сприяння реінтеграції звільнених осіб у 

суспільство. 
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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Корупція є негативним соціальним явищем, апріорі 
притаманним будь-якому державному (не додержавному) суспільству. 
Корупція є складником злочинності як певної кримінологічної 
сукупності. Саме тому криміналізація корупції як соціального явища 
та правового феномену не є можливою, так само як і закріплення 
інших видів ретроспективної юридичної відповідальності за корупцію. 
Але законодавча заборона корупційних правопорушень як окремих 
виявів правової поведінки, окремих правових вчинків – юридично 
логічний і перевірений шлях регулювання відповідних суспільних 
відносин [1, с. 194]. 

В свою чергу, слідчі органи Національної поліції здійснюють 
досудове розслідування (ст. 216 Кримінального процесуального 
кодексу України) корупційних кримінальних правопорушень, 
передбачених статтями 262, 308, 312, 313, 320, 357, 364-1, 365-2, 368-3, 
368-4 Кримінального кодексу України. 

У примітці до статті 45 Кримінального кодексу України 
визначено перелік корупційних злочинів [2]. При цьому поняття 
«корупційне правопорушення» слід відмежовувати від поняття 
«корупційний злочин», яке у формі переліку наведено в примітці до 
ст. 45 КК.  

На жаль, цей перелік не збігається з підслідністю, визначеною в 
ст. 216 КПК для спеціальних антикорупційних органів. Основною його 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-17
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вадою є суперечності поняттю корупційного правопорушення. Так, 
виходячи з поняття корупційного правопорушення (ст. 1 Закону «Про 
запобігання корупції»): 

1) корупційними, крім визначених статтями 364, 364-1, 365-2, 
368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 і 369-3 КК, треба було б визначити і 
діяння, передбачені статтями КК, де службова особа є спеціальним 
субʼєктом простого чи кваліфікованого складу (статті 132, 137, 145, 
148, 189, 206-2 та багато інших), – якщо їх вчинено з використанням 
свого службового становища і з метою одержання неправомірної 
вигоди для себе чи третіх осіб. Той факт, що певні діяння не 
відповідають установленим у Законі «Про запобігання корупції» 
ознакам корупційного правопорушення, означає, що їх вчинення може 
мати наслідком лише покарання та інші звичайні правові наслідки, 
визначені в санкціях відповідних статей та інших положеннях КК, і не 
тягне за собою спеціальних правових наслідків вчинення корупційного 
правопорушення;  

2) корупційними, навпаки, не повинні визнаватися діяння, 
передбачені статтею 320, навіть якщо їх вчинено шляхом зловживання 
службовим становищем, а також діяння, передбачені статтею 210 КК. 
Згадку про ці статті із примітки до ст. 45 КК слід виключити. 

Зокрема, у ст. 320 передбачено діяння, ставлення до якого може 
бути умисним, а ставлення до його наслідків – виключно 
необережним. Йдеться про порушення певних правил (правил посіву 
або вирощування снотворного маку чи конопель, правил виробництва, 
виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, 
перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів тощо). 
Саме по собі порушення таких правил не є корупційним діянням. 
Лише в ч.  2 ст.  320 КК згадується про ті самі дії, якщо вони 
спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели, зокрема, до 
заволодіння ними шляхом зловживання службовою особою своїм 
службовим становищем. Проте, у цьому випадку наслідки у вигляді 
заволодіння певними предметами шляхом зловживання третьою 
особою (службовою особою) своїм службовим становищем не 
охоплюються умислом особи, винної в порушенні відповідних правил. 
Інакше б вона несла відповідальність за таке заволодіння за статтями 
308 або 312 КК як співучасник [3, с. 47–48]. 

Отже, поняття «корупційне правопорушення» має значення для 
застосування Закону «Про запобігання корупції», а поняття 
«корупційний злочин» – для застосування КК. Якщо ці поняття 
зустрічаються в інших законах (зокрема у КПК), то, аби не створювати 
колізії, їх треба розуміти так, як вони визначені, відповідно, у цьому 
Законі й у КК. 
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НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНСАЙДЕРСЬКОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЯВИЩА 

Тематика правового упорядкування відносин щодо обігу 
інсайдерської інформації як істотної, публічно не розкритої 
інформації, особливого різновиду службової таємниці, є порівняно 
новою не лише для України, але й для юридичної науки та практики 
більшості держав світу. 

Актуальність проблематики неможливо заперечувати, оскільки 
ефективне правове упорядкування відносин щодо інсайдерської 
інформації – це один з найнадійніших та найдієвіших механізмів 
залучення інвестицій, бо гарантує вихід національних компаній на 
міжнародні ринки капіталу. Цю проблему слід позиціонувати у точці 
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перетину національної інформаційної та фінансової безпеки, яка 
потребує всебічного комплексного опрацювання, оскільки стосується 
правових норм, які регламентують ринки капіталів й мають бути 
спрямованими на забезпечення чесних і справедливих трансакцій 
(угод тощо). Із суто правової точки зору, інсайдерська інформація – це 
службова інформація (інформація, яка становить службову таємницю), 
яка може істотно вплинути на ціну акцій або ж рішення потенційних 
інвесторів. Йдеться, зокрема, про точну й конкретну ділову або 
фінансову інформацію, яка не була своєчасно поширена або надана її 
власником, що справило вплив на ціни фінансових інструментів, 
іноземної валюти і (або) товарів. 

На більшості розвинених фондових ринках світу діють закони, 
що забороняють торгівлю інсайдерською інформацією «інсайдерами», 
до яких зазвичай відносять порівняно широке коло осіб, які мають до 
такої інформації доступ. 

20 травня 2011 року Президент України підписав закон, який 
забороняє використання інсайдерської інформації на фондовому ринку 
й передбачає впровадження в Кодекс України про адміністративні 
правопорушення, Кримінальний кодекс України, Закони України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та «Про цінні 
папери та фондовий ринок» відповідних змін, скерованих на 
попередження фактів використання на фондовому ринку інсайдерської 
інформації [1, c. 56–58].  

Основним безпосереднім обʼєктом злочину виступають 
суспільні відносини у сфері функціонування фондового ринку. 
Додатковим безпосереднім обʼєктом визнаються право власності та 
засади добросовісної конкуренції. Суспільна небезпечність злочину 
полягає в тому, що незаконне використання інсайдерської інформації 
може негативно вплинути на стабільність фондового ринку і призвести 
до погіршення привабливості емітентів. 

Конструктивною особливістю даного складу злочину є те, що 
частинами 1 і 2 даної статті передбачено самостійні склади злочину з 
однаковими конструкціями. 

Предметом злочину визнається інсайдерська інформація. – 
будь-яка неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери 
або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути 
на вартість цінних паперів (ст. 44 Закону Україн від 23 лютого 2006 р. 
№ 3480-ІV «Про цінні папери та фондовий ринок»). Не є 
інсайдерською інформація щодо оцінки вартості цінних паперів або 
фінансово-господарського стану емітента, якщо вона отримана 
виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших 
публічних джерел, не заборонених законодавством. З обʼєктивної 
сторони злочин характеризується діями (як за ч. 1, так і за ч. 2 ст. 232-1 
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КК), суспільно небезпечними наслідками та причинним звʼязком між 
діями і наслідками. 

Дії, передбачені ч. 1, полягають в умисному незаконному 
розголошенні інсайдерської інформації; її передачі або наданні 
доступу до неї; наданні з використанням такої інформації 
рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи 
похідних (деривативів); ч. 2 – у вчиненні з використанням 
інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб 
правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів 
чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація. 
Наслідки як у ч. 1, так і в ч. 2 коментованої статті описані однаково: 
отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами 
необґрунтованого прибутку в значному розмірі; уникнення учасником 
фондового ринку чи третіми особами значних збитків; заподіяння 
значної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 
окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або 
інтересам юридичних осіб (вичерпне тлумачення останніх двох видів 
шкоди наведено у п. 1 примітки до ст. 2321 КК). 

Даний злочин вважається закінченим з моменту настання хоча б 
одного із зазначених у диспозиції наслідків (матеріальний склад). 

Незаконним розголошенням інсайдерської інформації слід 
вважати її розкриття або повідомлення у будь-який спосіб хоча б одній 
особі, яка не має легітимних підстав бути ознайомленою з такою 
інформацією. Незаконна передача інсайдерської інформації – це її 
передача у будь-який спосіб, у тому числі за допомогою факсимільних 
засобів, на носіях будь-якого виду, а також у будь-якій 
загальноприйнятій формі, зрозумілій для сприйняття іншою особою, яка 
не має легітимних підстав бути ознайомленою з такою інформацією. Під 
незаконним наданням доступу до інсайдерської інформації потрібно 
розуміти надання особі, яка не має легітимних підстав мати доступ до 
такої інформації, можливостей заволодіти нею або скопіювати ії або 
створення умов для цього. Надання з використанням інсайдерської 
інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних 
паперів чи похідних (деривативів) може стосуватися прийняття рішення 
про їх придбання або відчуження, а також інших дій щодо вчинення 
правочинів іншою особою. 

Головною ознакою вчинення з використанням інсайдерської 
інформації правочинів, спрямованих на придбання або відчуження 
цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується 
інсайдерська інформація, є те, що субʼєкт злочину вчиняє правочини 
на власну користь або на користь інших осіб. Не визнається злочином 
розкриття інсайдерської інформації на вимогу уповноважених органів 
у випадках, передбачених законодавством (за рішенням суду, на 
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письмову вимогу органів прокуратури, служби безпеки, внутрішніх 
справ, ДКЦПФР, АМК та інших державних органів). 

Під особами (субʼєкт злочину), які вчинили дії, передбачені 
цією статтею, розуміються: посадові особи емітента, у тому числі ті, 
які були посадовими особами емітента на момент ознайомлення з 
інсайдерською інформацією; особи, які мають доступ до інсайдерської 
інформації у звʼязку з виконанням ними трудових (службових) 
обовʼязків або договірних зобовʼязань незалежно від відносин з 
емітентом, у тому числі співробітники професійних учасників 
фондового ринку; державні службовці,  яким відома інсайдерська 
інформація внаслідок виконання ними посадових (службових) 
обовʼязків; особи, які ознайомилися з інсайдерською інформацією 
неправомірним шляхом; аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, 
арбітражні керуючі або інші особи, які виконують надані законом 
публічні повноваження. Субʼєктивна сторона злочину характеризується 
умисною формою вини, ставлення до наслідків може бути як умисним, 
так і необережним. У разі розголошення інсайдерської інформації 
службовою особою з необережності, що призвело до заподіяння істотної 
шкоди чи тяжких наслідків, вчинене слід кваліфікувати як службову 
недбалість за ст. 367 КК [2, c. 458–459].  

З урахуванням вищевикладеного можна дійти висновку про те, 
що предметом злочину за ст. 232-1 КК України на даний час є 
інсайдерська інформація, тобто: будь-яка неоприлюднена інформація 
про емітента, його цінні папери або правочини щодо них, 
оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів. 
Не може визнаватись інсайдерською інформація щодо оцінки вартості 
цінних паперів або фінансово-господарського стану емітента, якщо 
вона отримана виключно на основі оприлюдненої інформації або 
інформації з інших публічних джерел, не заборонених законодавством. 
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КВАЛІФІКАЦІЯ УМИСНОГО ЗНИЩЕННЯ  

АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА 

Проблемні питання кваліфікації протиправних діянь, які 
спричинили знищення або пошкодження майна, потребують 
розвʼязання, особливо в сучасний період реформування законодавства, 
що встановлює відповідальність за протиправні діяння проти 
власності, та здійснення судово-правової реформи в державі.  

Дослідження проблем кваліфікації протиправних діянь, що 
спричинили знищення або пошкодження майна, сприятиме 
правильному вирішенню на практиці кримінальних справ про злочини, 
які завдали майнової шкоди, та швидкому й адекватному 
відшкодуванню її потерпілим.  

Питанням кваліфікації діянь, якими спричинена майнова шкода, 
присвячені праці А. Авакяна, Г. Борзенка, Ю. Бишевського, 
В. Владимирова, Л. Гаухмана, М. Коржанського, П. Матишевського, 
М. Мельника, В. Ємельянова, А. Савченка, А. Сакун та інших. Ці 
наукові пошуки стосувалися дослідження кваліфікації злочинів проти 
власності та суміжних складів. На теренах України останнім часом 
питання кримінально-правової характеристики умисного знищення або 
пошкодження майна були висвітлені у роботах А. Сакун, 
Н. Хмельовської.  

Суспільна небезпека умисного знищення або пошкодження 
майна полягає не лише у прямій загрозі майновим та суміжним правам 
окремих осіб, а й у тому, що за умов сучасного соціально-
економічного розвитку такі майнові посягання часто є способом 
ведення протиправної конкурентної боротьби, засобом примушування 
підприємців, політичних чи громадських діячів до певних поступок чи, 
навпаки, знаряддям помсти за непоступливість [1, c. 421]. Водночас 
основним безпосереднім обʼєктом злочину, передбаченого ст. 194 КК, 
є право власності. Додатковим факультативним обʼєктом можуть 
виступати громадський порядок, екологічна безпека, життя і здоровʼя 
людини. Предмет злочину – майно, що належить державним, 
комунальним організаціям, а також приватне майно. Воно може бути 
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рухомим і, на відміну від викрадення, заволодіння і привласнення 
чужого майна, нерухомим – будівлі, споруди, обладнання тощо. 
Обʼєктивна сторона розглядуваного злочину характеризується 
суспільно небезпечними діяннями, які полягають у знищенні чи 
пошкодженні майна, наслідками у вигляді шкоди у великих розмірах і 
причинним звʼязком між вказаними діями і наслідками. Водночас 
субʼєктом умисного знищення або пошкодження майна може бути 
фізична осудна особа, яка досягла 16-річного (ч. 1 ст. 194 КК) або  
14-річного (ч. 2 ст. 194 КК) віку. Субʼєктивна сторона злочину, 
передбаченого ст. 194 КК характеризується прямим або непрямим 
умислом. При цьому свідомістю винного охоплюється той факт, що в 
результаті його дій власникові майна заподіюється велика шкода. 

Якщо ж винний вважає, що ним знищується чи пошкоджується 
майно спеціального виду, яке перебуває під спеціальною охороною 
кримінального закону, а насправді воно таким не є, відповідальність 
настає за замах на знищення чи пошкодження спеціального виду 
чужого майна [2, c. 202-209]. 
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ПРАВОВІ НАСЛІДКИ СУДИМОСТІ 

На сьогодні багато надзвичайно важливих питань, повʼязаних з 

осудністю все ще лишаються дискусійними, деякі – лише окреслені 

без належного їх розвитку і дослідження, деякі – взагалі не були 

висвітлені. Теоретична і практична зацікавленість проблемою 

осудності обумовлена перш за все тим, що вона повʼязана зі складною 
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формою суспільного буття і соціальної діяльності людей, а саме – їх 

здатністю бути винними і відповідальними за свідомі й цілеспрямовані 

вольові вчинки. Кримінальна відповідальність включає в себе осуд 

особи, яка вчинила злочин, від імені держави, а також, як правило, 

призначення покарання за вчинене і судимість. 

Судимість – це правовий стан особи, який виникає у звʼязку з її 

засудженням до кримінального покарання і за зазначених в законі 

умов характеризується настанням для неї певних правових наслідків. 

Серед  наслідків можна виокремити кримінально-правові та загально-

правові. 

Кримінально-правовими наслідками судимості є те, що 

судимість:  

1) може виступати як кваліфікуюча ознака при вчиненні нового 

злочину. КК кваліфікуюче значення надає судимості лише за тотожний 

чи однорідний злочин (наприклад, ч. 3 ст. 212). Кваліфікуюче значення 

судимість має і в тому випадку, коли закон передбачає посилення 

відповідальності за вчинення злочину повторно, оскільки повторність 

охоплює собою судимість. Закон визнає судимість різновидом 

повторності (ч. 4 ст. 32). Якщо судимість прямо не передбачена 

законом як кваліфікуюча ознака, вона при кваліфікації вчиненого не 

враховується; 

2) враховується при визнанні рецидиву злочинів (ст. 34); 

3) є перепоною для звільнення від кримінальної 

відповідальності у звʼязку з дійовим каяттям (ст. 45), примиренням 

винного з потерпілим (ст. 46), передачею особи на поруки (ст. 47), 

зміною обстановки (ст. 48); 

4) враховується при визначенні того, чи має місце переривання 

перебігу строків давності притягнення до кримінальної відповідальності 

(ч. 3 ст. 49); 

5) враховується при виборі окремих видів покарання (ч. 2 

ст. 62), а протягом строку відбування певних покарань створює 

підстави для застосування спеціальних обмежень щодо засуджених 

(ч. 2 ст. 58); 

6) як одна із ознак, що характеризують особу винного, 

враховується відповідно до загальних засад призначення покарання 

(п. 3 ч. 1 ст. 65), а також при звільненні від покарання через хворобу 

(ч. 2 ст. 84); 

7) виступає як обставина, що обтяжує покарання за злочини, 

вчинені повторно та у випадку рецидиву злочинів (п. 1 ч. 1 ст. 67) – 
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оскільки вона є умовою рецидиву та різновидом повторності злочинів. 

Судимість може не враховуватися як обставина, що обтяжує 

покарання, з підстав, вказаних у частинах 2 і 4 ст. 67; 

8) за загальним правилом, є підставою для відмови в 

призначенні більш мʼякого покарання, ніж передбачено законом 

(ст. 69); 

9) може бути підставою для відмови у звільненні від відбування 

покарання з випробуванням (ч. 1 ст. 75); 

10) за злочини проти миру та безпеки людства, передбачені 

статтями 437–439 та ч. 1 ст. 442, є підставою для незастосування 

давності виконання обвинувального вироку (ч. 6 ст. 80); 

11) враховується при визначенні обовʼязкової частини 

покарання, яка фактично повинна бути відбута при умовно-

достроковому звільненні від відбування покарання (п. 2 ч. 3 ст. 81, п. 2 

ч. 3 ст. 107), а також при заміні не відбутої частини покарання більш 

мʼяким (п. 2 ч. 4 ст. 82). 

 Загально-правові наслідки судимості полягають у 

різноманітних обмеженнях, що встановлюються законом щодо осіб, 

які мають непогашену або не зняту судимість. Це, зокрема: 

1) заборона приймати на певні посади. В одних випадках така 

заборона встановлена безвідносно до виду злочину, за який є судимість, 

в інших – береться до уваги судимість лише за умисний злочин чи 

певний вид злочинів. Так, особа, яка має судимість за будь-який злочин, 

не може бути: суддею, прокурором, слідчим, адвокатом, судовим 

експертом, нотаріусом, членом Вищої ради юстиції України, 

працівником органів внутрішніх справ. Відсутність судимості за 

умисний злочин є умовою зайняття посад: Голови та члена Центральної 

виборчої комісії України, працівника Управління державної охорони 

України, народного депутата України. Деякі посади можуть обіймати 

лише особи, в яких відсутня судимість за певні злочини: посади в 

державному апараті не можуть обіймати особи, які мають судимість, 

несумісну з посадою, на яку вони претендують або яку обіймають, 

працівником державної податкової служби не може бути особа, яка має 

судимість за вчинення корисливих злочинів; 

2) обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Особи, 

яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути 

зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідної 

діяльності до закінчення строку, встановленого вироком суду; 
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3) обмеження у допуску до державної таємниці (за наявності 

судимості за тяжкий злочин), що, в свою чергу, є умовою обіймання 

певних посад; 

4) обмеження у виїзді за кордон громадянина України й обмеження 

у прийнятті до громадянства України (щодо особи, засудженої в Україні 

до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину); 

5) збільшення мінімального розміру застави як запобіжного заходу; 

6) обмеження, повʼязані із застосуванням адміністративного 

нагляду; 

7) позбавлення права на отримання певних пільг. Так, у випадку 

засудження за вчинення злочину припиняються виплати державному 

службовцю, передбачені чинним законодавством; 

8) обмеження у застосуванні амністії (амністія не 

застосовується, зокрема, до осіб, які: мають дві і більше судимості за 

вчинення тяжких злочинів; засуджені за бандитизм, умисне вбивство 

при обтяжуючих обставинах, деякі інші злочини); 

9) заборона призову на строкову військову службу в мирний час 

(щодо осіб, які були засуджені до позбавлення волі за вчинення 

тяжких чи особливо тяжких злочинів).  

Таким чином, розглянувши питання  правових наслідків 

осудності можна зробити висновки, що кримінально-правові наслідки 

судимості полягають у тому, що вона враховується при вирішенні 

цілої низки питань, повʼязаних з кваліфікацією вчиненого, 

призначенням покарання та його виконанням, а загально правові  

наслідки судимості настають вже після того, як призначене особі 

покарання відбуте . 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КАТУВАННЯ 

Враховуючи конституційні положення та вимоги міжнародно-

правових актів, що захищають права людини, зважаючи на виявлені в 

Україні непоодинокі факти порушення прав людини, повʼязані із 

посяганнями на життя, здоровʼя та гідність особи у вигляді заподіяння 

сильного болю або фізичного чи морального страждання шляхом 

нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій, що є 

ознаками катування, вітчизняний законодавець ввів до кримінального 

законодавства України новий склад злочину – катування ст. 127 

Кримінального кодексу України 2001 року [1], якого не знало 

попереднє українське кримінальне законодавство (ні Кримінальний 

кодекс УРСР 1924 року, ні Кримінальний кодекс УРСР 1927 року, ні 

Кримінальний кодекс УРСР 1960 року.  

Наскільки важливого значення надає законодавець захисту 

права людини від протиправного посягання у формі катування 

свідчить те, що цей склад злочину поміщено у розділ ІІ «Злочини 

проти життя та здоровʼя особи» Особливої частини чинного КК 

України, а не до розділу ІІІ «Злочини проти волі, честі та гідності 

особи», хоча за ст. 28 Конституції України катування віднесено до 

таких дій, що принижують гідність особи.  

Включення до КК України окремої статті зі складом злочину – 

катування – викликано тим, що в Україні у період, що передував 

прийняттю Кримінального кодексу 2001 року, систематично, особливо 

працівниками правоохоронних органів, допускалися факти 

застосовування до особи побоїв, мучення або інших насильницьких 

дій, що завдавали сильний біль або фізичне чи моральне страждання і 

становили собою посягання на життя, здоровʼя та гідність особи, тобто 

катування [2, с. 3–4].  

Загальний кримінально-правовий аналіз катування (ст. 127 КК 

України) дає підстави для висновків, що в цьому злочині родовим 
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обʼєктом є суспільні відносини, які забезпечують охорону особи, 

зокрема її життя і здоровʼя, основним безпосереднім – здоровʼя особи.  

Обʼєктивна сторона полягає у: а) діянні – завданні побоїв, 

мученні або інших насильницьких діях; б) наслідках, що виявляються 

в завданні сильного фізичного болю або фізичного чи морального 

страждання; в) причинному звʼязку між указаним діянням і наслідками 

(отже, склад цього злочину є матеріальним).  

Субʼєктом є фізична осудна особа віком від 16-ти років 

(загальний субʼєкт).  

Субʼєктивна сторона характеризується прямим умислом і 

спеціальною метою (примусити потерпілого чи іншу особу вчинити 

дії, що суперечать їх волі, зокрема отримати від нього або іншої особи 

відомості чи визнання, або покарати його чи іншу особу за дії, учинені 

ним або іншою особою чи в учиненні яких його або іншу особу 

підозрюють, а також залякування чи дискримінація його чи інших 

осіб). Кваліфікуючими ознаками (ч. 2) є вчинення його: а) повторно; 

б) за попередньою змовою групою осіб; в) з мотивів расової, 

національної чи релігійної нетерпимості. 

Однак зазначимо, що законодавчо встановлені ознаки 

насильства при катування сформульовані занадто широко, що не 

сприяє точному його розумінню та призводить до помилок у 

правозастосуванні.  

Хоча дефініція катування у ст. 127 КК України відповідає його 

визначенню, що закріплене у Конвенції, проте потребує суттєвого 

уточнення з врахуванням інтерпретації катування Європейським судом 

з прав людини.  
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КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ПРИМУШУВАННЯ ДО ШЛЮБУ: 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПИ 

Одним з основоположних принципів, що відображає ставлення 

до людини в суспільстві є принцип гуманізму, який зазначений в ст. 3 

Конституції України: «Людина, її життя і здоровʼя, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю» [1]. Саме тому особлива увага законодавця приділяється 

забезпеченню охорони прав і свобод людини та громадянина.  

Як відомо, Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи 

про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 

та боротьбу з цими явищами» від 06.12.2017 року № 2227-VІІІ  

(далі – Конвенція Ради Європи), яким передбачені зміни до 

Кримінального кодексу (далі – КК) України, переважна більшість яких 

наберуть чинності 11.01.2019 року.  

Серед новел, якими пропонується доповнити кримінальний 

закон, на особливу увагу заслуговує ст. 151-2, що має бути розміщена 

у ІІІ розділі Особливої частини КК. Цією нормою встановлюється 

кримінальна відповідальність за примушування до шлюбу:  

«Ч. 1. Примушування особи до вступу в шлюб або до продовження 

примусово укладеного шлюбу, або до вступу у співжиття без 

укладання шлюбу, або до продовження такого співжиття, або 

спонукання з цією метою особи до переміщення на територію іншої 

держави, ніж та, в якій вона проживає, –  караються арештом на строк 

до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на той самий строк. Ч. 2. Ті самі дії, вчинені 

повторно або за попередньою змовою групою осіб, або щодо особи, 

яка не досягла шлюбного віку згідно із законодавством, або щодо двох 
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чи більше осіб, – караються обмеженням волі на строк до пʼяти років 

або позбавленням волі на той самий строк» [2]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Сімейного кодексу України «шлюбом є 

сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної 

реєстрації актів цивільного стану». До того ж ст. 24 СК передбачено, 

що «шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка, 

примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається». 

Порушення цієї норми є підставою для визнання рішенням суду 

шлюбу недійсним. Згода особи не вважається вільною, зокрема, тоді, 

коли в момент реєстрації шлюбу вона страждала тяжким психічним 

розладом, перебувала у стані алкогольного, наркотичного, токсичного 

спʼяніння, в результаті чого не усвідомлювала сповна значення своїх 

дій і (або) не могла керувати ними, або якщо шлюб було зареєстровано 

в результаті фізичного чи психічного насильства [3]. 

Відзначимо, що на сьогодні у законодавстві багатьох країн 

Європи запроваджений інститут кримінальної відповідальності за 

примушування до шлюбу. Криміналізація цього діяння, так само як і в 

Україні, була повʼязана з ратифікацією Конвенції Ради Європи 2011 р. 

Наприклад, КК Франції  визначає кримінально караним «факт 

примушування особи укласти шлюб або укладення шлюбу за 

кордоном шляхом введення особи в оману задля підбурювання її до 

виїзду з території Республіки, - карається трьома роками позбавлення 

волі та штрафом у розмірі 45 000 євро (ст. 222-14-4)» [4].  

У КК Нідерландів відповідальність за примушування до шлюбу 

встановлена ст. 284: «будь-яка особа, яка: 1) незаконно змушує іншу 

особу діяти або утримуватися від певних дій або терпіти певні дії через 

акт насильства чи будь-якого іншого діяння або загрози насильства або 

загрози будь-яким іншим діянням, спрямованим проти цього іншого 

або проти інших осіб; 2) змушує іншу особу діяти або утримуватися 

від певних дій або терпіти певні дії через загрозу обмовляння або 

наклепу; – карається позбавленням волі, яке не перевищує девʼяти 

місяців або штрафом третьої категорії (до 8.200 євро)» [5].  

КК Сербії в ч. 1 ст. 187а визначає, що «той, хто силою або 

погрозами змушує іншу особу укласти шлюб, – карається 

позбавленням волі на строк від трьох місяців до трьох років. Той, хто з 

метою вчинення злочину, зазначеного в ч. 1 ст. 187а, має намір вивезти 

особу закордон або особисто виїхати за кордон – карається 

позбавленням волі на строк, не перевищує двох років» [6]. 

Відповідно до § 106a КК Австрії «особа, яка вимагає укласти 

шлюб або цивільне партнерство шляхом насильства або через люті 
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погрози або погрози відокремлення від членів сімʼї, – карається 

позбавленням волі від шести місяців до пʼяти років» [7]. 

Ст. 214 КК Чорногорії встановлює відповідальність не тільки за 

примушування до шлюбу, а й за обман при укладення шлюбу: 

«кожний, хто укладає шлюб, приховуючи від іншої сторони факт, що 

робить шлюб недійсним або хто обманює чи вводить іншу сторону в 

оману щодо цього факту, – карається позбавленням волі від трьох 

місяців до трьох років. Той, хто примушує або погрожує іншій особі 

укласти шлюб, – карається позбавленням волі на строк від шести 

місяців до пʼяти років» [8]. 

Разом з тим, слід зазначити, що у кримінальному законодавстві 

деяких країн Європи і раніше містилися статті, які передбачали 

можливість притягнення до відповідальності за примушування до 

шлюбу. Показовим у цьому плані є положення глави 25 «Злочини 

проти свободи» розділу 8 «Примус» КК Фінляндії, відповідно до якого 

особу, «що незаконно насильством або погрозою змушує іншу робити, 

терпіти або не робити щось, якщо більш суворе покарання не 

передбачено в інших законах» можна засудити за примус до штрафу 

або позбавлення волі на строк не більше двох років, яке є чинним з 1 

вересня 1995 року [9]. 

Отже, після прийняття Конвенції Ради Європи запровадження 

інституту кримінальної відповідальності за примушування до шлюбу 

набуло широкого розповсюдження серед країн Європи. При цьому, як 

ми бачимо, зміст диспозицій відповідних статей КК дечим 

відрізняється, як і встановлені види та розміри покарань: від штрафу 

до позбавлення волі на строк до пʼяти років відповідно.  
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  
СТ. 11 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ  

ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД І НОРМ 
КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

Невідʼємним компонентом політичного життя будь – якої 

демократичної, правової держави є публічні демонстрації, мітинги, 

походи і політичні збори. Проте така діяльність повинна 

здійснюватися тільки мирним шляхом у цілях забезпечення прав і 

свобод, закріплених в Європейський конвенції. Якщо ж мітинги, 

демонстрації тощо спрямовані на розпалювання ворожнечі й 

насильства, вони, як передбачено ст. 11 Європейської конвенції, 

повинні бути заборонені.  

Так, ст. 11 (Свобода зібрань та обʼєднання) Європейської 

конвенції вказує, що: 1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і 

свободу обʼєднання з іншими особами, включаючи право створювати 

профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів. 

2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком 

тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному 

суспільстві  в  інтересах національної або громадської безпеки, для 

запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоровʼя чи 

моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не 

перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих 
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прав особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи 

адміністративних органів держави [1, с. 218]. 

Установлюючи право на свободу мирних зібрань, Європейська 

конвенція не дає чіткого поняття, що собою повинні представляти ці 

мирні зібрання, а також не вказані терміни повідомлення про проведення 

мирних зібрань.  Тут особливо слід зазначити, що права, які гарантує 

ст. 11 Європейської конвенції, як правило, повʼязані з політичними і 

соціальними цінностями демократичного суспільства або ґрунтуються на 

них. Оскільки в цій статті захищається право на створення профспілок, що 

у свою чергу передбачає захист певних економічних і соціальних прав, то 

часто використовуються інші міжнародні правові акти, наприклад, 

конвенції Міжнародної організації праці. 

Практика Європейського суду по заявкам громадян України на 

право свободи мирних зібрань виключно мала. У цьому звʼязку постає 

закономірне питання: «Чому так мало розглянуто в Європейському 

суді заяв громадян України, які стосуються ст. 11 Європейської 

Конвенції». Можливо це питання є не досить актуальним для України? 

Але, як показують події, які відбувалися 2004 р. і, особливо, які 

відбувалися 2013–2014 р. р., право на мирні збори громадян в Україні є 

виключно актуальним. 

В українському законодавстві також є норми, які передбачають 

право на свободу мирних зборів. Тут перш за все слід відмітити ст. 36, 

37, 39 Конституції України. Зокрема, ст. 39 вказує, що: 1. Громадяни 

мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, 

походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються 

органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. 

2. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися 

судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та 

громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи 

злочинам, для охорони здоровʼя населення або захисту прав і свобод 

інших людей . 

У розʼясненні питань організації і проведення мирних заходів 

брало участь і Міністерство юстиції України. Так, у  своєму 

інформаційному листі «Щодо правового регулювання проведення 

мирних заходів»  від 26.11.2009 р.,  № 1823 – 0 – 1– 09 –18 

Міністерство юстиції України позначило, що чинне законодавство з 

питань організації і проведення мирних заходів є недосконалим. 

Однак, до теперішнього часу цей закон Верховною Радою не 

прийнятий. Встановити причину, чому не був прийнятий закон, не 

виявилося можливим. Аналіз цих статей Конституції України дає 

можливість зробити висновок про те, що теоретично права на свободу 
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мирних зібрань законодавчо закріплені. Однак на практиці ці 

положення Конституції явно ігноруються. 

У кримінальному праві України є конкретні норми, які 

передбачають кримінальну відповідальність за порушення права 

людини на свободу мирних зібрань. Як на практиці застосовуються ці 

норми кримінального права до осіб, які порушують вимоги ст. 11 

Європейської конвенції та національного законодавства, встановити не 

представляється можливим, так як у даний час відсутнє будь – яка 

статистика по цій проблемі.  Для успішної імплементації вимог ст. 11 

Європейської конвенції у кримінальне право України, слід прийняти 

Закон України «Про порядок організації і проведення мирних зібрань». 

У цьому Законі необхідно дати визначення поняття мирних зібрань. В 

юридичній літературі є визначення поняття мирних зібрань. На нашу 

думку, найбільш правильним є поняття, викладене  у керівних 

принципах зі свободи мирних зібрань, опублікованими Венеціанською 

комісією Ради Європи, а саме: мирні зібрання – це навмисна та 

тимчасова присутність у громадському місці групи осіб з метою 

вираження спільних інтересів. На практиці свобода мирних зібрань 

охоплює широкий спектр зібрань (зустрічі, масові акції, мітинги, 

сидячі страйки, пікети та флеш – моби, паради, марші та процесії,  

похорони,  релігійні зібрання під відкритим небом,  пересування 

людей у транспортних засобах) [2]. 
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за якістю продукції неможливі без безпосередньої участі держави, яка 

повинна створити надійні механізми гарантування непорушності 

суспільних відносин у сфері господарювання, у т.ч. за допомогою 

ефективних кримінально-правових засобів. Одним із дієвих кроків 

державної кримінально-правової політики є криміналізація 

незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з 

метою збуту підакцизних товарів, а також подальше вдосконалення 

кримінальної відповідальності за цей злочин.  

Поширеність зазначеного вище злочину у системі всієї 

економічної злочинності є очевидною, про що свідчать дані 

кримінальної статистики. Так, у 2017 р. майже 75 % (6625 

кримінальних проваджень) всіх викритих економічних злочинів у 

державі кваліфікувалися за 6-ма з 34-х статей, що вміщує розділ VІІ 

Особливої частини Кримінального кодексу (далі – КК) України, з них 

за ст. 204 КК України – 812 кримінальних проваджень (9 %) [1]. 

Важливо наголосити, що на сучасному етапі розвитку вітчизняного 

кримінального права норма про заборону незаконного виготовлення, 

зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних 

товарів (ст. 204) зʼявилася лише з прийняттям чинного КК України 

2001 року. Після цього до неї двічі вносилися зміни (Законами  

№ 4025-VІ від 15.11.2011 р. та № 1019-VІІІ від 18.02.2016 р.), але й на 

сьогодні вона, за нашим переконанням, не одержала своєї досконалої 

форми через свою складність і неоднозначність, а в деяких моментах – 

суперечливість.  

Труднощі теоретичного і прикладного розуміння злочину, 

передбаченого ст. 204 КК України, зумовлені низкою чинників: 

наявністю широкого переліку  підакцизних товарів, які можуть мати 

мінливий характер; бланкетний характер кримінально-правової норми; 

відсутність у законі вказівки на «завідомість» для субʼєкта злочину 

при вчиненні аналізованого суспільно небезпечного діяння; 

відсутність у законі чітких критеріїв визначення таких понять, як 

«відкриття підпільних цехів», «використання обладнання, що 

забезпечує масове виробництво підакцизних товарів»; відсутність 

визначення мінімальної кількості та/або вартості незаконно 

виготовлених підакцизних товарів, при досягненні яких незаконні дії 

щодо них могли тягти кримінальну відповідальність тощо [2, с. 23].  

До цього переліку проблемних питань ще можна додати складнощі 

відмежування аналізованого злочину від суміжних посягань та 

адміністративних правопорушень, нестабільність практики 

кваліфікації цього злочину за сукупністю з іншими злочинами та 

багато чого іншого. 
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Попри те, що у кримінально-правовому аспекті питання 

незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з 

метою збуту підакцизних товарів були предметом наукових розробок 

низки українських вчених, все ж таки на дисертаційному рівні 

положення про кримінальну відповідальність за цей злочин ретельно 

досліджувалися понад 10 років тому назад, зокрема, у кандидатській 

дисертації М. М. Мінаєва (2005 р.). Цей вчений пропонував викласти 

ст. 204 КК України таким чином:  

«Незаконне виготовлення певних видів товарів або інше 

незаконне поводження з ними.  

1. Вчинення з метою збуту незаконного виготовлення, незаконного 

придбання, незаконного зберігання, незаконного транспортування, а так 

само вчинення незаконного збуту спирту етилового, коньячного, 

плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту 

етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, 

спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива 

солодового, дистилятів, високооктанових кисневмісних домішок до 

бензинів сумішевих, транспортних засобів, – карається... 

2. Незаконне виготовлення з метою збуту небезпечних для 

життя і здоровʼя людини товарів, зазначених у частині першій цієї 

статті, – карається... 

3. Вчинення діяння, передбаченого частинами першою або 

другою цієї статті, повторно, або за попередньою змовою групою осіб, 

або у великих розмірах, а так само якщо це призвело до завдання 

шкоди здоровʼю людини, смерті людини або до інших тяжких 

наслідків, – карається... 

Примітка. 1. Діяння, передбачене цією статтею, вважається 

вчиненим у великих розмірах, якщо вартість зазначених у частині 

першій цієї статті товарів перевищує одну тисячу неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

2. Під транспортними засобами у цій статті слід розуміти 

механічні транспортні засоби, зазначені у примітці до ст. 286 цього 

Кодексу». 

Основні аргументи зазначеного вище науковця зводилися до 

наступного: по-перше, назва статті у запропонованій редакції точніше 

відбивала б характер і спрямованість передбачених нею діянь, 

охоплювала б всі діяння, передбачені в диспозиціях; по-друге, у 

запропонованій редакції диспозиції ст. 204 КК України конкретно і 

безпосередньо повʼязані із відповідним регулятивним законодавством, 

сформульовані з використанням термінології, яка вживається у цьому 

законодавстві, і це має позитивно відбитись на процесі і результатах 
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кваліфікації діянь, передбачених цією статтею. Безпосередня вказівка 

на речі матеріального світу, які є предметом злочину, усувала б будь-

яке неоднозначне тлумачення кримінального закону; по-третє, більш 

чіткий опис обʼєктивних ознак злочину, позбавлення тексту диспозиції 

розглядуваної статті неузгодженості між окремими термінологічними 

зворотами, які в ній вживаються, також підвищило б ефективність 

застосування ст. 204 КК України на практиці; по-четверте, включення 

до ст. 204 КК України ознак кваліфікованого та особливо 

кваліфікованого складу злочину, передбаченого частиною першою цієї 

статті, дозволило б більш гнучко підходити до вирішення питань 

індивідуалізації кримінальної відповідальності і покарання за 

вчинення передбачених нею злочинів [3]. 

Попри загалом позитивний зміст вироблених М. М. Мінаєвим 

пропозицій, не всі вони сприймаються нами коректно та виважено, 

зокрема: 1) з назви статті та її диспозиції зникла вказівка на те, що у 

цій нормі йдеться саме про підакцизні товари (замість цього автор 

вживає термін «певні товари»); 2) автор перебільшує частоту вживання 

прикметника «незаконне» щодо протиправних дій, згадуючи про нього 

аж пʼять разів у пропонованій редакції ч. 1 ст. 204 КК України (така ж 

сама ситуація й щодо терміна «спирт», котрий теж вживається пʼять 

разів у контексті предметів злочину);  3) у пропонованій редакції цієї 

статті автор намагається дати вичерпний перелік підакцизних товарів, 

не прогнозуючи, що він у майбутньому може бути розширений чи 

навпаки звужений; 4) у пропонованій примітці до ст. 204 КК України 

автор розтлумачує лише поняття «транспортні засоби», тоді як 

пропозиції щодо тлумачення інших предметів цього злочину він не 

виказує; 5) автор не дискутує про співвідношення термінів 

2транспортування» та «переміщення», а також про те, який з них був 

би оптимальним у контексті вчинення аналізованого злочину, тощо. 

Інший український науковець А. А. Гмирін у своїй дисертації  

«Кримінально-правова характеристика злочину незаконне 

виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту 

підакцизних товарів» (2018 р.) сформулював ст. 204 КК України в 

наступній редакції:  

«Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, збут або 

транспортування з метою збуту підакцизних товарів. 

1. Незаконне виготовлення чи придбання з метою збуту або 

зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою 
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збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів 

або інших підакцизних товарів, – караються…  

2. Незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів або інших підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних 

цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове 

виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше була 

засуджена за цією статтею, або вчинені за попередньою змовою 

групою осіб, або вчинені у великому розмірі, – караються…  

3. Незаконне виготовлення товарів, указаних у частині першій 

або другій цієї статті, з недоброякісної сировини (матеріалів), що 

становлять загрозу для життя і здоровʼя людей, а так само незаконний 

збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких 

наслідків, або незаконне виготовлення чи збут товарів, зазначених в 

частинах першій або другій цієї статті, вчинені організованою групою 

осіб, або виготовлення чи збут таких товарів, вчинені в особливо 

великих розмірах – караються…» [4, с. 14–15]. 

Також загалом позитивно оцінюючи теоретичну і практичну 

значимість дисертації А. А. Гмиріна, вважаємо, що  не всі вироблені 

ним пропозиції з приводу змін і доповнень до ст. 204 КК України 

будуть сприйматися однозначно і несуперечливо.  

Так, по-перше, автор все ж таки не відмовляється від вказівки 

у цій статті на найбільш типові підакцизні товари – алкогольні напої 

та тютюнові вироби, не охоплюючи їх єдиним поняттям «підакцизні 

товари».  

По-друге, деякі терміни продовжують мати оціночний характер 

як у чинній, так і в пропонованій автором редакції (зокрема, йдеться 

про «підпільні цехи» та «масове виробництво таких товарів»).  

По-третє, на практиці вкрай важко вчинити злочин, 

передбачений ст. 204 КК України (йдеться про 

незаконне виготовлення) виключно одним субʼєктом, а тому 

пропонована дисертантом вказівка на таку кваліфікуючу ознаку, як 

«попередня змова групи осіб» (у ч. 2) фактично зробить неможливим 

застосування ч. 1 цієї статті щодо згаданої форми обʼєктивної сторони 

складу злочину.  

По-четверте, автор чомусь не дискутує з приводу наявності 

можливих ризиків для життя і здоровʼя людей (їх отруєння включно) при 

вчиненні інших форм цього злочину – при придбанні, зберіганні, 

транспортуванні незаконно виготовлених підакцизних товарів, а не тільки 

при їх виготовленні чи збуті (зокрема, хіба не можна отруїтися парами 
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окремих незаконно виготовлених підакцизних товарів при їх купівлі, 

перебуванні недалеко від місця їх зберігання чи при перевезенні?).  

По-пʼяте, автор не пропонує в окремій примітці до цієї статті 

конкретизувати зміст зазначених ним великих та особливо великих 

розмірів незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також не 

розглядає можливість звільнення від кримінальної відповідальності за 

вчинення цього злочину в межах Особливої частини КК України. 

Таким чином, очевидно, що норма про відповідальність за 

незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою 

збуту підакцизних товарів може та повинна бути удосконалена у 

майбутньому, зважаючи на ті пропозиції, що були вироблені 

вітчизняними фахівцями в галузі кримінального права, а також 

виходячи з наших критичних зауважень з цього приводу. Тільки 

комплексне врахування науково обґрунтованих пропозицій допоможе 

законодавцю виробити оптимальну модель ст. 204 КК України.  
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ПРАВОВА ПРОТИДІЯ КАТУВАННЮ В УКРАЇНІ  

В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Одним з найбільш важливих прав людини є право на фізичну і 
психічну недоторканність і безпеку. У Конституції України 
закріплено, що людина, її життя і здоровʼя, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Згідно з Основного Закону ніхто не може бути підданий 
катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його 
гідність, поводженню чи покаранню. На жаль, проблема катувань є 
надзвичайно актуальною в Україні. Як вказується у доповіді 
«Міжнародної амністії» в Україні продовжуються випадки катування 
та жорстокого поводження з людьми. 

Україна ратифікувала майже всі міжнародно-правові документи, 
в яких викладені принципи захисту прав та основних свобод людини, її 
захисту від нелюдського, жорстокого поводження і катування.  
Ці принципи відображені в  Конституції України. На міждержавному 
рівні створено організації, що займаються моніторингом стану 
охорони прав і свобод людини та захистом від катувань. Наприклад, на 
території України працює Європейський Комітет, який перевіряє 
поводження з позбавленими волі особами з метою посилення захисту 
від катувань. На національному рівні в Україні діє інститут 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
(омбудсмена). Прийнято рішення про запровадження в Україні 
національного превентивного механізму у форматі «Омбудсмен +», 
який передбачає здійснення моніторингових візитів до місць 
несвободи працівниками офісу Омбудсмена спільно з активістами 
громадянського суспільства. 

25 травня 2012 року в новій структурі Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини було 
утворено спеціалізований структурний підрозділ – Департамент з 
питань реалізації національного превентивного механізму. З 
позитивних факторів, які вплинули на зменшення катувань було 
прийняття нового Кримінального Процесуального Кодексу в 2012 р. 
Україна ввела до кримінального законодавства нові поняття – 
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катування (ст. 127 ККУ) і спеціальну мету катування – спонукати 
потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі. Це 
дозволило наблизити норму національного законодавства до норм 
міжнародного законодавства.  

На недержавному рівні згідно із Законом України «Про 
обʼєднання громадян» створено: 1) мережі правових центрів, які 
займаються правовою допомогою особам, що пережили катування; 
2) правозахисні групи, спілки; 3) центри документування катувань. 
У центрі постраждалим від катувань нададуть правову допомогу не 
тільки в українських судах всіх рівнів, а й в Європейському суді з прав 
людини. Проте результати дослідження слідчої та судової практики у 
справах про катування дають підстави зробити висновок, що коло 
спеціальних субʼєктів катування має бути конкретизовано. Треба 
ввести класифікацію осіб, що потерпіли від катування, з урахуванням 
класифікації особи злочинця у справах про катування: перша група – 
особи, затримані правоохоронними органами; друга – особи, які 
відбувають покарання в пенітенціарних установах; третя – 
військовослужбовці; четверта – пацієнти лікарняних закладів; пʼята 
група – інші особи. 

Класифікацію можна реалізувати за допомогою додаткових 
статистичних даних або шляхом впровадження нових спеціальностей, які 
будуть мати на меті зʼясування реальних обставин, що призвели до 
порушення права людини. Ця диференціація дасть можливість зрозуміти, 
де найбільш актуальною є правова проблема катування. Таким чином, у 
певних сферах життя питання можна буде вирішувати більш пильно. Це 
допоможе правильно розподілити вплив проти катування, що в 
найближчий час має дати певні результати.  Права потерпілих від 
катувань осіб, які належать до всіх груп, повинні захищатися нормами 
міжнародно-правових актів, які імплементовані у вітчизняне 
законодавство. Європейський комітет з питань запобігання катуванням 
рекомендує, щоб українська влада продовжувала покладати свої зусилля 
щодо удосконалення Кримінального процесуального кодексу. 

У цілому, порівняльний аналіз і узагальнення міжнародних і 
національних нормативно-правових актів, спрямованих на боротьбу з 
катування, засвідчує, що норми вітчизняного законодавства у цій галузі в 
основному відповідають нормам міжнародно-правових актів, прийнятих 
ООН, органами ЄС, а також документам міждержавних і недержавних 
організацій, товариств, асоціацій, що займаються на міжнародному, 
міждержавному і національному рівнях моніторингом стану охорони прав 
і свобод людини, захистом від катувань та інших нелюдських, жорстоких і 
таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Головне, 
щоб усі ці закони виконувалися у реальному житті! 
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САМОВІЛЬНЕ ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ  

ТА САМОВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

Надалі частіше у сучасному суспільстві постає проблема 

самовільного зайняття земельних ділянок та самовільного будівництва, 

саме тому Кримінальний Кодекс України передбачає склад злочину, 

що знаходить свій вияв у ст. 197-1 ККУ. У цій статті передбачено 

відповідальність за два самостійних, хоч і повʼязаних між собою, 

злочини - самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної 

шкоди її законному володільцю або власнику (ч. 1), і самовільне 

будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній 

ділянці (ч. 3). 

Потерпілим від злочинів, передбачених ч. 1 і ч. 3 ст. 197-1, є 

законний володілець або власник самовільно зайнятої земельної 

ділянки. Основним безпосереднім обʼєктом злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 197-1, є право власності на землю (право володіння і користування 

землею), а злочину, передбаченого ч. 3, - встановлений законодавством 

порядок будівництва на земельних ділянках відповідних обʼєктів 

(будівель та споруд). Додатковими обʼєктом виступає, зокрема: 

правомірна управлінська діяльність державних і самоврядних органів у 

галузі земельних та архітектурно-будівельних відносин; система 

оподаткування (винні у самовільному зайнятті земельних ділянок, як 

правило, не сплачують плату за землю, яка включає земельний податок 

й орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності і 

входить у систему оподаткування). 
Предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1, виступає 

конкретна земельна ділянка, під якою треба розуміти частину земної 
поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з 
визначеними щодо неї правами. Згідно, до ст. 79 Земельного Кодексу, 
під земельною ділянкою слід розуміти частину земної поверхні з 
установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними 
щодо неї правами. Злочин, передбачений ст. 197-1, може бути 
вчинений стосовно земельної ділянки будь-якої категорії, на які 
поділяються землі України за основним цільовим призначенням (землі 
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сільськогосподарського призначення, житлової та громадської 
забудови, водного фонду, промисловості, транспорту, запасу тощо). 
Самовільне зайняття земельної ділянки має місце і у випадку, коли 
власник або законний володілець земельної ділянки самовільно змінює 
її межі, приєднуючи частину суміжних земель до своєї ділянки. Під 
будівлею як предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, слід 
розуміти обʼєкт будівництва, призначений для постійного або 
тимчасового перебування людей із захистом їх від впливу 
несприятливих атмосферних умов (житловий будинок, літня кухня, 
школа, вокзал тощо). Для кваліфікації даного злочину не має значення 
те, яке призначення має самовільно збудована будівля або споруда - 
житлово-цивільне, комунальне, промислове або інше. 

Обʼєктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1, 
полягає у самовільному зайнятті земельної ділянки, а злочину, 
передбаченого ч. 3 цієї статті, – у самовільному будівництві будівель 
або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці. Самовільне 
зайняття земельної ділянки - це фактичне заволодіння (чи заволодіння 
і користування) земельною ділянкою або її частиною, вчинене в 
особистих інтересах або інтересах інших осіб тим, кому ця ділянка у 
встановленому порядку не надавалась у володіння і користування 
(постійне, оренда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) або не 
передавалась у власність, або за відсутності вчинення правочину щодо 
такої земельної ділянки (чи щодо обʼєкта, розташованого на земельній 
ділянці). Зайняття земельної ділянки як злочин може полягати у 
різноманітних діях, у тому числі в експлуатації земельної ділянки у 
значенні вилучення її корисних властивостей. Самовільне зайняття 
земельної ділянки є злочином із матеріальним складом, який 
вважається закінченим з того моменту, коли особа фактично 
заволоділа земельною ділянкою або розпочала її протиправну 
експлуатацію (освоєння), завдавши цим власнику земельної ділянки 
або її законному володільцю значної шкоди. 

Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно 
зайнятій земельній ділянці полягає у веденні на такій ділянці без 
належного дозволу будівельних робіт (у тому числі земляних), а також 
виконанні монтажних робіт по спорудженню нового обʼєкта – будівлі 
чи споруди. Поняттям будівництва охоплюється як нове будівництво, 
так і реконструкція, реставрація, впорядкування або капітальний 
ремонт вже існуючих обʼєктів – будівель чи споруд, розширення і 
технічне переоснащення підприємств. При цьому із змісту ч. 3  
ст. 197-1 випливає, що поняття кримінально караного самовільного 
будівництва має специфіку, яка полягає у його поєднанні із 
самовільним зайняттям земельної ділянки.  



284 

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 197-1, визнається закінченим не з 
моменту зведення готової будівлі або споруди, а з початку ведення 
будівельних робіт на самовільно зайнятій земельній ділянці. Не є 
злочином несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель, 
наданих на підставі договору у тимчасове (короткострокове або 
довгострокове) користування – таке діяння визнається 
адміністративним проступком (ст. 54  КУпАП).  

Субʼєкт злочинів, передбачених різними частинами ст. 197-1, – 
загальний або спеціальний (службова особа). Дії службової особи за 
наявності підстав потребують додаткової кваліфікації за ст. 364 або 
365. Субʼєктивна сторона самовільного зайняття земельної ділянки і 
самовільного будівництва на ній будівель або споруд характеризується 
прямим умислом. Винна особа усвідомлює відсутність у неї права на 
конкретну земельну ділянку (права здійснювати будівельні роботи), 
однак бажає її захопити (збудувати на ній будівлю або споруду). 
Психічне ставлення до значної шкоди, заподіяної власнику земельної 
ділянки або її законному володільцю (ч. 1 ст. 197-1), може бути у 
формі непрямого умислу. Помилка особи щодо справжніх меж того чи 
іншого землеволодіння має виключати відповідальність за ст. 197-1 КК 
через відсутність умислу.  

Кваліфікуючими ознаками самовільного зайняття земельної 
ділянки є вчинення цього злочину: особою, раніше судимою за злочин, 
передбачений ст. 197-1; групою осіб; щодо земельних ділянок 
особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної 
охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму 
використання земель (ч. 2 ст. 197-1). Кваліфікуючими ознаками 
самовільного будівництва будівель або споруд на самовільно зайнятій 
земельній ділянці є: ведення такого будівництва на земельній ділянці, 
що є особливо цінною, земель в охоронних зонах, зонах санітарної 
охорони чи зонах особливого режиму використання земель; вчинення 
його особою, раніше судимою за такий самий злочин або злочин, 
передбачений ч. 3 ст. 1971 (ч. 4 ст. 197-1).  

Самовільне зайняття земельної ділянки як злочин, передбачений 
ч. 1 та ч. 2 ст. 197-1, потрібно відмежовувати від інших злочинів проти 
власності - шахрайства і вимагання. Якщо самовільне зайняття 
земельної ділянки означає фактичне заволодіння (користування) 
земельною ділянкою, не поєднане з отриманням титулу на неї, то 
винний у шахрайстві або вимаганні у певний спосіб отримує (прагне 
отримати) правовстановлювальний документ на земельну ділянку. 
Самовільне зайняття земельної ділянки слід також відрізняти від 
порушення порядку надання земельної ділянки у власність чи у 
користування. Такі діяння можуть кваліфікуватись за статтями КК, які 
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передбачають відповідальність за злочини у сфері службової 
діяльності. Також, слід відмежовувати самовільне захоплення 
земельної ділянки від такого поняття як рейдерство. Найчастіше під 
рейдерством розуміють захоплення підприємства, тобто незаконне 
отримання доступу до управління підприємством та розпорядження 
активами підприємства (майном, грошима на рахунках). Класична 
схема рейдерства передбачає підробку, створення, отримання в суді 
документів, що свідчать про перехід права власності на майно чи 
корпоративні права. Рейдерство ставить на меті отримати право 
власності на майно, в той час як самовільне зайняття земельної ділянки 
такої мети не має. 
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ПРИМУШУВАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ 

Проблема аборту в Україні відома з давніх часів. Ставлення до 
неї визначалось багатьма чинниками: релігійними, моральними, 
економічними, демографічними, політичними. 

Звертаючись до законодавства України, слід наголосити на 
тому, що на даний момент в державі аборти легалізовані й 
регулюються низкою нормативно-правових актів, зокрема Основами 
законодавства України про охорону здоровʼя. У ст. 50 цього Закону 
міститься положення про те, що аборт дозволений до 12 тижнів за 
бажанням самої жінки, і згідно з медичними показниками в період між 
12 та 22 тижнем вагітності [1]. 

Щодо осіб, які не досягли 18 років, відповідно до п. 1.8. Наказу 
МОЗ України № 423 Порядку надання комплексної медичної допомоги 
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вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової 
документації та інструкцій щодо їх заповнення проведення операції 
(процедури) штучного переривання небажаної вагітності у вагітної 
жінки віком до 14 років або у недієздатної особи здійснюється за 
заявою її законних представників, а штучне переривання вагітності у 
вагітної жінки, яка досягла 14 років, здійснюється за її згодою [2]. 

В даний час світова практика передбачає два види показань для 
штучного переривання вагітності. Серед соціальних показань 
виділяють наявність інвалідності, перебування в місцях позбавлення 
волі, розірвання шлюбу під час вагітності, наявність в сімʼї дитини-
інваліда, а також рівень матеріального доходу на члена сімʼї. Проте в 
багатьох європейських країнах, таких як Німеччина, Іспанія, 
Швейцарія аборт за соціальними показаннями не дозволений.  

Законом України від 06.12.2017 р. № 2227-VІІІ «Про внесення 
змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 
боротьбу з цими явищами» було внесено істотні зміни до КК України, 
які наберуть чинності 11 січня 2019 року. Зокрема, у новій редакції 
викладена стаття 134 КК України, яка передбачає відповідальність за 
незаконне проведення аборту або стерилізації. Вводиться 
відповідальність за примушування до проведення аборту або 
стерилізації без добровільної згоди потерпілої особи. 

Під примушуванням жінки до вчинення аборту розуміється 
будь-які активні дії, спрямовані на спонукання жінки перервати 
вагітність за умови, що винний знає про її небажання переривати 
вагітність. Тому не буде примушування до переривання вагітності у 
разі, коли особа радить чи рекомендує жінці перервати вагітність або 
не виконує прохання чи вимоги жінки вчинити певні дії як умови 
збереження вагітності, наприклад, укласти з нею шлюб, змінити місце 
роботи, навіть якщо особа бажає, щоб жінка перервала вагітність, і 
відмовляється вчинити певні дії, усвідомлюючи, що внаслідок її 
відмови жінка перерве вагітність. 

Характер примушування в ст. 134 КК України не 
конкретизований, звідки випливає, що це можуть бути застосування 
фізичного насильства будь-якого вигляду, погрози його застосування, 
а також погрози іншого змісту – знищити чи пошкодити майно, 
розголосити відомості приватного характеру, звільнити з роботи; 
позбавити матеріального забезпечення і підтримки, розірвати шлюб. 

Навіть, примушування жінки до переривання вагітності у 
випадках, коли за медичними показаннями збереження вагітності 
небажане (загроза життю чи здоровʼю жінки при пологах, можливість 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
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народження психічно чи фізично неповноцінної дитини або дитини з 
тяжкою спадковою хворобою тощо), тягне кримінальну 
відповідальність за ч. 2 ст. 134 КК України. 

Також, доречно зазначити, що в 2017 році зареєстровано 
законопроект № 6239 «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо обмежень відносно проведення операцій штучного 
переривання вагітності (абортів)», згідно з яким проведення абортів 
стане можливо лише за медичними показаннями або в разі, якщо 
зачаття відбулося в результаті зґвалтування. Законодавець пропонує 
виключити норму Цивільного кодексу України про те, що штучне 
переривання вагітності до 12 тижнів може здійснюватися за бажанням 
жінки. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УМИСНОГО 

ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА, 

ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 194 КК УКРАЇНИ 

Актуальність дослідження проблемних питань кваліфікації 
умисного знищення або пошкодження майна пояснюється необхідністю 
правильного застосування законодавства про кримінальну 
відповідальність, що сприятиме ефективному вирішенню на практиці 
кримінальних проваджень про злочини, які завдали майнової шкоди, та 
швидкому й адекватному відшкодуванню її потерпілим. Метою даної 
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статті є аналіз умисного знищення або пошкодження майна, його 
кваліфікуючих ознак та надання пропозицій щодо вдосконалення 
відповідних положень чинного Кримінального кодексу України. 
Науковою розробкою цього питання займалися такі науковці, як 
Р.В. Асейкін, О.В. Білаш, І.Б. Газдайка-Василишин, В.А. Горбунов, 
О.П. Дячкін, О.М. Котовенко, С.А. Миронюк, С.В. Незнайко, 
Б.М. Одайник, А.В. Сакун, В.П. Самокиш, та ін. Однак варто зазначити, 
що попри досить детальну розробку даної проблеми в науковій літературі 
низка актуальних питань цієї теми залишаються невирішеними. 

Автором викладено результати комплексного кримінально – 
правового дослідження проблем кримінально – правової кваліфікації та 
відповідальності за умисне знищення або пошкодження майна. 
Проаналізовано законодавство про кримінальну відповідальність  за 
умисне знищення або пошкодження майна в історико – правовому, 
порівняльно – правовому та формально – правовому аспектах. При 
проведенні дослідження були запропоновані рекомендації щодо 
вдосконалення статті 194 Кримінального кодексу України, яка передбачає 
відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна. 

 Згідно до Кримінального кодексу вказана стаття звучить: 
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло 
шкоду у великих розмірах. 2. Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, 
вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло 
майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель 
людей чи інші тяжкі наслідки. Законодавцем однаково передбачена 
відповідальність за ч. 2 ст. 194 КК як за вчинення умисного знищення 
або пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вибуху, так і таке, 
що спричинило майнову шкоду в особливо великих розмірах. І це є 
цілком логічно, адже частіше всього матеріальні збитки в особливо 
великих розмірах, можуть бути завдані саме вчиненням цього злочину 
шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом. 

Однак, на нашу думку, не зовсім логічна та вдала є позиція 
законодавця, щодо включення до кваліфікуючих ознак цього злочину, 
передбачених ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, одночасно 
ознак, які характеризуються завданням шкоди майну та завданням 
шкоди життю та здоровʼю людей, за що передбачені однакові міри 
покарання. На одному рівні знаходяться різні суспільні відносини, 
яким заподіюється шкода. З одного боку – життя та здоровʼя, а з 
іншого – майно.  Відповідно до статті 3 Конституції України «Людина, 
її життя і здоровʼя, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.» Кримінально-
правова охорона повинна, в першу чергу, бути направлена на охорону 
життя і здоровʼя людини, а тільки потім на охорону майна.  



289 

У звʼязку з цим вважаємо  за доцільне, внести наступні зміни до 
чинного Кримінального кодексу України: із частини 2 статті 194 
виключити кваліфікаційну ознаку – спричинення загибелі людей чи інші 
тяжкі наслідки та викласти її в такій редакції: «Те саме діяння, вчинене 
шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або 
заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах» та доповнити 
статтю 194 частиною 3 та викласти її в наступній редакції: «Те саме 
діяння, яке спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки». 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОБʼЄКТА ЗЛОЧИНУ  

ПІД ЧАС КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ  

У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

У відповідності до ст. 2 Земельного кодексу України «земельні 

відносини – це суспільні відносини щодо володіння, користування і 

розпорядження землею», «обʼєктами земельних відносин є землі в 

межах території України, земельні ділянки та права на них, у тому 

числі на земельні частки (паї)»  [1]. Земля стає предметом земельних 

відносин у звʼязку з привласненням її продуктів і використанням її 

корисних властивостей. При цьому вона залишається обʼєктом 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/
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природи. Особливості земельних відносин полягають у тому, що їх 

виникнення і розвиток безпосередньо повʼязані з обʼєктивними 

закономірностями розвитку людського суспільства і суспільного 

виробництва [2, с. 4]. Ст. 211 Земельного кодексу України 

передбачений перелік земельних правопорушень, за які настає 

відповідальність, вона може бути цивільною, адміністративною або 

кримінальною. Кримінальна відповідальність за правопорушення у 

сфері земельних відносин настає у разі наявності ознак складу 

відповідного злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України. 

Виникає закономірне питання, що ж таке «земельне 

правопорушення», та які особливі ознаки відрізняють його від інших 

правопорушень, коли саме воно стає злочином та за яких умов. Згідно 

з аналізом проведеним вченим Ізовіта А. М. в юридичній літературі є 

декілька класифікацій злочинів у сфері земельних відносин, не всі 

вони є вичерпними, та такими, що охоплюють найбільш актуальну на 

сьогоднішній день сферу ринкового обігу землі. Найбільш точним, і 

ми згодні в цьому з автором, за результатом аналізу  визначено 

класифікацію  зроблену за обʼєктом злочину [3, с. 140]. 

Дискусії серед науковців розгорнулись щодо того, які саме 

злочини потрібно віднести до вчинених у сфері земельних відносин, 

проблему досліджували Т. Б. Саркісова, М. В. Шульга, А. М. Ізовіта, 

Р. О. Мовчан, В. В.  Носік, В. Л. Мунтян, Є. П. Чабанна та інші.  

Чабанна Є. П. та  Данилова Є. В. земельні злочини поділяють на: злочини 

у сфері обігу землі – це злочини , які посягають на землю як на обʼєкт 

нерухомості та злочини у сфері землекористування – це злочини , які 

посягають на землю як на обʼєкт екології, довкілля та природний 

ресурс. [4, с. 24]. Шульга А. М. прийшов до висновків, що 

««Земельними злочинами» в контексті Особливої частини КК 

України потрібно визначати суспільно небезпечні, винні (умисні) 

діяння (дію або бездіяльність), передбачені відповідними статтями 

VІІІ Розділу Особливої частини, які вчиняються відповідним 

субʼєктом злочину і посягають на суспільні відносини у сфері 

охорони, раціонального використання та відтворення земельних 

ресурсів» [5, с. 194]. 

Дозволимо собі не погодитися з таким вузьким визначенням 

цього виду злочинів, а також з тим, що вони обмежені виключно VІІІ 

Розділом Особливої частини Кримінального кодексу України, а саме 

«Злочинами проти довкілля». Практика розгляду справ цієї категорії в 

своїй повсякденній роботі, а також статистична виборка з Єдиного 

реєстру досудових розслідувань дозволяє впевнено стверджувати, що 

протягом останніх трьох років додаткова відмітка щодо кваліфікації  
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«110 – вчинення злочинів у сфері земельних відносин» та «111 – інші 

правопорушення у сфері земельних відносин» найчастіше 

застосовується до злочинів передбачених Розділом XVІІ 

Кримінального кодексу України «Злочини у сфері службової 

діяльності», а протягом 2018 року, крім цього, також до Розділу XVІ 

Кримінального кодексу «Злочини у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (компʼютерів), систем та компʼютерних 

мереж», а саме ст. 362 КК України «несанкціонована зміна інформації, 

яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має 

право доступу до неї». Почастішали випадки кваліфікації дій винних 

осіб за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) [6]. 

Завдяки удосконаленню Земельного законодавства, більш чітко 

розмежовано повноваження посадових осіб органів Держгеокадастру, 

кадастрових реєстраторів, сертифікованих інженерів 

землевпорядників, нотаріусів, тобто субʼєктів, які найчастіше 

вчиняють злочини у сфері земельних відносин. 

Таким чином, відслідковується тенденція, за якою «земля» 

цікавить злочинців саме як обʼєкт нерухомості більше ніж як обʼєкт 

екології, довкілля та природний ресурс. Відповідно, автор схиляється до 

думки, вже висловленої І. Ф. Панкратовим та підтриманої Саркісовою 

Т. Б., щодо виділення загального та конкретного обʼєкта земельного 

правопорушення, де загальний обʼєкт – земельний правопорядок, 

встановлений земельним законодавством, в якості конкретного обʼєкта 

виступає земля, конкретна земельна ділянка, права власників, 

володільців, користувачів та орендаторів землі [7 с. 133]. 

Список використаних джерел 

1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення: 29.10.2018). 

2. Шульга М. В. Земельне право України. Підручник. – Xарків: 

Право, 2013. – 520 с. 

3. Ізовіта А. М. Кримінологічна характеристика злочинів, що 

вчиняються на земельному ринку. Актуальні проблеми держави та 

права : збірник наукових праць. Вип. 60. Одеса: Юридична література, 

2011. С. 139–145. 

4. Чабанная Е. П., Данилова Е. В. Преступления в сфере 
оборота земли. Российский следователь. 2007. № 2. С.24–26. 

5. Шульга А. М. Особливості обʼєктного складу земельних 

злочинів. Вісник кримінологічної асоціації України.  № 1.  2015. 

С. 186–199. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14


292 

6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 

29.10.2018). 

7. Саркісова Т. Б. Підходи до розуміння земельного 

правопорушення. Науковий вісник Херсонського державного 

університету.  Вип. 1. Том 2.  2015. С.132–135. 

Скалацька Тетяна Ігорівна, 

курсант 2-го курсу навчально-наукового 

інституту № 3 Національної академії 

внутрішніх справ 
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Павловська Анна Анатоліївна 

ПРОБЛЕМА НЕВИКОНАННЯ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ 

СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ОБОВʼЯЗКІВ 

Успішне функціонування держави та суспільства можливе лише 

за належного виконання службовими особами своїх обовʼязків. 

Невиконання або не належне виконання таких обовʼязків веде до 

службової недбалості, що може призвести до економічних, політичних 

та соціальних проблем держави. Слід зауважити, що на даний час у 

кримінальному праві залишається спірним питання про ступінь 

конкретності опису і визначення ознак поводження службової особи, 

за яке може бути отримана неправомірна вигода.  

Питання кваліфікації умисної бездіяльності службової особи є 

дійсно проблемним. Умисна бездіяльність – це що: недобросовісне 

використання службовою особою своїх службових повноважень чи 

перевищення службових повноважень? Мотиви таких діянь можуть 

бути різні, від простої службової недбалості до корупційних проявів 

або отримання  неправомірної вигоди. Так, наприклад, дільничний, 

здійснюючи перевірку доручених йому матеріалів, може з недбалості 

чи навмисно не встановлювати всіх обставин вчиненого.  

У злочині службової недбалості виявляються його обʼєктивні 

ознаки – це поведінка субʼєкта у вигляді діяння, яке полягає у невиконанні 

або неналежному виконанні службових обовʼязків. Такий вид службової 

недбалості називають «чистою» бездіяльністю за якою службова особа 

повністю не виконує свої обовʼязки. Неналежне виконання обовʼязків – це 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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такі дії службової особи, які в межах службових обовʼязків, виконанні не 

так, як того вимагають інтереси служби.  

Тому виправданим, на нашу думку, є введення в КК деяких держав 

колишнього СРСР такого складу злочину, як «умисне невиконання 

службовою особою своїх службових обовʼязків». При цьому в цих 

кодексах залишається також і такий склад злочину, як зловживання 

службовими повноваженнями. Суспільно небезпечне діяння у формі дії 

або бездіяльності є складовою частиною обʼєктивної сторони будь-якого 

злочину. Дія – активна поведінка, під час якої виконуються певні дії. 

Бездіяльність  відповідно є пасивною поведінкою, де особа не виконує 

певних дій, які повинна була й могла вчинити. 

Отже,  КК України слід доповнити кримінально-правовою нормою, 

яка б передбачала відповідальність за умисне невиконання службовою 

особою своїх службових обовʼязків. Введення такої норми може мати 

превентивний характер, коли вони невиконанням або неналежним 

виконанням своїх обовʼязків чи повноважень створюють умови щодо 

отримання неправомірної вигоди без його прямого вимагання.  

Таким чином, злочин службової недбалості може бути вчинений 

шляхом як дії, так і бездіяльності. Якщо несумлінне ставлення 

службової особи до своїх службових обовʼязків проявляється у діях, то 

можна говорити про неналежне виконання службових обовʼязків, а за 

бездіяльності службової особи саме не виконання своїх обовʼязків є 

несумлінним ставленням до служби.  

Слюсар Людмила Євгеніївна, 
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Володимирович 

БУЛІНГ ЯК ФОРМА КАТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 

Одним із пріоритетних завдань демократичної країни у сфері 

кримінально-правової охорони прав і свобод людини і громадянина 

являється  захист її життя та здоровʼя. Конституція України [1] 

проголошує життя і здоровʼя людини, її честь і гідність, 
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недоторканність і безпеку як найвищу соціальну цінність (ст. 3), 

наголошуючи, що «ніхто не може бути підданий катуванню, 

жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, 

поводженню чи покаранню» (ст. 28). Заборона катування людей 

відповідає вимогам міжнародно-правових актів, на підставі яких кожна 

держава, в тому числі і Україна, розглядає акти катування як злочини. 

Основний закон встановлює, що будь-яке насильство над дитиною та її 

експлуатація переслідуються законом. Головний міжнародний 

документ щодо захисту прав дитини – Конвенція  ООН з прав дитини 

наголошує, що всі діти від народження мають право на безпечні та 

сприятливі умови [2]. Проте, за даними Всесвітньої організації 

охорони здоровʼя, Україна посідає четверте місце в світі за рівнем 

підліткової агресії, поступаючись лише Росії, Албанії та Білорусі. 

Поширення насильницької моделі поведінки серед дітей 

зумовлено тим, що вони бачать насильство в повсякденному житті, що 

дають певні плоди в політиці, рейдерстві та просто серед перехожих. 

Спираючись на це в дітей формується думка, що потрібно 

використовувати агресію задля досягнення своїх цілей та 

самоствердження серед однолітків. Таке положення формує надалі 

прояви агресивної поведінки до інших, що слабкіші, або мають певні 

відмінності чи вроджені дефекти зовнішності чи мови. Найчастіше з 

таким явищем  стикаються в школі, сімʼї та університетах. Через 

актуалізацію проблеми поширення насильства в  країнах світу було 

сформовано та виокремлено таке поняття як булінг.  

Булінг (від англ. bullyіng) – цькування, залякування, агресивне 

переслідування одного з членів колективу з боку інших представників 

колективу. Така поведінка має на меті самоствердження за рахунок 

когось, підпорядкування особистим інтересам або заслугу собі 

загального авторитету. Найпоширенішими формами боулінгу є: 

словесні образи, глузування, погрози; образливі жести або дії; 

залякування за допомогою слів, загрозливих інтонацій, щоб змусити 

жертву щось зробити чи не зробити; вимагання грошей, їжі, речей, 

умисне пошкодження особистого майна жертви; фізичне насилля 

(удари, штовхання, викручування рук, будь-які інші дії, які 

заподіюють біль і навіть тілесні ушкодження; приниження за 

допомогою мобільних телефонів та Інтернету (кібербулінг).  

У правовому контексті булінг часто ототожнюють з 

неправомірним психологічним впливом, адже переважно він включає в 

себе психологічний вплив із погрозою людині, що в майбутньому 
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будь-які права або законні інтереси цієї людини або небайдужих їй 

осіб будуть поставлені під загрозу.  Тому більшість проявів цього 

явища може бути схожим на шантаж, що в свою чергу доцільно 

відноситься до психологічного катування, що також може завдати і 

фізичної шкоди, причому як умисно так і з необережності (наприклад, 

доведення до самогубства). Окремі прояви булінгу можуть підпадати 

під ст. 127 КК України та кваліфікуватися як катування, через 

посягання кривдника на здоровʼя, честь, гідність особи, що 

розглядаються як особистісні блага та перебувають під кримінально-

правовою охороною. Дії, що вчиняються під час булінгу можуть бути 

абсолютно ідентичними до тих дій які вчиняються при катуванні. Це, 

зокрема: завдання ударів по тілу, що спричиняє фізичний біль, 

застосування поліетиленового пакета для позбавлення можливості 

дихати, різні посягання на статеву недоторканість особи, 

придушування,обливання холодною водою, нацьковування собак, 

примушувати їсти не їстівні речі. У кожному з випадків 

спостерігається настання наслідків у формі сильного фізичного болю 

або жорстокого морального страждання. В кожному із цих випадків є 

дві сторони: агресор(булер) та жертва. Найчастіше булерами стають 

підлітки до 16 років, що усвідомлюють та бажають вчинення знущань 

над жертвами, що становлять психічно вразливих дітей, з певними 

відмінними рисами, як наприклад дефект зовнішності,інша 

національність чи низького соціального статусу особи, або його сімʼї.  

Діти-булери до 16 років не несуть кримінальної 

відповідальності за вчинення дій, що утворюють склад катування, 

оскільки закон не передбачає цей злочин у переліку тих, кримінальна 

відповідальність за які наступає з 14 років. Згідно з наявної практики в 

Україні, найчастіше дії булерів кваліфікують як хуліганство(ст. 296 КК 

України).  Відповідно до закону за до відповідальності притягують 

батьків неповнолітніх кривдників, що згідно ч.4 ст. 184 КУпАП 

накладаються штрафом в розмірі від 10 до 20 неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян [3].  

Проте сплата штрафу батьками дитини не є покаранням для неї і 

навряд чи стане поштовхом для її перевиховання. Через відсутність в 

Україні  заходів захисту дітей від булінгу відсоток скривджених 

зростає. За даними Центру інформації про права людини станом на 

липень 2017 року 67 % дітей в Україні у віці від 11–17 років стикалися 

з проблемою булінгу протягом останніх трьох місяців. 24 % дітей 

цькували, а 48 % навіть нікому не розповідали про ці випадки [4].  
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Крім того, наприкінці листопада 2017 року в Українському 

інституті дослідження екстремізму встановили, що із проявами булінгу 

в Україні стикаються 8 із 10 дітей. Орієнтуючись на досвід зарубіжних 

країн потрібно вводити певні заходи щодо боротьби з цим явищем. 

Наприклад, у Канаді на законодавчому рівні визначено поняття 

«булінгу». Школи працюють над підвищенням обізнаності їхніх учнів 

та батьків, навчають свідків цих подій, як потрібно реагувати на 

випадки агресії та розвивають у них впевненість у необхідності 

захистити жертву. Стосовно учнів які стають агресорами 

законодавством передбачені певні покарання. 

Отже, з поширенням явища булінгу постає цілий ряд 

психологічних, соціальних, педагогічних та юридичних проблем, які 

доводиться вирішувати кримінально-правовим заходами. Це 

відбувається внаслідок  того, що невідʼємним наслідком  порушення 

булінгу серед неповнолітніх стає перехід до агресивних дій, які мають 

злочинний характер, що спричинює негативні тенденції у суспільстві. 

З огляду на зарубіжний досвід ефективність заходів кримінально-

правового впливу на неповнолітніх забезпечується  дотриманням 

розумного балансу  його каральних та виховних заходів, як до дітей-

агресорів, так і до дітей-свідків, адже відповідальність за наслідки 

вчинення агресивних дій мають нести не тільки батьки, а й самі 

неповнолітні булери. 
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ОБСТАВИНИ, ЩО ОБТЯЖУЮТЬ ПОКАРАННЯ 

 Призначення покарання відбувається з урахування певних 

обставин, а саме обставин, які помʼякшують покарання  та обставини, 

які обтяжують покарання. Підстави для призначення більш суворого 

покарання, ніж передбачене відповідними статтями Особливої частини 

Кримінального кодексу за вчинений злочин може бути призначене за 

сукупністю злочинів і за сукупністю вироків. При кваліфікації 

злочинів дуже важливою деталлю є наявність певних ознак, які можуть 

обтяжити покарання. До них можуть бути віднесені різні обставини, за 

яких було вчинено злочин чи певні мотиви злочину. Це фактори, що 

характеризують підвищений рівень суспільної небезпеки від злочину. 

В ч. 1 статті 67 КК України міститься вичерпний список обставин, що 

обтяжують покарання. Дещо обмежене тлумачення цих обставин 

суттєво впливає на загальну оцінку ступеня тяжкості конкретного 

злочину й особи винного.  

У ч. 1 ст. 67 КК України зазначено перелік обставин, які його 

обтяжують при його призначенні.  

Згідно п. 1. ч. 1 ст. 67 КК України повторний злочин  являє 

собою вчинений особою двох чи більше самостійних продовжуваних 

злочинів, передбачених однією статтею КК України. Якщо один чи 

декілька із вчинених винним повторних злочинів підпадають під 

норми КК України, які є особливо кваліфікованими складами 

(наприклад, ч. ч. 3, 4, 5 ст. 185, ч. ч. 3, 4, 5 ст. 186), вчинене 

кваліфікується за тією частиною відповідної статті, яка передбачає 

найбільш тяжке покарання. Рецидив злочинів має місце там, де особа, 

яка має не зняту або не погашену судимість за раніше вчинений 

умисний злочин, вчиняє новий умисний злочин.  

П. 2. ч. 1 ст. 67 КК України говорить про вчинення злочину 

групою осіб за попередньою змовою. Ці злочини відрізняються між 

собою переважно ступенем зорганізованості (стійкості), повʼязаної зі 
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спільним вчиненням злочину/-ів. Ці форми співучасті у злочині 

різняться і кількісною ознакою. 

П. 3 ч. 1 цієї статті розкриває те, що погляди та уявлення щодо 

представників певної раси, національності чи сповідувачів певної 

релігії або ненависть до них на цих підставах є мотивом вчинення 

злочину, це вважається як обставина, яка обтяжує покарання. 

Зазначимо, що порушення рівноправності громадян залежно від їх 

расової, національної належності або ставлення до релігії виписано в 

законі і як окремий склад злочину (ст. 161 КК України). 

П. 4 ч. 1 ст. 67 КК України – вчинення злочину у звʼязку з 

виконанням потерпілим службового або громадського обовʼязку. Під 

виконанням службового обовʼязку розуміють діяльність посадової або 

службової особи зі здійснення покладених на неї повноважень. Цим 

поняттям охоплюється діяльність рядових службовців.  

Під тяжкими наслідками, завданими злочином, у п. 5 ч. 1 ст. 67 

КК України розуміються ті суспільно небезпечні (майнові, фізичні, 

моральні та інші) зміни в обʼєкті кримінально-правової охорони, які 

викликані вчиненням злочину, але виходять за межі його складу. 

Визнання наслідків вчиненого злочину тяжкими віднесено до 

компетенції суду, за винятком тих випадків, де вони прямо зазначені у 

відповідних статтях Особливої частини КК України (ч. 2 ст. 423 тощо). 

З урахуванням конкретних обставин справи тяжкими наслідками 

можуть зокрема визнаватися: смерть однієї чи декількох осіб; значна 

шкода здоровʼю людей; майнова шкода у великому й особливо 

великому розмірах; масова загибель обʼєктів рослинного чи 

тваринного світу або забруднення довкілля, технологічна чи 

екологічна катастрофа; істотне порушення прав людини. 

Вчинення злочину щодо малолітнього (особи віком до 14 років), 

особи похилого віку (чоловік віком понад 60 років, жінка віком понад 

55 років) до особи, яка перебуває у безпорадному стані, а також жінки, яка 

завідомо для винного перебувала у стані вагітності визначаються  також 

як обтяжуючі обставини, відповідно п. 6 та п. 7 ч 1 ст. 67 КК України. 

Вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, 

службовій чи іншій залежності від винного полягає в тому, що винний 

використовує своє посадове, службове або інше положення для 

вчинення злочину щодо підлеглих або залежних від нього осіб. 

Вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, яка 

страждає психічним захворюванням чи недоумством, передбачає 

використання для вчинення злочину перерахованих вище двох видів 

осіб. Використання таких осіб для вчинення злочину здійснюється з 

прямим умислом. Вчинення злочину з особливою жорстокістю 
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передбачає прояв при вчиненні злочину безжалісності, безсердечності 

до потерпілого, що свідчить про підвищену суспільну небезпеку 

вчиненого та особи злочинця (п. 10 ч. 1 ст. 67 КК України). 

Судова практика виходить з того, що особлива жорстокість при 

вчиненні злочинів проти життя і здоровʼя може проявлятися в завданні 

потерпілому особливих страждань шляхом глумління, тортур, 

мордування, мучення; в т.ч. з використанням вогню, струму, кислоти, 

лугу, радіоактивних речовин, отрути, яка завдає нестерпного болю, 

заподіяння великої кількості тілесних ушкоджень, які завідомо для 

винного завдавали потерпілому особливих страждань, глумління над 

трупом. Діяння, що є проявом особливої жорстокості, завжди 

вчиняються з прямим умислом при завданні потерпілому фізичних і 

моральних страждань. Вони можуть бути спрямовані не лише щодо 

потерпілого, а й щодо інших, близьких потерпілому осіб, коли винний 

усвідомлював, що, вчиняючи такі діяння, він спричинює йому 

особливі страждання.  

Однією з обставин, яка обтяжує покарання, є вчинення злочину 

з використанням умов воєнного стану, надзвичайного стану або інших 

надзвичайних подій. Під вчиненням злочину загальнонебезпечним 

способом розуміється вчинення його, зокрема, такими способами, які 

вибух, підпал, зараження чи отруєння водойм, затоплення, 

використання автоматичних пристроїв, електричного струму, газу 

тощо. Вчинення злочину загальнонебезпечним способом підвищує 

суспільну небезпечність вчинюваного злочину і особи злочинця, 

оскільки при цьому виникає загроза для багатьох обʼєктів 

кримінально-правової охорони і настання тяжких наслідків. 

Обовʼязковою умовою застосування перелічених обставин при 

призначенні покарання є те, що вони могли бути і повинні були 

усвідомлюватися винним. 

Смаглюк Олександр Володимирович, 

доцент кафедри кримінального права 

Національної академії внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук, доцент 

ПІДСТАВИ ДЛЯ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ 

На сучасному етапі існування України перед нашою державою і 

суспільством постав цілий ряд проблем та викликів, від подолання 

і ефективного вирішення яких залежить збереження національної 

та економічної безпеки, суверенітету, територіальної цілісності та 
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недоторканості, можливості забезпечення й реалізації інших прав і 

свобод людини, а також добробуту наших співвітчизників. Повільний 

поступ реформ, зокрема у судовій та правоохоронній сферах, 

зубожіння населення на тлі економічної кризи, здороження 

енергоносіїв, агресивні дії РФ як наслідок суспільно-політичних змін в 

Україні з наступною анексією Автономної Республіки Крим та 

розвʼязанням військового конфлікту на Донбасі, масова трудова 

міграція, зростання злочинності та корупція – це далеко не вичерпний 

перелік нагальних проблем, які мають бути якнайшвидше вирішені 

органами державної влади, місцевого самоврядування та 

громадянським суспільством нашої країни. У звʼязку з цим постає 

актуальне питання ревізії державної політики в Україні, її 

реформування з метою підвищення ефективності та дієвості. У звʼязку 

з цим слід погодитись з Є.О. Письменським, що відмова від усталених 

негативних тенденцій формування і реалізації державної політики має 

охопити усі її напрями, у тому числі – сферу протидії злочинності, яка 

є особливо чутливою в наш час. Процес її реформування серед іншого 

потребує поміркованості в застосуванні тих чи інших методів 

здійснення кримінально-правової політики, ретельного і глибокого 

аналізу приводів криміналізації та декриміналізації, дотримання 

певних умов [2, с. 230].  

Політика у сфері протидії злочинності на сучасному етапі 

розвитку нашої держави зазнає регулярних змін, що зумовлюється 

стрімкою трансформацією суспільних відносин, супроводжуваною 

загостренням соціальних, економічних і політичних проблем, про 

існування яких ми згадували вище. Кримінально-правова політика, 

будучи складовою загальної політики у зазначеній сфері, реалізується 

шляхом застосування комплексу взаємоповʼязаних способів і методів. 

Від того, наскільки виваженою, узгодженою з правовими принципами 

та безпомилковою є кримінально-правова політика безпосередньо 

залежить ефективність протидії злочинності.  

Спроба здійснити глибокий аналіз проблеми криміналізації на 

базі доктринальних положень КК України 2001 р. була зроблена 

П.Л. Фрісом у докторській дисертації «Кримінально-правова політика 

України» (Київ, 2005). Наступною фундаментальною роботою щодо 

дослідження криміналізації суспільно-небезпечних діянь була 

дисертація Д.О. Балобанової «Теорія криміналізації» (Одеса, 2007).  

До робіт українських науковців, які торкаються зазначеної проблематики, 

можна віднести дослідження Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова, В.К. Грищука, 

О.М. Костенка, О.М. Литвака, М.І. Мельника, В.О. Меркулової, 

А.А. Митрофанова, В.О. Навроцького, Є.О. Письменського, В.О. Тулякова, 
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М.І. Хавронюка, В.І. Шакуна та інших відомих правників у галузі 

кримінального права. 

За сімнадцять років дії новий КК вже неодноразово піддавався 

змінам. За нашими підрахунками станом на 4 листопада 2018 року 

Верховною Радою України було прийнято 190 законів, які змінювали 

зміст норм Кримінального кодексу України, у тому числі відносили 

певні діяння до категорії злочинних або навпаки. Далеко не завжди ці 

зміни КК є виправданими, досконалими з точки зору законодавчої 

техніки в галузі побудови кримінального законодавства, а також не 

завжди є такими, що враховують вироблені кримінально-правовою 

наукою підстави для криміналізації.  

До підстав криміналізації слід відносити: 1) суспільну небезпеку – 

не можливо встановити універсальний критерій, за яким можна було б 

визначити достатню для криміналізації ступінь суспільної небезпеки. 

Під час обговорення кожної кримінально-правової новели необхідно 

вирішувати питання про наявність такої в конкретному виді діянь. 

Суспільною небезпекою охоплюється наявність достатньо серйозної 

матеріальної або моральної шкоди, заподіюваної потерпілим, що 

впливає на пеналізацію й не є самостійною підставою криміналізації; 

2) типовість і достатня поширеність антигромадської поведінки, але з 

урахуванням ступеня їхньої суспільної небезпеки; 3) динаміка суспільно 

небезпечних діянь із урахуванням причин і умов, що їх породжують; 

4) необхідність впливу кримінально-правовими заходами, при цьому 

необхідно враховувати, що кримінальна репресія – крайня форма 

протидії найнебезпечнішим формам девіантної поведінки. 

Криміналізація діяння доречна тоді, коли немає й не може бути норми, 

що досить ефективно регулює відповідні відносини методами інших 

галузей права; 5) врахування можливостей системи кримінальної 

юстиції в протидії тим або іншим формам протиправної поведінки, і як 

їхня складова – наявність матеріальних ресурсів для реалізації 

кримінально-правової заборони; 6) співвідношення позитивних і 

негативних наслідків криміналізації [3, с. 177–178].  

На нашу думку, найбільш яскравим прикладом, який серед 

іншого демонструє зневажливе ставлення розробників окремих 

законопроектів у тому числі до досягнень кримінально-правової науки, 

є сумнозвісні «Закони від 16 січня». Так, на підставі ЗУ № 721-VІІ від 

16.01.2014 р. «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів 

захисту безпеки громадян» КК України був доповнений ст. 1101 

«Екстремістська діяльність». А вже через 38 діб на підставі ЗУ № 767-

VІІ від 23.02.2014 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
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України щодо припинення норм законів, схвалених 16 січня 

2014 року» ця стаття була виключена з КК України. 

За час свого існування кримінальне право виробило критерії 

віднесення діянь до злочинних та правила формування кримінально-

правових норм. Дотримання таких критеріїв та правил безумовно 

сприятиме реалізації кримінально-правової політики та ефективному 

правозастосуванню. 

Список використаних джерел 

1. Кримінальний кодекс України : станом на 04 листопада 

2018 року (офіційний текст) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 

2. Письменський Є. О. Реалізація кримінально-правової 

політики шляхом криміналізації та декриміналізації: аналіз поточних 

законодавчих ініціатив / О. Є. Письменський // Часопис Київського 

університету права. – 2015. – № 1. – С. 230-233. 

3. Балобанова Д. О. Теорія криміналізації : дис. …канд. юрид. 

наук : 12.00.08 / Балобанова Дарʼя Олександрівна – Одеса, 2007. – 200 с. 

Стеценко Інна Миколаївна, 

адʼюнкт кафедри кримінального права 

Національної академії внутрішніх справ  

ГЕНЕЗИС ВИНИКНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИДБАННЯ, ОТРИМАННЯ, 

ЗБЕРІГАННЯ ЧИ ЗБУТ МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ 

ШЛЯХОМ  

Не зважаючи на те, що велика кількість європейських країн 

відноситься до однієї правової системи, законодавство у кожній країни 

розвивається та змінюється по-своєму, під впливом деяких факторів, 

політичних та соціальних умов, виходячи з національної культури та 

академічних шкіл. У цьому сенсі дуже цікаво проводити порівняння 

подібних норм права. Це дає змогу прослідкувати генезис та розвиток 

правової норми, вивчити, які підходи використовували науковці при 

розробці проблеми, встановити відмінності між подібними нормами, та 

якщо виникає така необхідність, обґрунтувати необхідність внесення змін 

в чинне законодавство.  

Дослідженнями проблем придбання, отримання, зберігання чи 

збуту майна, одержаного злочинним шляхом та проблемами повʼязаними 

з ними безпосередньо займались М. Й. Коржанський, М. І. Бажанов, 
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В. В. Сташис, В. Я. Тацій, М. І. Мельник, В. А. Клименко, С. Бердяга, 

І. В. Клинчук, А. В. Савченко, О. В. Кришевич, О. О. Дудоров, 

В. А. Кузнецов та інші. 

У 1764 р. Чезаре Бекарія видав свою найвідомішу працю «Про 

злочини і покарання», яка була перекладена на всі європейські мови. 

Головна ідея цієї книги полягала в тому, щоб позбавити суд свавілля 

та привести у відповідність тяжкість покарання вчиненому злочину, 

також автор наводить перелік основних принципів класифікації 

злочинів залежно від ступеня тяжкості, для того, щоб внести чіткість, 

ясність та зрозумілість у їх диференціацію. Цю працю справедливо можна 

вважати вихідною точкою для кримінального права, так як вона була 

першою спробою класифікувати злочини, для зручності їх кримінально-

правової кваліфікації. 

У КК 2001 року, придбання, отримання, зберігання чи збут 

майна, одержаного злочинним шляхом (із змінами від 16 січня 2003 р., 

внесеними Законом України № 430-ІV) знаходиться в 198 статті і 

міститься у розділі «Злочини проти власності» і встановлює 

кримінальну відповідальність за вищевказані діяння. З 2001 по 2003 ця 

стаття передбачала відповідальність тільки за придбання, збут або 

зберігання майна, завідомо здобутого злочинним шляхом. Вперше за 

зазначений злочин відповідальність була встановлена на початку 

ХІІ сторіччя в «Русской правде». У розділі «О воровстве» в 

«Пространной Правде» Ярослава Мудрого відповідальність 

встановлювалася тільки в тому випадку, якщо особа знала, що майно 

викрадене, а сумлінний покупець не притягувався до відповідальності 

(понесені ним збитки відшкодовував той, хто продав таке майно). 

Відповідальність за торгівлю майном, здобутим злочинним шляхом, 

наставала при завідомому знанні того, що майно здобуте саме 

злочинним шляхом. Покарання передбачало обовʼязкове 

відшкодування збитків власникові майна та іншим особам, що 

постраждали від дій збувальника викраденого, а також накладався 

штраф на користь князя. У ст. 279 КК 1903 р. царської Росії в  главі 

про злочини проти суспільного порядку було загальновизнано, що 

«Скупщики вещей, добытых преступным путем, являются как бы 

банкирами преступников, предлагающими капитал, без которого 

значительное количество преступлений не могло бы совершиться».  

За прийом викраденого, його зберігання і продаж стягувалися збитки 

на користь власника майна і призначалася вʼязниця, так проголошував 

Судебник 1497 року.  



304 

У різних державах по-різному розуміють небезпеку 

розглянутого злочину. Наприклад, КК РСФСР 1922 р. передбачав 

кримінальну відповідальність за такий злочин у ст. 181, а саме: 

«Придбання завідомо викраденого, – карається примусовими роботами 

або позбавленням волі на строк до 1 року». В ч. 2 цієї статті йшлося 

про той самий злочин, вчинений у виді промислу і з метою збуту – 

санкція статті передбачала позбавлення волі на строк не менше одного 

року з конфіскацією майна. Цією нормою кримінально караним було 

тільки придбання майна і тільки здобутого шляхом крадіжки, а інші 

способи придбання майна, здобутого шляхом вчинення інших злочинів 

у цілому було відсутнє у кримінальному законі. І тільки ст. 208 КК 

РСФСР 1960 р. передбачила відповідальність за «придбання майна, 

завідомо здобутого злочинним шляхом». У законодавстві 

дореволюційної Росії існував Інститут кримінальної відповідальності 

за придбання, одержання, зберігання або збут майна, здобутого 

злочинним шляхом, вперше законодавчо він був сформульований у 

«Великій Російській Правді» Ярослава Мудрого, далі в законодавчих 

актах дореволюційної Росії (наприклад, Судебник 1497 р. і 

Кримінальний кодекс 1903 р.). Сучасне українське законодавство не 

відмовилося від цього інституту та містить цю норму у розділі VІ 

Особливої частини КК «Злочини проти власності». 

Висновки. Таким чином, Російське законодавство відносить цей 

злочин до Розділу «Злочини в сфері економічної діяльності» (ст. 175 

КК РФ «Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним 

шляхом»), а ст. 208 КК РРФСР 1960 р. була віднесена до злочинів 

проти суспільної безпеки і суспільного порядку. Небезпека полягала в 

тому, що така злочинна діяльність була стимулом для вчинення нових 

злочинів, і для економіки країни загрози не представляла. Нове 

законодавство РФ придбання або збут майна, завідомо здобутого 

злочинним шляхом, визначає як склад злочину з подвійним обʼєктом: 

належне функціонування економічної системи країни та суспільний 

порядок. Спеціальна мета – збут зазначеного майна. В Українському 

законодавстві, а саме в ст. 198 КК «Придбання, отримання, зберігання 

чи збут майна, одержаного злочинним шляхом», відноситься до 

злочинів проти власності, що, на мій погляд, не зовсім вдало, тому 

потребує деякого корегування. 
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Стрільців Олександр Михайлович, 
завідувач наукової лабораторії з проблем 

кримінальної поліції навчально-наукового 

інституту № 1 Національної академії 

внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук, старший науковий співробітник 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА ПРОТИПРАВНІ ДІЇ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ: 

НЕДОЛІКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ 

Наркотизація поширилася на всі без винятку регіони та верстви 

населення країни. Далеко не останнім фактором, що сприяє 

домінуючому поширенню різноманітних суспільно небезпечних та 

протиправних діянь, які повʼязані з незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, є 

недосконалість існуючого кримінального законодавства. Особливо це 

стосується пошуку нових кримінально-правових прийомів та засобів 

протидії наркозлочинам і, насамперед, альтернативних шляхів 

вирішенні кримінально-правового конфлікту (злочину). 

Так, вітчизняний законодавець передбачив варіанти звільнення 

від кримінальної відповідальності у ч. 4 ст. 307 і ч. 4 ст. 309 

КК України. Вищезазначені норми, безумовно мають соціально 

корисний ефект, оскільки вони передбачають звільнення від 

кримінальної відповідальності осіб за умови їх позитивної 

посткримінальної поведінки. Це дає певний інструмент 

психологічного впливу на особистість, при раціональному 

використанні якого виникає шанс на повернення свідомості особи до 

добровільного виходу з наркозалежності. З іншого боку, держава (у 

особі правоохоронних органів) також має реальну можливість 

ефективного вирішення завдань кримінального судочинства 

(отримання предметів злочину та встановлення джерел їх придбання; 

розкриття латентних злочинів, економія кримінальної репресії тощо). 

Разом з тим, не спиняючись детально на численних здобутках та 

позитивних моментах, слід зазначити, що компромісні норми все ж не 

позбавлені окремих вад та недоліків: 

1.  За конструкцією ч. 4 ст. 309 КК України від відповідальності, 
згідно з цією нормою, може бути звільнена лише особа, яка хвора на 

наркоманію. Разом з тим, у практиці зустрічається дуже багато випадків, 

коли особа допускає періодичне вживання наркотичних засобів або 

психотропних речовин, або буде встановлено, що особа, яка 

добровільно звернулася до лікувального закладу з метою розпочати 

лікування від наркоманії, не потребує такого лікування (наприклад, коли 
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особа тривалий час вживає наркотичний засіб канабіс – який не 

викликає фізичної залежності, і відповідно, їй не можна встановити 

діагноз наркоманія), таким чином, звільнити її від кримінальної 

відповідальності на підставі ч.4 ст. 309 КК України не можна. 

З іншого боку, особа, якій встановлено діагноз «наркоманія», 

може неодноразово затримуватися працівниками правоохоронних 

органів за вчинення незаконні дії з наркотичними засобами або 

психотропними речовинами без мети їх збуту і не може бути звільнена 

від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 309 КК України, адже її дії 

необхідно кваліфікувати за ч. 2 ст. 309 КК України (як повторно 

вчинені злочини). За звичай, чинний КК України передбачає 

можливість звільнення такої особи від кримінальної відповідальності 

на підставі статей 47, 48, 49, 86 КК України але це інші вже обставини.  

2. У ч. 4 ст. 307 КК України законодавець закріпив можливість 
звільнення особи від кримінальної відповідальності за умови, 

добровільної здачі нею наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів. Вказана норма практично завжди використовується під 

час здійснення оперативної закупівлі наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів. Проте, особистий практичний 

досвід та проведений аналіз судово-слідчої практики засвідчує, що 

особа не завжди має можливість добровільно здати наркотичні засоби, 

психотропні речовини або їх аналоги, натомість, вона часто має 

можливість повідомити правоохоронним органам про його 

місцезнаходження (особливо, коли мова йдеться про великі партії 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). 

3. Якщо у попередньому випадку нами було обумовлено 
тематику здійснення оперативних закупівель наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів, то , знову повторюсь, 

особистий практичний досвід та проведений аналіз судово-слідчої 

практики засвідчує, що у багатьох випадках оперативні закупівлі 

здійснюються, коли предметом посягання є наркотичні засоби, 

психотропні речовини або їх аналоги у великих чи особливо великих 

розмірах. Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 307 КК України, так 

званий «покупець» не може бути звільнений від кримінальної 

відповідальності, так як таке звільнення передбачено за дії, 

передбачені ч. 1 ст. 309 КК України.  

4.  Заслуговує на критику положення ч. 4 ст. 307 КК України, у 
яких зазначається, що особа звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо вона сприяла розкриттю злочинів. Разом з тим, 

не зовсім зрозуміло, що саме передбачає законодавець, згадуючи про 

сприяння розкриттю злочинів: чи то процес (діяльність), чи то 
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кінцевий результат такої діяльності. До того ж, здача наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів, що згадувалась раніше, 

це по суті теж сприяння і перший крок до розкриття наркозлочину. 

Тобто, фактично відсутність офіційного розʼяснення критеріїв терміну 

створює передумови для неоднакового застосування кримінального 

закону та судово-слідчих помилок. Показовим є також те, що навіть п. 

23-24 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 

2002р. № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів» не вносять ясності для правозастосувача стосовно 

підстав реалізації компромісної норми (чи то лише надання допомоги 

винної особи з метою розкриття злочину; чи то вже безпосередньо 

розкриття злочину). 

Підсумовуючи, зазначу, що положення ч. 4 ст. 309 КК України 

підлягають відповідного доопрацювання з метою покращення 

ефективності протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

Таран Тетяна Григорівна, 

здобувач наукової лабораторії з проблем 

досудового розслідування навчально-

наукового інституту № 1 Національної 

академії внутрішніх справ 

ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБУ ЯК ОБОВʼЯЗКОВОЇ 

ОЗНАКИ ОБʼЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ШАХРАЙСТВА,  

ЩО ВЧИНЯЮТЬ ЖІНКИ 

Загальновідомо, що злочинність має переважно чоловіче 

обличчя. У кримінологічних джерелах зазначається, що частка жінок 

серед злочинців становить близько 10–20%. Однак варто зазначити, що 

вищезаявлені дані мають дещо узагальнений характер, і під час 

учинення окремих видів злочинів жінки виявляють більшу активність 

у порівнянні з чоловіками. Крім того, жіноча злочинність є розмитою, 

оскільки, по-перше, частину злочинів жінки скоюють у співучасті із 

чоловіками, по-друге, за чималим числом злочинів чоловіків стоять 

жінки: або у ролі підбурювачів, або посібників, яких, як правило, не 

викривають і не притягують до кримінальної відповідальності. Жінки 

відіграють ту роль, яка кримінальним законом не визнається 

злочинною: споживачі здобутого злочинним шляхом майна, 

провокатори розвитку певних потреб та інтересів, які задовольняються 

девіантним шляхом і т. ін. [1, с. 115]. 
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До злочинів, серед субʼєктів яких питома вага жінок сягає 

близько 30 % належить шахрайство. Така велика кількість 

представниць слабкої статі серед шахраїв можна, на наш погляд, 

пояснити наступними чинниками. 

По-перше, для вчинення шахрайства немає необхідності у 

застосуванні значних фізичних зусиль, що є характерним при вчиненні 

насильницьких чи корисливо-насильницьких злочинів. 

По-друге, це повʼязано зі специфічними способами здійснення 

шахрайства – обманом та зловживанням довірою, а також із тим, що у 

статистичному відношенні переважає комерційне шахрайство або 

шахрайство у сфері споживчого ринку (торгівлі, громадського 

харчування, побутового обслуговування), де зайняті переважно 

жінки [2, с. 166]. 

По-третє, шахрайство відносять до так званих 

«інтелектуальних» злочинів [3, с. 87], вчинення яких вимагає уміння 

швидко орієнтуватися в складній обстановці та адаптуватися до 

обстановки, що швидко змінюється, а також використовувати ситуації, 

що виникають, на свою користь та отримувати з цього вигоду. Крім 

того, шахраєві властивий розвинений інтелект, сила переконання, 

витончена наполегливість у реалізації злочинного задуму. 

Безпосередній контакт із потерпілим вимагає товариськості, уміння 

підтримувати розмову на різні теми [4, с. 23]. На нашу думку, цими 

якостями у більшій мірі наділені саме особи жіночої статі.  

Однією з визначальних ознак обʼєктивної сторони шахрайства є, 

поряд з діянням, наслідками та причинним звʼязком, спосіб вчинення 

даного злочину. При цьому, ст. 190 Кримінального кодексу України 

чітко визначає такими способами обман або зловживання довірою. 

Згідно з абз. 2 п. 17 ППВСУ від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову 

практику у справах про злочини проти власності» обман 

(повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування 

певних обставин) чи зловживання довірою (недобросовісне 

використання довіри потерпілого) при шахрайстві застосовуються 

винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у 

вигідності чи обовʼязковості передачі їй майна або права на нього [5]. 

Необхідно зауважити, що обман – основний спосіб шахрайства, 

що вчиняється жінками. Даний спосіб збагачення уявляється самим 

«зручним» для жінок оскільки не вимагає особливих зусиль, крім 

власної привабливості, артистизму, навичок та життєвого досвіду. 

Надмірна довірливість жертв та уміння увійти в довіру надає 

шахрайкам можливість надзвичайно швидко та без втрат досягати 
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злочинної мети. Зловживання довірою в якості способу вчинення 

шахрайства обирається жінками значно рідше.  

Типовими проявами обману при шахрайстві є ситуації, коли 

винний: 1) видає себе за особу, яка має право на отримання майна 

(грошових коштів) і якою він насправді не є; 2) отримує плату за 

роботу чи кошти на придбання речі (майна), не маючи намір 

виконувати взяте на себе зобовʼязання; 3) змінює зовнішній вигляд 

речі і видає одну річ за іншу; 4) замовчує про обставини, які у цьому 

випадку є істотними та обовʼязковими; 5) використовує підроблені 

документи для отримання майна чи грошей. Крім того, усі види 

шахрайського обману можна згрупувати так: а) обман щодо предметів 

(їх існування, тотожність, ціна, кількість тощо); б) обман щодо своєї 

особи або особи інших (місце роботи, службове становище, ділові й 

особисті звʼязки, якості особистості тощо); в) обман юридичних осіб; 

г) обман з приводу різноманітних дій і подій; д) обман у намірах 

(обманна обіцянка); 6) обман щодо наявності, відсутності або чинності 

певного нормативного акта [6, с. 440, 441].  

Як свідчать результати аналізу судової практики, серед 

шахрайств, що вчиняються жінками, особливо часто зустрічається 

такий різновид обману, як обманні обіцянки, тобто переконання 

потерпілого у вчиненні певних дій у майбутньому без намірів 

насправді їх вчиняти. У даному контексті хотілося б звернути увагу на 

часові рамки такого шахрайського обману. Зокрема, окремі науковці 

вважають, що хибні твердження щодо майбутніх обставин, зокрема 

обманні обіцянки, мають своїм предметом не факти, а тільки 

очікування і надії, і тому не можуть розглядатися як спосіб 

шахрайського заволодіння майном [7, с. 55]. 

Проте ми дотримуємось думки більшості криміналістів, які 

обґрунтовано стверджують, що обман при шахрайстві може бути 

повʼязаний із перекручуванням обставин, які відносяться не тільки до 

минулого або сьогоденного, але і до майбутнього. У даному випадку 

визначальним є наявність умислу на заволодіння чужим майном або 

правом на майно при повідомленні неправдивих відомостей, і при 

цьому немає значення яку саме інформацію спотворює винний – про ті 

факти, що вже відбулись, або про ті, що тільки мають відбутися. 

Відтак, шахрайський обман характеризується тим, що створює хибне 

уявлення про події, факти або обставини, які вже відбулися у 

минулому, тривають зараз або можуть здійснитися у майбутньому. 
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Академії наук вищої освіти України 

СМЕРТНА КАРА У ВЧЕННІ О. Ф. КІСТЯКІВСЬКОГО 

Важливим завданням сучасної держави є забезпечення 

конституційних прав і свобод людини і громадянина. Це особливо 

актуально у період, коли темпи позитивних перетворень і реформ 

залишають бажати кращого, українці стали одними із найбідніших 

мешканців планети, а злочинність проявляє себе у все більш 

організованих формах, перетворюючись з пасивного обʼєкта правового 

впливу на активного субʼєкта протистояння особистості, суспільству і 

державі. Втручаючись у сферу прийняття рішень, що традиційно 

належать до компетенції державних органів, навіть у сферу 

міждержавних відносин, злочинність суттєво впливає на політичну 

обстановку в країні, дестабілізує її. Вона є серйозною загрозою 

національній безпеці. 

Голова Національної поліції України Сергій Князєв нещодавно 

заявив, що в Україні «загальна злочинність порівняно з 2013 роком 

зменшилася на 10 відсотків. Насильницькі злочини, розбої знизилися 

на 25 відсотків» [1]. Разом з тим протягом січня-червня 2018 року 

зафіксовано 281 тисяча 800 кримінальних правопорушень. Серед них 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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36,3 % – тяжкі та особливо тяжкі злочини. Згідно з рейтингом 

Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), Україна увійшла до списку 

країн з надзвичайно високим впливом організованої злочинності на 

бізнес,  зайняла 81 місце з 137-ми і розташувалася поряд з Бутаном, 

Бразилією і Гватемалою. Не дивно, що такий стан речей оборює 

населення, значна частина якого підтримує ідею застосування до 

злочинців жорстких покарань аж до смертної кари. При цьому смертна 

кара в Україні скасована.  Побудова на основі Конституції України  

правової держави передбачає забезпечення основних прав і свобод 

людини, а отже і скасування смертної кари. Ще у 2000 році Верховна 

Рада України внесла зміни до Кримінального кодексу України, – 

вилучила поняття «смертна кара» з переліку кримінальних покарань. 

Ст. 51 нині чинного Кримінального кодексу України серед видів 

покарань, які можуть бути застосовані судом до осіб, визнаних 

винними у вчиненні злочину, смертну кару не називає. 

З точки зору природного права, смертна кара є порушенням 

природного права людини на життя. Водночас серед прихильників 

смертної кари є й такі, що пояснюють її саме природним правом. На їх 

думку, суспільство, караючи злочинців, не винаходить нове право, а 

лише користується тим, що належить людині у природному стані. 

Цікавим є той факт, що прихильником смертної кари був навіть 

видатний німецький філософ І. Кант. Відстоюючи ідею рівності між 

злочином і покаранням, стверджував, що справедливість вимагає саме 

смертної кари вбивці. Про це красномовно свідчить його улюблений 

афоризм: «Нехай здійсниться справедливість, якщо навіть загине світ».  

Проблема смертної кари, що охоплює багато аспектів 

філософського, правового, політичного, етичного характеру, була в 

центрі уваги і видатного українського вченого-юриста, історика і 

громадського діяча другої половини XІX ст., доктора кримінального 

права, ординарного професора Київського університету Святого 

Володимира Олександра Федоровича Кістяківського (14 (26) березня 

1833 – 13 (25) січня 1885). Його ідеї заслуговують на увагу, оскільки 

наукові дослідження мають спиратись не лише на сучасні реалії та їх 

теоретичне пояснення, а й враховувати здобутки своїх попередників, 

які за інших історичних умов пропонували варіанти вирішення 

проблем, актуальних і нині. 

У своїй магістерській дисертації «Дослідження про смертну 

кару» (1867р.) О. Ф. Кістяківський детально проаналізував аргументи 

противників і прихильників цього виду покарання і зробив висновок, 

що смертна кара не лише не сприяє суспільній безпеці, не лише не 

стримує від вчинення злочинів, але й завдає незрівнянно більшої 
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шкоди, ніж інші види покарання. Єдина перевага її в очах народів 

полягає в тому, що вона являє собою покарання дуже просте і дешеве. 

Щоб  тримати людину у вʼязниці,  щоб побороти її недоліки і зробити  

корисним  або принаймні безпечним членом суспільства, для цього 

потрібні, за словами О. Ф. Кістяківського, значні  матеріальні затрати, 

велике терпіння і справжня громадянська мужність. Смертна ж кара, 

не потребуючи ні тривалого часу, ні затрат, ні особливих зусиль, 

одним разом і назавжди позбавляє злочинця можливості шкодити і тим 

захищає людський егоїзм  від уявної і реальної небезпеки. Захисники 

смертної кари старанно маскують зазначену причину прихильності 

народів до смертної кари, даючи їй більш піднесене пояснення. Але 

саме ця причина, на його думку, відіграє вирішальну роль у 

збереженні смертної кари серед видів покарань [2, с. 69, 70]. 

За словами О. Ф. Кістяківського, відновлювати вічну і 

безрезультатну  суперечку про справедливість і несправедливість 

смертної кари  – марна і непотрібна робота.  З абстрактно-схоластичної 

точки зору не можна сказати про смертну кару нічого нового, про що  

у сотнях творів і статей не було раніше сказано. Але з філософсько-

історичної позиції смертна кара є проблемою, що розроблена 

недостатньо. Питання щодо смертної кари можна вирішити лише тоді, 

коли ми підпорядкуємо наші власні погляди правдивому авторитету 

дійсності. Людство постійно змінюється, одні потреби зникають,  

а інші зʼявляються. Ці зміни відбуваються поступово, одночасно 

співіснують як нові, так і колишні потреби. Те ж саме можна сказати і 

про філософські погляди. Одні підтримують колишні потреби, а інші 

виправдовують нові. Остаточна перемога нового філософського 

світогляду може бути  закріплена лише подією. Щоб визначити, які 

філософські погляди правдиві, слід звернутись саме до історії народів. 

Таким чином, «лише історія може дати пояснення причин як сучасного 

стану кримінального права, так і його стану у попередні періоди. Без 

поради історії як науки … про поступовий розвиток роду людського, 

кримінальне право попередніх формацій було б у багатьох пунктах 

витвором божевільного» [3, с. 10]. Звісно, побут первісної людини, її 

розумовий і моральний стан зумовлює необхідність застосування 

смертної кари. Але з розвитком народів така необхідність зменшується і 

поступово зникає. Вчений впевнений, що людство досягне такого стану, 

коли зможе повністю позбутися потреби застосовувати такий вид 

покарання, як смертна кара. Водночас визнає, що в часи серйозних 

суспільних потрясінь, людство буде змушене тимчасово повертатись до 

цього виду покарання заради справедливості, спокою і безпеки народів. 



313 

 Саме такі часи людство переживає нині. У світі почастішали 

випадки міжнародного і національно-релігійного тероризму, який 

являє собою не лише кримінальну, а й військово-політичну загрозу. 

Головним обʼєктом терористичних актів зазвичай стає цивільне мирне 

населення. Терористичні акти  забирають життя людей будь-якого 

віку, всіх національностей і релігійних переконань. Жертви терору у 

більшості випадків не мають ніякого відношення до  прямої мети 

терористів, вони стають просто їх заручниками у досягненні своїх 

цілей. За таких умов держави змушені переглядати  підходи до 

внутрішньої та зовнішньої політики, відмовлятись від надто 

ліберальних способів та методів її здійснення. Відповідно смертну 

кару було б доцільно розглядати як один із заходів державної протидії 

тероризму і забезпечення охорони основних соціальних цінностей, 

насамперед – життя людини. Відповіддю на виклик тероризму має 

стати ревізія сучасних норм кримінального та міжнародного права. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМНІ 

ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БАНДИТИЗМУ  

(СТ. 257 КК УКРАЇНИ) 

Криміногенна ситуація, що склалася в Україні у звʼязку із 

нестабільною політичною ситуацією й несприятливим соціально-

економічним становищем в країні, створюють суттєву загрозу для 

національної безпеки України. Одним із чинників, що обумовлюють 
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дану ситуацію, є наявність такого негативного соціального явища, як 

організована злочинність в усіх формах її прояву та озброєного 

бандитизму зокрема.  

Бандитизм є одним з найбільш поширених проявів організованої 

злочинності не тільки в Україні але і у світі. Бандитизм є одним з 

найнебезпечніших злочинів, а кількість банд, як бачимо з кожним 

роком зростає, особливо зараз на сході нашої країни, у нелегкий для 

всіх громадян час. Протидія організованій злочинності, зокрема 

бандитизму залишається актуальним напрямком правоохоронної 

діяльності. Це питання є ще більш актуальним тому, що вбачається 

тенденція кількості осіб, які притягуються до кримінальної 

відповідальності за бандитизм на території України і має постійний 

нахил у бік зростання. Бандитизм залишається одним з 

найнебезпечніших злочинів проти громадської безпеки. 

За рівнем консолідації учасників банд розрізняються [1]: банди з 

високим рівнем консолідації, для яких характерним є стабільність, 

жорсткість дисципліни, диференціація ролей, конспірація, 

авторитарність керівництва та інше (наприклад, банди, які створені за 

етнічним принципом); банди із середнім рівнем консолідації, в яких 

немає чітко визначених керівників, командирів, але є найбільш 

авторитетні й активні члени банди, що складаються із родичів, 

близьких знайомих, друзів; для їх існування характерними є емоційні 

звʼязки, почуття симпатії та довіри; коштовності, які здобуваються при 

вчиненні злочинів, як правило, поділяються порівну; банди з низьким 

рівнем консолідації їх учасників, які не мають ієрархічної структури, усі 

виступають у ролі виконавців, немає чіткої спеціалізації, вони часто 

організовуються ситуаційно і невдовзі перетворюються в інший тип 

банд або розпадаються, або виявляються правоохоронними органами. 

Типологія банд допомагає субʼєктам боротьби з організованою 

злочинністю, зокрема бандитизмом правильно оцінити ступінь їх 

кримінальності і небезпеки в певному регіоні, наявність необхідних 

сил для їх ліквідації, достатній рівень оперативно-розшукової 

забезпеченості, розкриття. Дослідження «географії бандитизму» 

свідчить про нерівномірність територіального поширення злочинів цієї 

категорії в Україні. Найбільш криміногенними регіонами, за 

інформацією Національної поліції України [2], є: Київська область  

(у 2018 р. працівниками Департаменту карного розшуку спільно з 

працівниками Управління карного розшуку Київської області 

нейтралізовано злочинну діяльність міжрегіональної озброєної банди 

«Дашкевича», до складу якої входило 6 учасників (одного ліквідовано 

при затриманні), які на території ряду областей із застосуванням зброї 
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вчиняли розбійні напади. Досудовим слідством доведено причетність 

цих осіб до 19 злочинів у складі банди та легалізації коштів, 

отриманих від злочинної діяльності, на суму 5 млн гривень. Двом 

учасникам обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою, стосовно трьох – домашній арешт; Донецька область  

(у 2018 році працівниками Управління карного розшуку Головного 

управління Національної поліції України в Донецькій області 

нейтралізовано злочинну діяльність озброєної банди з трьох учасників, 

яка на території області із застосування зброї вчинила умисне вбивство 

громадянина Д.); Одеська область (у 2017 р. підрозділами карного 

розшуку Національної поліції України на Одещині нейтралізовано 

учасників озброєної банди «Чібірдіна», яка впродовж 2016-2017 рр. 

вчиняла озброєні напади на пункти обміну валюти. У ході досудового 

розслідування доведено причетність до вчинення чотирьох епізодів у 

складі організованої групи. Установлено, що сума завданих злочинами 

матеріальних збитків склала 2,7 млн грн., вилучено 572,5 тис. грн., 

накладено арешт на майно на суму 3,3 млн грн. Стосовно учасників 

банди обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою); 

Сумська область (у 2017 р. на Сумщині затримано озброєну банду 

«Куделька», яка вчинила напад на домоволодіння громадян В. з метою 

заволодіння грошовими коштами в сумі 16 тис. дол. США. Учасникам 

банди обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Загалом протягом 2018 р. викрито та припинено діяльність 

20 озброєних банд (стаття 257 КК України), що діяли на території 

м. Києва (7), Донецької, Запорізької та Київської областей (по 2), 

Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської, Сумської, 

Чернігівської та Чернівецької областей (по 1). 
У правозастосовній діяльності під час кваліфікації злочинів, 

скоєних бандою, нерідко виникають проблемні питання, повʼязані з 
неоднозначним тлумаченням кримінально-правових ознак цього 
злочинного угруповання. Під час кваліфікації конкретних суспільно 
небезпечних діянь, що вчиняються організованою озброєною 
злочинною групою, створеною з метою здійснення нападів на 
громадян та організації, виникає проблема щодо визначення норми 
кримінального закону, яку потрібно застосувати у тому чи іншому 
конкретному випадку. У цьому звʼязку п. 26 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України № 13 від 23.12.2005 р. визначено, що «суди 
мають ураховувати, що стаття 257 КК України, яка містить 
законодавче визначення поняття бандитизму, не передбачає ні якихось 
конкретних цілей вчинюваних бандою нападів як обовʼязкової ознаки 
складу цього злочину, ні відповідальності за вчинення її членами під 
час нападу злочинних діянь, які утворюють самостійні склади злочинів 
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(крім відповідальності за організацію банди, участь у ній та у 
вчинюваних нею нападах). Тому в таких випадках судам належить 
керуватися положенням статті 33 КК України, згідно з яким за 
сукупності злочинів кожен із них підлягає кваліфікації за відповідною 
статтею або частиною статті Особливої частини КК України» [3]. 
Проте таким визначенням Постанова не конкретизує, які саме злочинні 
дії, що здійснюються членами банди у ході нападів, утворюють 
самостійні склади злочинів, а лише передбачає, що будь-які дії 
учасників банди, які законодавець закріплює як злочинні, мають 
розглядатися як самостійні злочини. Отже, не можуть бути 
кваліфіковані за сукупністю статті 257 КК України та статей 
КК України, які передбачають відповідальність за скоєння відповідних 
діянь, адже потребують окремої кваліфікації дії членів банди у процесі 
нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із 
насильством, небезпечним для життя чи здоровʼя особи, яка зазнала 
нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій), 
вимога передачі чужого майна з погрозою насильства (вимагання), 
вбивство тощо. Оскільки озброєність є обовʼязковою, конститутивною 
(атрибутивною) ознакою бандитизму, протиправне носіння, 
зберігання, придбання зброї, її ремонт, які здійснюються учасниками 
банди, не варто кваліфікувати нарівні з бандитизмом як скоєння 
самостійних злочинів. Також під час здійснення бандою інших 
протиправних діянь, крім нападів та придбання, зберігання зброї 
(наприклад, під час здійснення таємного викрадення чужого майна), 
необхідно брати до уваги наявність у діях членів банди сукупності 
злочинів, які мають бути кваліфіковані окремо. У випадку відсутності 
сукупності злочинів виникає питання щодо надання переваги тій чи 
іншій нормі КК України. 

Висновки. Таким чином, проаналізувавши важливі питання щодо 
кваліфікації бандитизму, можна констатувати, що на сучасному етапі 
бандитизм є складною, соціально-негативною загальнолюдською 
проблемою, яка потребує негайного розвʼязання. З цією метою доцільним 
є Верховному Суду України своєю Постановою конкретизувати деякі 
питання практики застосування конкурентного законодавства під час 
розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими 
злочинними обʼєднаннями, зокрема детально регламентувати підходи 
щодо застосування конкуренції норм та визначити, якій із норм віддавати 
перевагу в конкретних випадках. Правильна кваліфікація та встановлення 
ознак, які характеризують бандитизм, надасть можливість уникнути 
помилок у слідчо-судовій практиці та ефективно протидіяти такому 
небезпечному злочину, як бандитизм. 
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ОБМЕЖЕНА ОСУДНІСТЬ:  

ПРОБЛЕМАТИКА ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ 

Будь-які гуманістичні тенденції у суспільстві зумовлюють 

перегляд критеріїв правового забезпечення охорони прав і свобод 

людини і громадянина, насамперед у світлі кримінального права. Такий 

розвиток, як правило, відображається у подальших науково-практичних 

та теоретичних розробках, законодавчих ініціативах. Свого часу таким 

відображенням стали поява та наступне удосконалення такої 

кримінально-правової категорії, як обмежена осудність.  

Наразі чинне кримінальне і кримінально-процесуальне 

законодавство передбачає систему норм, спрямованих на обʼєктивне й 

гуманне вирішення питань,  повʼязаних із забезпеченням інтересів осіб,  

які вчинили  суспільно  небезпечні  діяння,  страждаючи  на психічні  

хвороби  або маючи інші психічні розлади [2]. Достатньо спірним 

питанням залишається визначення обмеженої осудності як буферного 

поняття між осудністю та неосудністю особи, або як окремого поняття, 

яке ґрунтується не на суміжних критеріях вищезгаданих категорій, а на 

власних, медично та юридично обумовлених, відмінних від них. Тому, 

метою привернення уваги до такої кримінально-правової категорії, як 

обмежена осудність є правильне та однозначне трактування цього 
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поняття, уникнення спірних питань при цьому, точне визначення 

критеріїв обмеженої осудності та її співвідношення з осудністю та 

неосудністю, а також виною.  
Не зважаючи на той факт, що у законодавстві прямо визначено 

які особи можуть бути визнані обмежено осудними, постають питання, 
що є гостро дискусійними, як для кримінального права, так і для 
правозастосовної практики. Зокрема, стаття 20 КК передбачає:  

«1. Підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана 
судом обмежено осудною, тобто така, яка під час вчинення злочину, 
через наявний у неї психічний розлад, не була здатна повною мірою 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними. 

 2. Визнання особи обмежено осудною враховується судом при 
призначенні покарання і може бути підставою для застосування 
примусових заходів медичного характеру». 

Деякі науковці вважають, що «неоднозначність цієї статті 
спричинила розбіжності поглядів вчених та практиків: одні вважають 
це поняття необхідним, пропонуючи вдосконалити його, інші – 
наполягають на виключенні статті про обмежену осудність із КК 
України» [3]. Задля усунення недоліків у судовій практиці Пленум 
Верховного Суду України постановив що: неосудність та обмежена 
осудність є юридичними категоріями, а тому визнання особи 
неосудною (ч. 2 ст. 19 КК чи обмежено осудною (ч. 1 ст. 20 КК) 
належить виключно до компетенції суду. 

Примусові заходи медичного характеру мають застосовуватися 
лише за наявності у справі обґрунтованого висновку експертів-
психіатрів про те, що особа страждає на психічну хворобу чи має 
інший психічний розлад,  які зумовлюють її неосудність або обмежену 
осудність і викликають потребу в застосуванні щодо неї таких заходів, 
а  примусове лікування щодо осіб, які вчинили злочини та страждають 
на хворобу, що становить небезпеку для здоровʼя інших осіб (ст. 96 
КК), – висновку судово-медичної експертизи. 

Слід визнати правильною  практику тих судів, які, отримавши 
на розгляд кримінальну справу з обвинувальним висновком та 
визнавши під час судового розгляду, що злочин вчинено в стані 
обмеженої осудності особою, яка внаслідок загострення наявного у неї 
психічного розладу потребує застосування примусових заходів 
медичного характеру, постановляють обвинувальний вирок і при 
призначенні засудженому покарання враховують його психічний стан 
як помʼякшуючу покарання обставину з одночасним застосуванням 
примусового заходу медичного характеру у виді амбулаторної 
психіатричної допомоги за місцем відбування покарання. Обмежено 
осудна особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності 
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чи покарання або від його подальшого відбування у випадках, 
передбачених законом, у тому числі на підставі акта амністії.  

Апеляційні та касаційні скарги обмежено осудна особа може 
подавати у будь-якому випадку, а неосудна особа, до якої застосовано 
примусові заходи медичного характеру, – лише у разі, коли щодо неї 
не постановлено судом у порядку цивільного судочинства рішення про 
визнання її недієздатною [2].  

Враховуючи раніше зазначене, можна зробити висновок, що 
поняття обмеженої осудності включає в себе два критерії: 1) медичний – 
прямо зазначений у КК як «психічний розлад», 2) юридичний (включає 
інтелектуальну та вольову ознаки) – його трактування є дещо 
неточним, «оскільки поєднання в ньому інтелектуальної і вольової 
ознак виправдано тільки з урахуванням домінуючої у судовій 
психіатрії позиції про наявність психічних розладів, сутність яких 
складають тільки вольові порушення», тобто здатність особи керувати 
своїми діями [3]. 

Розглядаючи співвідношення осудності, неосудності і 
обмеженої осудності, можна дійти висновку, що останнє поняття 
визначається як вид осудності, який, перебуваючи в межах роду, має 
набір певних особливостей, які проявляються у критеріях, які його 
складають, його конструкції та відповідних кримінально-правових 
наслідках. Також, у світлі співвідношення обмеженої осудності та 
вини, варто відмітити, що ці поняття, дійсно, є суміжними, але прямо 
не впливають один на одного. Оскільки вина є ознакою субʼєктивної 
сторони складу злочину і полягає у психічному ставленні особи до 
вчинюваного діяння та його наслідків у формі умислу та 
необережності, а обмежена осудність (також як осудність і 
неосудність) є ознаками субʼєкта злочину. Обмежена осудність може 
лише передувати встановленню вини, а не свідчити про її ступінь. 
Отже, обмежена осудність – це здатність особи  не повною мірою 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними під час 
вчинення злочину через наявний у неї психічний розлад. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБʼЄКТА ЗЛОЧИНІВ 

ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ 

Однією з найбільших актуальних цінностей сучасної правової 

держави є право особи на справедливе і незалежне правосуддя. 

Обʼєктивність, справедливість і законність здійснення правосуддя не 

може бути забезпечена, якщо працівники цих органів будуть діяти 

незаконно внаслідок неправомірного впливу на них. Отже, правосуддя 

як функція держави, хоча й здійснюється виключно судами, але 

забезпечується правильною роботою (порядком діяльності) 

спеціальних правоохоронних органів.  

Законність і справедливість правосуддя напряму залежить від 

забезпечення правильної діяльності цих органів тощо, що враховано в 

КК України, де в розділі XVІІІ Особливої частини «Злочини проти 

правосуддя» розміщені норми, які передбачають відповідальність за 

посягання на нормальну діяльність також органів прокуратури, 

внутрішніх справ тощо. Якщо виходити з наведеного, то поняття 

«правосуддя» значно розширюється, оскільки згідно з ним 

правоохоронні органи поряд із судовими органами утворюють систему 

органів правосуддя [1, 525].  

Таким чином, правосуддя здійснюють не тільки суди, а й окремі 

правоохоронні органи, які не є органами правосуддя, а сприяють його 

обʼєктивному і законному здійсненню. Так, М. І. Бажанов зазначив: 

«Діяльність органів дізнання, слідства і прокуратури, яка не є 

правосуддям, а лише спрямована на сприяння його здійсненню...» [2, 10]. 

Відповідно, родовим обʼєктом злочинів проти правосуддя учені 

називають відносини у сфері нормальної (законної) діяльності: 

судових органів; органів досудового розслідування, прокуратури; 

органів, які здійснюють виконання ухвал, постанов, вироків, інших 

судових рішень і призначених покарань [3, 381].  

На думку А. Г. Мартіросяна, немає підстав відносити 

правоохоронні органи до органів правосуддя. Ототожнення понять 

«органи правосуддя» і «правоохоронні органи» не є правильним, 

оскільки їх зміст відмінний [4, 268–273]. Це підтверджується й 

законодавчо, у Законі України «Про державний захист працівників 
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суду і правоохоронних органів» йдеться про захист «працівників суду і 

правоохоронних органів», тобто судові органи не охоплюються 

поняттям правоохоронних органів. Учені аргументують свою позицію 

тим, що концепція, згідно з якою правосуддя - виключно судова 

діяльність, не узгоджується з кримінально-правовими нормами 

чинного КК України, де у відповідному розділі Особливої частини 

більшість норм – це норми, які передбачають відповідальність за 

посягання на правильну діяльність не судів, а інших органів [1, 527].  

Назва розділу «Злочини проти правосуддя» є більш вузькою, 

ніж зміст кримінально-правових норм, які розташовані в ньому. 

Відповідно до цього злочини, передбачені ст. 371–373 КК України не 

визначають концепцію правосуддя, тому останнє й не повинно 

узгоджуватись з кримінально-правовими нормами. Концепція 

правосуддя визначається насамперед Конституцією України, яка має 

вищу юридичну силу, та іншими законами, відповідно, норми КК 

України, які регулюють відповідальність за посягання на правосуддя, 

повинні узгоджуватись з концепцією правосуддя в Україні. 

Надаючи визначення родового обʼєкта злочинів проти правосуддя, 

заслуговує на увагу найбільш поширена точка зору, що родовим обʼєктом 

злочинів у сфері службової діяльності є: нормальне функціонування 

органів управління незалежно від форм власності. І якщо, відходячи від 

того істотно важливого факту, що органи, які виконують завдання 

правосуддя (як невідʼємний компонент родового обʼєкта злочинів проти 

правосуддя), є особливим «механізмом», на який покладено виконання 

суто специфічних функцій, то можна стверджувати, що вони теж є 

певною частиною (ланкою) державного апарату. 

Обґрунтовуючи визначення, що родовим обʼєктом злочинів 

проти правосуддя є встановлений законом порядок діяльності його 

органів, то тим самим є підстави зазначити, що ці злочини є 

різновидом (дуже важливим) окремих злочинів проти правосуддя, а в 

силу спільності обʼєкта є й підстави для виділення цих злочинів в 

окремий розділ Особливої частини КК України згідно з наукою 

кримінального права. Підставами для зазначеного є й той факт, що 

родовий обʼєкт (як зазначалося) всіх злочинів, які передбачені 

розділом XVІІІ Особливої частини КК України «Злочини проти 

правосуддя», не має спільних ознак. Отже, розбіжності полягають не 

тільки в тому, що в цьому разі ми маємо справу зі специфічними 

представниками (субʼєктами) органів державної влади (досудове 

слідство тощо). У різних сферах діяльності органів кримінального 

судочинства законодавець може захищати від злочинних посягань і 

інший установлений законом порядок діяльності державних органів та 
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їх представників, в яких є дещо спільне, та поєднує їх разом як обʼєкт 

злочинного посягання в процесі здійснення правосуддя. 
Тому є необхідність визначення чіткості саме системи злочинів, 

які посягають на один родовий обʼєкт, у якій склади злочинів 
обʼєднані в окремі розділи (групи) за ознаками спільності обʼєкта і 
тільки. Унаслідок юридичного аналізу обʼєктивного факту-шкоди, 
заподіяної злочинами, уважаємо правильним і необхідним виділення 
окремих злочинів саме в окремий розділ злочинів із чітким уявленням 
про їх обʼєкт. Таке вирішення питання найбільш точно відображає 
стан речей, додатково підкреслює їх реальну небезпеку для 
суспільства й реальну спрямованість правової охорони відповідних 
суспільних відносин [1, 5–18].  

Про необхідність таких законодавчих змін свідчить і той факт, 
що в органах здійснення правосуддя не можуть вчинятися також і інші 
злочини, також і службові. Ці органи покликані забезпечити 
обʼєктивну і законну діяльність судів у процесі здійснення правосуддя, 
тому порушення їх діяльності порушує й діяльність судових органів, 
які здійснюють правосуддя. У цьому аспекті органи, які причетні до 
здійснення правосуддя, їх кримінально-правова охорона обґрунтовано 
знайшла втілення законодавцем у розділі XVІІІ Особливої частини КК 
України, але не на достатньому рівні. 

Таким чином, ми цілком підтримуємо позицію вчених, які 
вважають, що родовий обʼєкт злочинів, передбачених у розділі ХVІІІ 
Особливої частини КК України, не може бути зведений лише до 
правосуддя у вузькому розумінні цього терміна, а є суспільними 
відносинами, що забезпечують нормальне функціонування органів 
дізнання й досудового слідства щодо всебічного та обʼєктивного 
розслідування злочинів, судових органів щодо правильного вирішення 
справ, кримінально-виконавчих органів у питаннях належного 
виконання судових рішень. 
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Усвідомлення обмеженості та недостатньої результативності 

використання лише традиційних механізмів карально-репресивного 

впливу на злочинність сучасного зразка, спонукає дослідників до 

пошуку нових правових прийомів та методів боротьби з нею. Це 

завдання знайшло своє відображення і в Концепції реформування 

кримінальної юстиції України, що затверджена Указом Президента 

України від 08 квітня 2008 року № 311, якою визнано, що існуюча 

система кримінальної юстиції не повною мірою відповідає новим 

суспільним відносинам, що склалися в Україні, і не забезпечує 

належного стану правопорядку, ефективного захисту осіб, суспільства 

та держави від небезпечних посягань на соціальні цінності, права і 

законні інтереси. Серед завдань реформування кримінальної юстиції 

України Концепцією встановлено гуманізацію кримінального 

законодавства, розвиток інституту пробації та розширення 

застосування відновних процедур і примирення. 

Відносно останнього, необхідно зазначити, що ретельний аналіз 

кримінально-правового інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності у звʼязку з примиренням винного з потерпілим та 

судово-слідчої практики його застосування переконливо доводить, що 

ст. 46 КК України потребує якнайшвидшого коригування законодавцем. 

Оскільки, не зважаючи на ряд позитивних моментів, нормативне 

закріплення примирення винного з потерпілим є недостатньо ефективним 

та все ще залишається далеким від досконалості. 

Зокрема, традиційно кримінальне право беззаперечно 

визнається правниками публічною галуззю права, проте останнім 

часом воно суттєво видозмінюється та модернізується у т.ч. за рахунок 

впровадження до його структури приватного елементу. З моменту 

появи кримінально-правової норми про примирення винного з 

потерпілим у чинному КК України «сфера «приватного начала» 

отримала офіційний статус у чинному кримінальному законодавстві, в 

той час як субʼєкти кримінального права – держава і громадянин – 
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займають обʼєктивно нерівне становище. Держава діє авторитарно, 

охороняючи за допомогою закону особливо важливі для суспільства 

правові цінності, а не приватні інтереси» [1, с. 149].  

Підстави звільнення від кримінальної відповідальності, що 

містяться у ст. 46 КК України не є вичерпними, оскільки вони не 

охоплюють тих випадків приватного обвинувачення, які окремо 

передбачаються у кримінальному процесуальному законодавстві і 

враховують особливий порядок початку та закриття кримінального 

провадження у звʼязку з примиренням винного з потерпілим. 

Враховуючи ж таку особливість вітчизняного законодавства як 

безсистемність, а у даному випадку точніше буде зазначити про 

неузгодженість положень норм матеріального та процесуального права 

між собою, правозастосовні органи в пошуках справедливого 

«соломонового рішення» подекуди вимушені вдаватись до 

маніпулятивного застосування закону. Зокрема, в ухвалі колегії суддів 

судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернігівської 

області зазначається про те, що «місцевий суд вказав, що, враховуючи 

скоєння ОСОБА_3 злочину середньої тяжкості, наявність клопотання 

потерпілої ОСОБА_2 під час підготовчого судового засідання про 

звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, 

ОСОБА_3 необхідно звільнити від кримінальної відповідальності, 

передбаченої ч. 1 ст. 122 КК України, на підставі ст. 46 КК України, у 

звʼязку з примиренням винного з потерпілою. Під час апеляційного 

розгляду потерпіла ОСОБА_2 заявила про свою відмову від 

обвинувачення і просила закрити кримінальне провадження. 

Не погодившись з рішенням суду, прокурор подав апеляційну 

скаргу, в якій просив скасувати ухвалу місцевого суду, у звʼязку з 

неправильним застосуванням кримінального закону, та призначити 

новий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції. 

Апелянт вказує на те, що положення ст. 46 КК України передбачають 

звільнення особи від кримінальної відповідальності, яка вперше вчинила 

злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, 

якщо вона примирилась з потерпілим та відшкодувала завдані нею 

збитки або усунула заподіяну шкоду. Злочин, передбачений ч. 1 ст. 122 

КК України, належить до категорії злочинів середньої тяжкості, проте за 

обовʼязковою субʼєктивною ознакою є умисним. 

Цікаво, що у даному випадку суд приймає компромісне 

рішення, посилаючись на те, що «відповідно до ст. 26 ч. 4 КПК 

України кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення 

розпочинається лише на підставі заяви потерпілого, а його відмова від 

обвинувачення, у випадках, передбачених цим Кодексом, є 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_629/ed_2014_06_19/pravo1/T012341.html?pravo=1#629
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_180/ed_2014_06_19/pravo1/T012341.html?pravo=1#180
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_180/ed_2014_06_19/pravo1/T012341.html?pravo=1#180
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_629/ed_2014_06_19/pravo1/T012341.html?pravo=1#629
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_629/ed_2014_06_19/pravo1/T012341.html?pravo=1#629
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_153/ed_2014_05_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#153
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_153/ed_2014_05_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#153
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безумовною підставою для закриття кримінального провадження у 

формі приватного обвинувачення. Пунктом 7 частини 1 статті 284 

КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається 

в разі, якщо потерпілий відмовився від обвинувачення у 

кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. 

Згідно вимог ст. 417 КПК України суд апеляційної інстанції, 

встановивши обставини, передбачені статтею 284 цього Кодексу, 

скасовує обвинувальний вирок чи ухвалу і закриває кримінальне 

провадження» [2]. 

Хоча подібне судове рішення можна сприймати також через 

призму пріоритетності дотримання прав та інтересів потерпілого, на 

противагу охороні державних або громадських інтересів, оскільки в 

правовій державі повинні бути створені максимально дієві гарантії 

особи від зайвого втручання держави в приватну сферу, в тому числі в 

сферу кримінального судочинства. І як тут не погодитись з думкою 

авторитетних вчених про те, що «законодавець в даному випадку… 

передає на розсуд потерпілого не оцінку ступеня небезпеки вчиненого 

злочину, а вирішення питання про шляхи врегулювання виниклого 

конфлікту. Таке регулювання свідчить про шанобливе ставлення 

законодавця до інтересів потерпілого і відповідає меті відновлення 

соціальної справедливості як вищого завдання втручання 

кримінального закону. Якщо потерпілий вважає, що справедливість 

буде відновлена в тому випадку, коли винний принесе йому 

вибачення, поверне викрадену річ, відновить поламане майно і т.д., 

законодавець не повинен наполягати на обовʼязковому порушення 

кримінальної справи і проходженні всієї слідчої і судової 

процедури ...» [3, с. 80–81]. 
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БУЛІНГ В УКРАЇНІ 

Булінг – тривалий процес свідомого жорстокого ставлення, 

агресивної поведінки, щоб заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу 

або ж створити негативне середовище для людини. Україна – в першій 

десятці країн Європи за поширеністю булінгу з-поміж 11–15 річних 

школярі. Торік 67 % українських дітей або були жертвами, або 

кривдниками, або свідками булінгу, за даними ЮНІСЕФ (Дитячий 

фонд Організації обʼєднаних націй). 

Народні депутати України 2 жовтня 2018 року схвалили 

законопроект № 8584, в якому пропонується ввести окрему статтю про 

штрафування за булінг до кодексу про Адміністративні правопорушення. 

При цьому кошти за насильство стягуватимуть не тільки з кривдників або 

батьків дітей, які ображають інших. Заплатити доведеться й вчителям які 

приховують такі факти.  

Прикметною ознакою булінгу є довготривале «відторгнення» 

дитини її соціальним оточенням. Найчастіше булінг відбувається в 

таких місцях, де контроль з боку дорослих менший або взагалі його 

нема.  Обʼєктом знущань (жертвою) булінгу вибирають тих, у кого є 

дещо відмінне від однолітків. Відмінність може бути будь-якою: 

особливості зовнішності; манера спілкування, поведінки; незвичайне 

захоплення; соціальний статус, національність, релігійна належність.  

Найчастіше жертвами булінгу стають діти, які мають: фізичні 

вади – носять окуляри, погано чують, мають порушення опорно- 

рухового апарату, фізично слабкі; особливості поведінки – замкнуті чи 

імпульсивні, невпевнені, тривожні; особливості зовнішності – руде 

волосся, веснянки, відстовбурчені вуха, незвичну форму голови, 

надмірну худорлявість чи повноту; недостатньо розвинені соціальні 

навички: часто не мають жодного близького друга, краще спілкуються 

з дорослими ніж з однолітками; страх перед школою: неуспішність у 

навчанні часто формує у дітей негативне ставлення до школи, страх 

відвідування певних предметів, що сприймається навколишніми як 

підвищена тривожність, невпевненість, провокуючи агресію; 

відсутність досвіду життя в колективі (так звані «домашні» діти); деякі 
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захворювання: заїкання, дислалія (порушення мовлення), дисграфія 

(порушення письма), дислексія (порушення читання); знижений рівень 

інтелекту, труднощі у навчанні; високий інтелект, обдарованість, 

видатні досягнення; слабо розвинені гігієнічні навички (неохайні, 

носять брудні речі, мають неприємний запах). 

За даними U-Report (соціальні опитування через SMS), 49 % 

підтвердили, що вони піддавалися булінгу, а саме через: зовнішність, 

стать, орієнтацію, етнічну належність. 

Людину, яку вибрали жертвою і яка не може постояти за себе, 

намагаються принизити, залякати, ізолювати від інших різними 

способами. Найпоширенішими формами булінгу є: словесні образи, 

глузування, обзивання, погрози; образливі жести або дії, наприклад, 

плювки; залякування за допомогою слів, загрозливих інтонацій, щоб 

змусити жертву щось зробити чи не зробити; ігнорування, відмова від 

спілкування, виключення із гри, бойкот; вимагання грошей, їжі, речей, 

умисного пошкодження особистого майна жертви; фізичне насилля 

(удари, щипки, штовхання, підніжки, викручування рук, будь-які інші 

дії, які заподіюють біль і навіть тілесні ушкодження); приниження за 

допомогою мобільних телефонів та інтернету (СМС-повідомлення, 

електронні листи, образливі репліки і коментарі у чатах і т.д.), 

поширення чуток і пліток. 

Види булінгу можна обʼєднати у групи словесного 

(вербального), фізичного, соціального (емоційного) й електронного 

(кібербулінг) знущання, які часто поєднуються для більш сильного 

впливу. Нині набирає обертів кібербулінг. Це приниження за 

допомогою мобільних телефонів, інтернету. Діти реєструються в 

соціальних мережах, створюють сайти, де можуть вільно спілкуватися, 

ображаючи інших, поширювати плітки, особисті фотографії. 

Жертви булінгу переживають важкі емоції – почуття приниження і 

сором, страх, розпач і злість. Булінг вкрай негативно впливає на 

соціалізацію жертви, спричиняючи: неадекватне сприймання себе – 

занижену самооцінку, комплекс неповноцінності, беззахисність; 

негативне сприймання однолітків – відсторонення від спілкування, 

самотність, часті прогули у школі; неадекватне сприймання реальності – 

підвищену тривожність, різноманітні фобії, неврози; девіантну поведінку – 

схильність до правопорушень, суїцидальні наміри, формування 

алкогольної, тютюнової чи наркотичної залежності. 

Отже, булінг – явище, що може виникнути в організованих 

дитячих колективах, стосується і впливає на всіх його учасників, 

призводячи до порушення навчально-виховного процесу в школі, 

викликає тривалі наслідки для особистості, інколи віддалені в часі. 
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Тому постає потреба усвідомлення того, що ця проблема є 

актуальною, яка потребує подальшої розробки та досліджень, 

пошуків шляхів її подолання. 
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LXZwZVlJaFBCS3c. 

Форманчук Олександр Васильович, 

студент Міжнародного науково-технічного 

університету імені Академіка Юрія Бугая 

Науковий керівник: професор кафедри 

кримінального права Національної академії 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

доцент Кісілюк Едуард Миколайович  

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА ХУЛІГАНСТВО В ЗАКОНОДАВСТВІ КРАЇН 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Однією з необхідних і обовʼязкових умов нормального 

функціонування будь-якої держави є громадський порядок. Найбільш 

небезпечним посяганням на громадський порядок, є хуліганство. 

Проаналізовавши кримінальне законодавство країн ЄС, можна з 

впевненістю констатувати, що кримінально-правові норми, які за 

своїми юридичними ознаками схожі із ст. 296 КК України, знаходяться 

в розділах Особливої частини КК, які мають назви: злочинні посягання 

на громадський порядок – КК Австрії, Іспанії, Німеччини, Швеції; а 

також пострадянських країн, зокрема, Литовської Республіки. За КК 

Данії, Франції, Естонської Республіки тощо, подібні діяння 

знаходяться в Розділах «Злочинні посягання на громадський спокій», а 

за КК Республіки Болгарія – в Розділі «Злочини проти порядку і 

громадського спокою». 
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Особливістю дослідженого законодавства є те, що в ньому 

широко використовується поняття «громадський порядок». У той же 

час, юридичні ознаки, за допомогою яких описується діяння, які 

певним чином схожі з хуліганськими більш конкретизовані, з 

визначенням їх спрямованості. 

Так, у розділі 20 КК Австрії «Злочинні діяння проти 

громадського спокою» передбачена відповідальність за злочин, який 

схожий на хуліганство у § 275 «Порушення громадського спокою 

загрозою вчинення загальнонебезпечного злочину». Ознаки цього 

злочину визначені так: «Хто, використовуючи погрози,  повʼязані з 

посяганням на життя, здоровʼя, тілесну недоторканність, свободу або 

майно, викликає страх і стурбованість у населення або великого кола 

осіб, той карається позбавленням волі на строк до трьох років». 

У КК Нідерландів ст. 141 Розділу V «Злочини проти 

громадського порядку» КК передбачає відповідальність за вчинення 

публічних актів насильства проти особи і власності, вчинених спільно 

декількома особами. «Особи, які публічно і спільно вчинюють акти 

насильства проти осіб або власності, підлягають строку тюремного 

увʼязнення не більше шести років або штрафу пʼятої категорії, якщо 

він умисно знищить власність, або, якщо в результаті акта насильства, 

вчиненого ним, настають тілесні ушкодження, строку тюремного 

увʼязнення не більше девʼяти років або штрафу пʼятої категорії, якщо в 

результаті акта насильства настають тяжкі тілесні ушкодження, строку 

тюремного увʼязнення не більше дванадцяти років або штрафу пʼятої 

категорії, якщо в результаті акта насильства наступає смерть людини». 

У КК Німеччини розділом сьомим «Злочинні діяння проти 

громадського порядку» передбачено відповідальність за «Порушення 

громадського порядку, повʼязане з насильницькими діями групи осіб» 

§125; «Особливо тяжкий випадок порушення громадського порядку, 

повʼязаний з насильницькими діями групи осіб» §125-а; «Порушення 

громадського порядку внаслідок загрози вчинення злочинних діянь» 

§126. Саме в § 125-а за юридичними ознаками, схожими з ознаками 

хуліганства, увага акцентується на таких ознаках, як: насильство, що 

спрямоване на заподіяння тяжкої шкоди людині, наявності зброї, 

вчиненні дій мародерського характеру. Іншими словами, 

відповідальність наступає саме за цими нормами тоді, коли винна 

особа, здійснюючи вказані та інші, передбачені цими законами дії 

насильницького характеру, «загрожувала громадській безпеці», (п. 2 

(1) §125),  яка виступає складовою громадського порядку. 

У КК Швеції Главою 16 «Злочини проти громадського порядку» 

ст. 1, 2 і 3 КК встановлена відповідальність за порушення 
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громадського порядку групою осіб. Так, відповідно до ст. 1 цієї глави 

КК «Якщо натовп людей порушує громадський порядок, 

демонструючи намір вчинити групове насильство проти публічної 

влади, або іншим чином примусити або перешкодити певним заходам, 

і не розходиться, коли влада наказує це зробити, то підмовники і 

керівники повинні бути засуджені за масові безпорядки до тюремного 

увʼязнення на строк не більше чотирьох років, а інші учасники дій до 

штрафу або тюремному увʼязненню на строк не більше двох років. 

Якщо натовп розходиться за наказом влади, то підмовники і керівники 

повинні бути засуджені за масові безпорядки до штрафу або 

тюремному увʼязненню на строк не більше двох років». В ст. 2 цієї 

глави Кримінального кодексу встановлена відповідальність 

підмовників і керівників у тому випадку, коли натовп з намірами, 

вказаними в ст. 1, приступив до вчинення групового насильства.  

За ст. 3 цієї глави КК встановлена відповідальність учасників натовпу, 

а за ст. 4 – за порушення чи намагання порушити голосним шумом або 

насильством релігійній службі або іншій публічній благочестивій 

урочистості, весіллю, похоронній або подібній церемонії, судовому 

засіданню або здійсненню інших державних або місцевих обовʼязків, 

або публічним зборам для обговорення, навчання або слухання лекції. 

Така особа повинна бути засуджена за порушення здійснення 

обовʼязків або проведення публічних зборів до штрафу або тюремному 

увʼязненню на строк не більше шести місяців. 

З кримінального законодавства держав колишнього 

«соціалістичного табору» цікавими видаються КК Болгарії і Польщі.  

У КК Республіки Болгарія в Главі десятій «Злочини проти порядку і 

громадського спокою» в ст. 325 зазначено: «Хто вчинить непристойні дії, 

грубо порушуючи громадський порядок і проявляючи явну неповагу до 

суспільства, карається позбавленням свободи до двох років або 

виправними роботами, а також громадським осудом. Якщо діяння 

повʼязане з опором представникові влади або представникові 

громадськості, виконуючими обовʼязки по охороні громадського порядку, 

або якщо воно по своєму змісту відрізняється виключним цинізмом або 

зухвалістю, покарання – позбавлення свободи до пʼяти років. Якщо 

діяння, передбачене попередніми абзацами, вчинене повторно, покарання: 

по абзацу першому – позбавлення свободи до трьох років; по абзацу 

другому – позбавлення свободи від одного року до пʼяти років. Суд може 

постановити і обовʼязкове поселення. Якщо діяння, передбачене абзацом 

другим, являє небезпечний рецидив, покарання – позбавлення свободи від 

одного року до шести років. Суд може постановити і обовʼязкове 

поселення». Потрібно відмітити, що поняття «винятковий цинізм або 
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зухвалість» болгарський законодавець використав для визначення 

кваліфікуючих ознак цього злочину. 

У КК Республіки Польща відсутня норма, аналогічна ст. 296 КК 

України. Главою XXІІ «Злочини проти публічного порядку», за своїм 

змістом схожою із більшістю подібних глав КК Європейських держав, 

передбачається відповідальність за різні за своєю природою злочини. 

У ст. 254 §1 зазначено: «Хто приймає активну участь в натовпі, 

знаючи, що її учасники спільними зусиллями вчинюють насильницькі 

посягання на особу або майно, підлягають покаранню позбавленням 

свободи на строк до 3 років. §2 Якщо наслідками насильницького 

посягання є смерть людини або заподіяння тяжкої шкоди здоровʼю, 

учасник натовпу, вказаний в §1, підлягає покаранню позбавленням 

волі на строк від 3 місяців до 5 років». 

У пострадянських державах кримінальне законодавство 

успадкувало деякі риси радянського законодавства. У ньому 

збереглися норми, якими встановлено відповідальність за хуліганство, 

з певними несуттєвими особливими ознаками. Так, в контексті нашого 

дослідження, за КК Литовської Республіки аналогом хуліганства є 

злочин, передбачений ч. 2 ст. 284 КК: дії, вчинені у громадському 

місці, зухвалі дії, погроми, знущання або вандальські вчинки, які 

демонструють неповагу до оточуючих і порушують спокій чи порядок; 

нецензурна лайка у громадських місцях або порушення громадського 

спокою чи порядку іншою «неналежною поведінкою», – визнається 

кримінальним проступком. 

Аналіз зарубіжного законодавства дає підстави для висновку, 

що більшість країн у власному кримінальному законодавстві містять 

норми, що передбачають відповідальність за хуліганські дії, хоча деякі 

з нихне мають назви «хуліганство» чи не згадують хуліганські мотиви, 

крім норм, розміщених у кримінальних кодексах пострадянських 

країн. Постсоціалістичні держави Європи в переважній більшості 

відійшли від визначення в своїх Кримінальних кодексах діянь 

подібних до хуліганства, їх підхід збігається з підходами, які 

використовують законодавці держав Західної Європи, інших держав 

світу, за якими такі діяння визначають злочинами, що вчиняються 

групою осіб, натовпом, із публічними закликами до порушень 

громадського порядку та суспільної моралі, до масових заворушень, 

проявів вандалізму тощо і несуть в собі велику небезпеку суспільним 

(громадським) інтересам. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОВЕДЕННЯ 

ДО САМОГУБСТВА 

Доведення до самогубства – це умисне позбавлення себе життя . 

Жорстоке поводження може проявитися у безжальних, грубих діяннях 

винного, які причиняють потерпілому фізичні та психічні страждання-

мордування, позбавлення їжі, ліків, води, сну, одягу, житла, 

систематичне нанесення тілесних ушкоджень та побоїв, 

примушування до вчинення дій сексуального характеру, тощо. Примус 

до протиправних дій означає домагання від іншої особи шляхом 

погрози, насильства чи інших подібних дій вчинити дії, які заборонені 

чинним законодавством . Систематичне приниження людської гідності 

полягає, зокрема, у багаторазових образах, глумління над потерпілим, 

цькуванні, поширенні наклепницьких вигадок, іншому принизливому 

ставленні до потерпілого. Самогубство або замах на самогубство, що 

стали наслідком перевищення влади або службових повноважень, 

охоплюється ч. 3 ст. 365 і не потребує додаткової кваліфікації за ст. 

120 КК України. 

Потерпілими є: а) дорослі особи, які не перебували в 

матеріальній або іншій залежності від винуватого та в результаті 

зазначеного в диспозиції ч. 1 ст. 120 КК України впливу з його боку 

позбавили себе життя будь-яким шляхом; б) указані особи, які в 

результаті такого впливу намагалися позбавити себе життя, але з 

причин, що залежали чи не залежали від їхньої воли, не довели 

задумане до кінця. Оскільки самогубство не є злочином за КК України, 

правильніше говорити не про замах на самогубство, а про його спробу. 

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення потерпілим дій, 

безпосередньо спрямованих на позбавлення себе життя. 

Жорстоке поводження – нещадні, безжалісні, немилосердні, 

суворі, грубі діяння, які завдають потерпілому фізичних чи психічних 

страждань (мордування, систематичне заподіяння тілесних ушкоджень 

чи побоїв, позбавлення їжі, води, одягу, житла тощо). Шантаж – 

погроза розголошення інформації, яку потерпілий бажає зберегти у 
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таємниці. Примус до протиправних дій – фізичне та психічне 

насильство, спрямоване на те, щоб змусити потерпілого вчинити 

делікт, проступок, правопорушення чи злочин. Систематичним 

приниженням людської гідності є тривале принизливе ставлення до 

потерпілого (постійні образи, наруга над ним тощо). Шантаж – це 

погроза розголосити відомості, які потерпілий бажає зберегти в 

таємниці (наприклад, відомості про хворобу, позашлюбні стосунки 

тощо). Ці відомості можуть як відповідати дійсності, так і бути 

помилковими. Важливо, що вони мають такий характер, що 

потерпілий не бажає їх розголошувати. Примус до протиправних дій – 

це фізичний або психічний вплив на особу з метою спонукання її до 

дій, вчинення яких заборонене законодавством. Такий вплив може 

полягати в застосуванні фізичного або психічного насильства щодо 

потерпілого або близьких йому осіб, погрозі знищення або 

пошкодження майна тощо. Систематичне приниження людської 

гідності – це тривале принизливе ставлення до потерпілого (постійні 

образи, глум над ним тощо). Судова практика не відносить до такого 

роду обставин розірвання шлюбних стосунків одним із подружжя, 

відмову від укладання шлюбу, припинення співжиття, подружню 

зраду, якщо при цьому не здійснювалися інші дії, що принижують 

людську гідність. 

Зазначені злочини входять до однієї групи злочинів. Хоча 

самогубство чи замах на самогубство без стороннього впливу не 

визнаються караними за українським кримінальним законодавством, є 

особистою справою кожного громадянина, доведення до самогубства 

становить велику суспільну небезпеку. В її оцінці слід взяти до уваги, 

що самогубство як таке в жодному разі не можна визнати суспільно 

корисним, і не лише через складну демографічну ситуацію в державі. 

У цьому разі йдеться про те, що потерпіла особа вимушена піти на 

такий крок, приймає фатальне рішення не самостійно, не через 

обʼєктивно існуючі, як їй здається, нездоланні фактори, а внаслідок 

активного, інтенсивного негативного впливу іншої особи, за 

відсутності якого трагічного, частіше за все незворотного наслідку 

можна було б уникнути. Не слід недооцінювати й небезпеку субʼєктів 

аналізованого злочину, які здебільшого проявляють різко негативні 

особисті якості, відверто вороже, нелюдське, антигуманне відношення 

до іншої особи, зневажливо ставляться до її життя, яке згідно з 

Конституцією України (ст. 3) є найвищою соціальною цінністю. 

Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є 

наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до 

протиправних дій або систематичного приниження її людської гідності 
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як основний склад самогубства (ч. 1 ст. 120 КК України). Схилення до 

самогубства малолітньої дитини або психічно хворої людини, які не 

здатні розуміти значення своїх дій або керувати ними, має 

розцінюватися як умисне вбивство або замах на умисне вбивство, 

передбачене ст. 115 КК України, за умови, що самогубство сталося. 

Стаття 120 ККУ може бути застосована лише за умови, що 

жорстоке поводження з особою, шантаж, примус до протиправних дій 

або систематичне приниження людської гідності мало наслідок 

самогубство(позбавлення себе життя) або замах на самогубство 

(спроба позбавити себе життя). При цьому є необхідним ,щоб 

потерпілий свідомо бажав позбавити себе життя. Винний при цьому не 

здійснює жодних дій, які безпосередньо спричиняють смерть 

потерпілому. Щодо злочинної самовпевненості винна особа 

передбачає можливість доведення потерпілого до самогубства або до 

замаху на самогубство, але легковажно розраховує на певні конкретні 

обставини, які здатні, на її думку, відвернути настання таких 

наслідків. Злочинна недбалість характерна тим, що та сама особа не 

усвідомлює своєї дії або бездіяльності, що утворює реальну загрозу 

для цієї людини, не передбачає можливість доведення іншої людини 

до самогубства або до замаху на самогубство, хоча повинна була за 

таких обставин і мала реальну змогу це передбачити, якщо б винна 

особа діяла обачливіше. 
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДІЇ, 

ПОВʼЯЗАНІ ІЗ СЕПАРАТИЗМОМ 

Актуальною проблемою в Україні на сучасному етапі її 

розвитку є загрози національній безпеці та територіальній цілісності, 

спричинені цілою низкою факторів. Серед найголовніших можна 

виділити сепаратизм, спричинений подіями на Сході, що розпочались 

ще в 2014 році, і, до сьогодні, продовжують активізуватись, тим самим 

підриваючи авторитет та могутню цілісність держави. Він, як 
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прагнення деяких регіонів держави до відокремлення, набуття більшої 

політичної самостійності, суверенітету є своєрідним проявом захисної 

реакції на процеси, які не влаштовують певну частину суспільства в 

переломні моменти його розвитку [4]. 

Поняття «сепаратизм» вживається у низці нормативно-правових 

актів України, проте жоден із них не містить його чіткого визначення. 

Саме тому варто звернутись до міжнародно-правових актів, серед яких 

насамперед слід виділити Шанхайську конвенцію про боротьбу з 

тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом [6], прийняту 15 червня 

2001 року. Відповідно до ст. 1 цієї Конвенції сепаратизмом є будь-яке 

діяння, спрямоване на порушення територіальної цілісності держави, у 

тому числі на відокремлення від неї її частини, або дезінтеграцію 

держави, вчинене насильницьким шляхом, а рівно планування і 

підготовка такого діяння, пособництво його вчиненню, підбурювання 

до нього, і що переслідується у кримінальному порядку у відповідності 

до національного законодавства Сторін. 

Згідно з положеннями Аналітичної доповіді «Міжнародний 

досвід боротьби з сепаратизмом: висновки для України» (Розділ 

«Рекомендації щодо врегулювання конфлікту на Сході України»: 

«Відповідно до статей 110, 110-2 КК України від 5 квітня 2001 року 

№ 2341-ІІІ діяльність т.зв. «ДНР» і «ЛНР» та їх керівників є 

злочинною і має ознаки сепаратизму. Проте  велика кількість 

державних службовців, які, користуючись своїм політичним 

нейтралітетом та захистом, залишаються незахищеними та 

безкараними, досі не притягнені до кримінальної відповідальності. З 

огляду на це, Верховній Раді України доцільно закріпити на 

законодавчому рівні визначення відповідного терміну, зокрема 

шляхом прийняття окремого закону» [3]. 

З приводу відсутності спеціальної норми, яка б безпосередньо 

та чітко встановлювала кримінальну відповідальність за вчинення 

сепаратистських дій, притягнення до кримінальної  відповідальності за 

вчинення даного  діяння здійснюється відповідно до статті 110 КК 

України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність 

України. Що стосується законодавства окремих країн, то зазначимо, 

що, наприклад, у грудні 2013 р. Державною Думою РФ схвалений 

законопроект «Про боротьбу із сепаратизмом», який передбачає  

кримінальну відповідальність за пропаганду сепаратизму, у тому числі 

за публічне виявлення приязні до сепаратистських рухів або 

заперечення територіальної цілісності держави. Практика 

кримінального переслідування за сепаратизм існує й у КНР, де 

кримінальним законодавством встановлюється покарання у виді 
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довічного увʼязнення тим особам, які вчинили дії, спрямовані на 

відокремлення будь-якої частини КНР, із застосуванням сили або 

поєднані з учиненням тяжких злочинів, а так само з утягненням у 

військовий конфлікт [5]. Тому ми вважаємо доцільним підтримати 

точку зору професора В. П. Ємельянова. Він пропонує запозичити 

позитивний досвід Республіки Казахстан та доповнити Розділ І 

Особливої частини КК України статтями, які б передбачали 

кримінальну відповідальність за сепаратистську діяльність та 

збройний заколот [1, с. 17]. 

Аналізуючи чинне кримінальне законодавство України можна 

зробити висновок, що  як пропагандистський, так і насильницький 

сепаратизм є яскравим проявом державної зради, мінімальний строк 

позбавлення волі у якості покарання за яку  становить 12 років. Але, 

враховуючи ситуацію в державі, 8 квітня 2014 року Верховна Рада 

України ухвалила Закон України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України» (реєстраційний номер 4524-1), яким 

суттєво підвищила кримінальну відповідальність за вчинення 

сепаратистських дій, аж  до довічного позбавлення волі, яке являє 

собою найсуворіший вид покарання [2, с. 4].  

Виходячи із вищезазначеного, ми, зважаючи на міжнародний 

досвід, пропонуємо доповнити КК України статтею, яка б чітко 

визначала сепаратизм, як вчинення злочинних дій, спрямованих на зміну 

державного ладу,  з метою відокремлення або приєднання території (-

ій), шляхом пропаганди ( публічні мітинги, агітації, заклики) або  

насильницьким шляхом із застосуванням холодної зброї та встановити 

кримінальну відповідальність за вчинення таких дій, яка передбачала б 

мінімальний термін покарання 5 років (за сепаратистські заклики та 

агітації), а, як максимальний, враховуючи тяжкість тих чи інших 

обставин, довічне позбавлення волі. 
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Людська фантазія та схильність ризикувати у поєднанні з 

корисливістю часто викликають в особи бажання миттєвого 

збагачення. Воно посилюється штучно створеною ілюзією, що, 

ризикуючи відносно невеликою цінністю (сумою грошей чи благом) і 

не докладаючи особливих зусиль, можна одразу ж отримати величезну 

вигоду [1].  

У сучасних умовах, коли державний бюджет потребує нових 

джерел наповнення і багато політиків та державних діячів стали 

згадувати про легалізацію грального бізнесу, податки з якого можуть 

суттєво покращити стан державної скарбниці, виникає необхідність 

перегляду наукових поглядів на саме явище «гральний бізнес». 

Боротьба з будь-якою злочинною діяльністю не буде ефективною без 

досконалого кримінального законодавства, гральний бізнес же, з 

огляду на дедалі зростаючі його обсяги та форми, що видно із 

численних повідомлень ЗМІ, публічної інформації державних органів, 

звітів правоохоронних органів, особливо потребує науково 

обґрунтованої системи заходів кримінально-правової протидії цьому 

явищу на основі кримінологічних досліджень феномену грального 

бізнесу. Основою для розроблення попереджувальних заходів щодо 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1070
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1070
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певного виду злочинності в ході його кримінологічного дослідження є 

кримінологічна характеристика цієї злочинності. Правильне 

визначення її елементів є запорукою оптимальності та ефективності 

розроблених методів та способів попередження та запобігання 

злочинності окремого виду. 

Певним орієнтиром для формування такої сукупності для 

незаконного грального бізнесу може служити перелік видів ознак, що 

може включати конкретна кримінологічна характеристика, який 

наводить О. М. Литвинов за підручником під редакцією професорів 

В. М. Кудрявцева та В. Є. Емінова: – кримінологічно значимі ознаки 

злочину; – дані, які характеризують кримінологічну ситуацію 

вчинення злочину; – ознаки, які визначають специфіку діяльності із 

попередження злочинів. До першої групи належать: дані про предмет 

злочинного посягання, дані про особу злочинця, мотив та мету 

злочину; дані про особу потерпілого. До другої: статистична 

поширеність злочинів; дані про соціальні умови (обстановку) злочину 

(соціально-політична; соціально-економічна; час; географія; соціальне 

середовище тощо). До третьої: причини злочинів; наслідки злочинів; 

механізм злочину; обставини, що сприяють злочинам [2, с. 213]. 

Зокрема, виявлення онлайн-казино спостерігалося лише у 9 % 

випадків. Проте привабливість Інтернету через низьку ймовірність 

притягнення до відповідальності та велику латентність таких злочинів, 

що межують із кіберзлочинами, які за результатами досліджень 

більшості вчених мають максимальний рівень латентності [3, с. 54], 

викликає необхідність більш прискіпливого вивчення досвіду 

боротьби з такими проявами незаконного грального бізнесу з метою 

виявлення та аналізу можливих способів, прийомів, що в своїй 

сукупності становлять окрему технологію скоєння злочину. 

Також з позиції правового регулювання більшість інтернет-

казино розташовані в «офшорних» зонах, чимало з них можуть діяти 

незаконно, без ліцензій і відповідного програмного забезпечення [5, с. 

9–10].  

Наявність безумовної заборони азартних ігор не може бути 

надійною перепоною для грального бізнесу, що поряд із торгівлею 

зброєю та наркотиками є одним із надприбуткових видів нелегального 

підприємництва. За оцінками фахівців, гральний бізнес в Україні 

щорічно приносить його організаторам мільярди доларів США 

незаконного прибутку [4]. 

Системний аналіз вітчизняного законодавства дає можливість 

виділити чотири основні засоби протидії зайняттю гральним бізнесом 

в Україні:  
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1. Фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі восьми тисяч 

мінімальних заробітних плат, що передбачено у ч. 1 ст. 3 Закону 

України від 15 травня 2009 року № 1334-VI «Про заборону грального 

бізнесу в Україні». Фінансові санкції застосовуються до суб’єктів 

господарювання, які організовують і проводять азартні ігри, за 

рішенням суду, ухваленим за позовом органів міліції та/або органів 

доходів і зборів.  

2. Конфіскація грального обладнання. Застосування цього 

заходу протидії гральному бізнесу насамперед спрямовано на 

недопущення продовження злочинної діяльності шляхом подальшого 

використання такого обладнання. Вперше такий засіб було закріплено 

у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про заборону грального бізнесу в 

Україні», а з 17 січня 2012 року – у санкціях ст. 203-2 КК України.  

3. Перерахування прибутку (доходу) від проведення азартної 

гри до Державного бюджету України. Характер цього засобу протидії 

зайняттю гральним бізнесом не є кримінально-правовим і в 

законодавстві про кримінальну відповідальність він не визначений. 

Пряма вказівка на його застосування міститься лише у ч. 1 ст. 3 Закону 

України «Про заборону грального бізнесу в Україні». 

4. Відповідно до санкцій ст. 203-2 КК України єдиним 

покаранням, що може бути призначене за вчинення такого діяння, є 

штраф, мінімальна межа якого за ч. 1 становить 10 тис., а за ч. 2 – 40 

тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (н.м.д.г.). Той 

факт, що вказаний розмір штрафу перевищує 3 тис. н.м.д.г., 

обумовлює деякі особливості призначення покарання засудженим за 

цією статтею, а саме: – розмір призначеного штрафу згідно з ч. 2 ст. 53 

КК України не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої 

злочином, або отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, 

незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією 

статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК України. 

На основі викладеного можна зробити висновок, що всі 

перераховані засоби протидії зайняттю гральним бізнесом в Україні 

мають виключно майновий характер. Це зумовлено передусім 

корисливою мотивацією такого діяння. Проте застосування вказаних 

засобів у сучасних умовах не дає змоги досягнути реального 

зменшення масштабів цього бізнесу, про що свідчить зростання 

кількості зареєстрованих злочинів за ст. 203-2 КК України, засуджених 

та повторно засуджених за цією статтею[1].  

Також, потрібно зазначити, що питання протидії такому явищу 

як незаконні азартні ігри знаходиться не тільки в компетенції 

правоохоронних, законодавчих та фіскальних органів. Це комплексна 
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проблема, яка потребує як загальнодержавного впливу, так і локальних 

заходів на рівні навчальних закладів, сімейного виховання та 

громадського осуду. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ГАЛУЗІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

Для належного розвитку як суспільства, так і держави загалом 

важливе значення мають трансформаційні зміни у всіх його базових 

сферах життєдіяльності. Так, зокрема і реформування вищої освіти 

зумовлено прийняттям нової редакції Закону України «Про вищу 

освіту» [9]. Відповідно до ст. 5 зазначеного закону, науковий ступінь 

кандидата наук прирівнюється до підготовки докторів філософії, які 

стосовно рівнів і ступенів вищої освіти відповідають не тільки 

науковому, а й освітньо-науковому (третьому) рівню, тобто 

посилюється освітня складова підготовки. Третій (освітньо-науковий) 

рівень вищої освіти за компетентностями відповідає восьмому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій [7] і 

передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та 

інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, 
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розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та (або) 

дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією 

наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного 

наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення. 

Реформування підготовки кандидатів наук (докторів філософії) 

потребує ефективного як правового так і наукового супроводу. 

Суттєве реформування підготовки докторів філософії вимагає 

розробки нових стандартів освітньої діяльності (ст. 9), які 

розробляються для кожного рівня вищої освіти в рамках кожної 

спеціальності та є обов’язковими до виконання всіма вищими 

навчальними закладами незалежно від форми власності та 

підпорядкування, а також науковими установами, що забезпечують 

підготовку докторів філософії [9]. 

Зазначене дає підстави констатувати, що системне дослідження 

будь-якої власне правової проблеми, зокрема у галузі кримінального 

права неможливе без аналітичного огляду стану наукового 

розроблення досліджуваного питання у вітчизняній та зарубіжній 

юридичній літературі, конкретно-історичних форм її виявлення, тобто 

без з’ясування її генезису, основних етапів розвитку й сучасного стану, 

філософської парадигми досліджуваного питання та його 

методологічних засад.  

Теоретичними передумовами такого дослідження є, серед 

іншого, знання сутності, стану й меж наукових розробок у сфері 

досліджуваного питання. Оптимальне формулювання завдань 

дослідження дає змогу об’єктивно дослідити питання в цьому напрямі 

та їх взаємозв’язок із положеннями суміжних галузей права. 
Крім того, слушно зазначає П.П. Баранов, що будь-яка правова 

конструкція, яку переносять на вітчизняний ґрунт – невід’ємна від 
філософської та юридичної культури відповідного суспільства. Вона 
частина механізму, який десятиліттями «притирався», яка ефективно 
працює тільки в ньому. Чи можна створювати ідеально 
функціональний механізм із деталей, які навіть досконало зроблені, 
але від різних агрегатів? Причому, схоже, що деталі ці беруться і 
з’єднуються разом в цілому без будь-якого плану, мало не 
інтуїтивно» [2, с. 50–51]. 

Світовий досвід правозастосування переконує у тому, що історія 
розвитку будь-якої галузі законодавства, включаючи і кримінально-
правову галузь, не є сумою випадкових складових частин, а являє 
собою закономірний взаємопов’язаний поступальний процес. 
Використовуючи знання про історію кримінального законодавства, 
можна дослідити особливості генезису різноманітних кримінально-
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правових явищ і інститутів у кожній державі світу, простежити, як 
виникали, розвивалися та удосконалювалися норми права, які 
позитивні та негативні риси були в минулому, від чого треба 
відмовитися, та на що треба звернути увагу в майбутньому. У цьому 
зв’язку О.Ф. Кістяківський зазначав, що «тільки історія може дати 
пояснення причин як сучасного стану кримінального права, так і стану 
його в попередні періоди» [5, с. 39]. 

Необхідною передумовою дослідження у галузі кримінального 
права є визначення теоретико-методологічних засад його проведення. 
Опанування теоретичними засадами і методами науки кримінального 
права є неодмінною умовою успішної дослідницької роботи на всіх 
етапах: від пошуку і виявлення джерел, їх систематизації і класифікації 
до наукової критики, встановлення достовірності інформації про 
джерела дослідження, її інтерпретації. Застосування відповідних 
методів суттєво позначається на науковому рівні досліджень, сприяє 
об’єктивному висвітленню подій та явищ. 

Дійсно важливим аспектом з’ясування науково-теоретичних 
засад будь-якого дослідження є вибір відповідного методологічного 
інструментарію. Методологією взагалі є сукупність прийомів, методів 
і засобів наукового мислення, що становить комплекс шляхів і форм 
руху мислення від незнання до знання [3, с. 16; 4, с. 7; 6, с. 37; 1; 8]. 

Методологія науки кримінального права перебуває в 
нерозривному зв’язку з домінуючими в суспільстві принципами 
правової доктрини, яка фактично виконує функцію вихідних положень 
праворозуміння, визначає засади правового пізнання дійсності. За цих 
обставин аналіз методології правових досліджень юридичної 
діяльності, передусім, необхідно пов’язувати з ідеями позитивізму, 
антропології, соціології, аксіології права тощо, притаманних 
сучасному стану правничої методології. 

Наука кримінального права, як і інші науки, використовує різні 
методи дослідження для усвідомлення соціального змісту 
кримінально-правових норм, їх призначення й ефективного 
застосування, всебічного вивчення і розуміння проблеми боротьби зі 
злочинністю, учинення злочину та покарання за нього. До таких 
методів належать: історико-правовий, метод порівняльного 
правознавства, догматичний (юридичний), конкретно-соціологічний, 
діалектичний, статистичний. Наука кримінального права тісно 
пов’язана з іншими гуманітарними науками та використовує їх 
досягнення, зокрема методологічні. 

Розробляючи методологічні засади дослідження, передусім слід 
ураховувати специфіку об’єкта дослідження, ґрунтуючись на 
методології науки кримінального права. Основоположним принципом 
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дослідження будь-яких правових проблем слугує єдність логічного й 
історичного підходів, здатна запобігти, на думку Д.А. Керімова, як 
омертвінню логічного, так і хаосу історичного. Саме тому, з огляду на 
специфіку теми, задач і мети дослідження, а також для повного й 
об’єктивного аналізу досліджуваного предмета доцільно 
використовувати методологічний інструментарій, який репрезентовано 
системою загальнонаукових і спеціально-наукових методів.  

Не існує єдиної позиції щодо виділення основних методів 
дослідження кримінально-правових норм Особливої частини 
кримінального права. Але це необхідно робити, ураховуючи специфіку 
власне предмета дослідження. Тому методологію досліджень загалом 
становлять система загальнонаукових і спеціально-наукових методів, 
що забезпечують об’єктивний аналіз досліджуваного предмета. 

Ми дійшли до такого етапу, коли є необхідним аналізувати 
правові доктрини не з формально-юридичних, психологічних чи 
соціологічних засад, а висвітлювати це через призму національно-
історичного, культурно-типологічного розуміння природи 
законодавства, об’єднавши це в єдину систему, яка буде приносити свої 
позитивні результати, як для суспільства в цілому так і для побудови 
цілісної, неподільної правової держави з високим розвитком як 
моральної так культурної свідомості. Тому, наукові дослідження 
докторів філософії у галузі кримінального права повинні ґрунтуватися 
на стані наукового розроблення досліджуваного питання у вітчизняній 
та зарубіжній юридичній літературі, на дослідженні основних етапів 
його розвитку, його філософській парадигмі та методологічних засадах.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ 
ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В РОЗШУКОВІЙ РОБОТІ 

Відзначимо, що для проведення розшукової роботи 
правоохоронні органи активніше використовують різні науково-
технічні засоби та інформаційно-телекомунікаційні технології. 
Найбільшого поширення набули заходи, повʼязані з отриманням 
інформації у сфері телекомунікацій. 

Використання технічних засобів японською та німецькою 
поліцією на озброєння взятий метод, котрий полягає у розсиланні на 
мобільні телефони громадян повідомлень із описом розшукуваних осіб 
та іншої важливої інформації, наприклад, прикмет осіб, які пропали 
безвісти, номери автомобілів і т.д. Крім того, очевидці злочину, маючи 
при собі телефон з умонтованою фотокамерою, можуть швидко 
переслати знімки до поліції [1, c. 58]. 

У нашій країні теж почали застосовувати практику щодо 
розсилання СМС повідомлень, так 30 серпня 2017 р. уповноважені 
представники Київстар і Національної поліції України підписали 
Меморандум про співпрацю, у рамках якого впроваджується спільна 
соціальна послуга «Пошук дітей». «Пошук дітей» – це інформаційна 
розсилка від Київстар, мета якої – допомогти Національній поліції 
України у розшуку зниклих дітей. На запит Національної поліції 
Київстар буде надсилати SMS-повідомлення абонентам, які могли 
бути свідками зникнення і можуть повідомити правоохоронним 
органам інформацію, що могла б допомогти відшукати дитину.  
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Послуга працює таким чином 1) Київстар отримує від 
Національної поліції України запит на SMS-розсилку, що містить 
інформацію про зниклу дитину та місце, де її бачили востаннє; 
2) Київстар розсилає інформаційні SMS на номери телефонів 
абонентів, які могли бути свідками зникнення, адже вони 
користувалися послугами звʼязку (телефонували, писали SMS або 
користувалися мобільним інтернетом) у радіусі 1–3 км від місця події; 
3) У тексті SMS є інформація з прикметами зниклої дитини та 
посилання на сайт МВС з її фотокарткою; 4) Ті абоненти, які 
володіють інформацією щодо дитини, можуть допомогти у пошуках, 
зателефонувавши на номер «102» [2]. 

У звʼязку з цим особливого значення набуває розробка способів 
використання науково-технічних досягнень у протидії злочинності, 
розширення можливостей застосування їх при попередженні, 
виявленні, розкритті і розслідуванні злочинів. Нині, значно зросли 
можливості науки і техніки, які мають стати важливим резервом 
підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів. Сучасні 
науково-технічні досягнення в оперативно-розшуковій діяльності 
зумовили розвиток її теоретичних основ, розширили тактико-технічні 
можливості попередження, виявлення і використання доказової 
інформації у процесі розкриття та розслідування злочинів. 

Результативність попередження, розкриття та розслідування 
злочинів, як зазначає професор А.В. Іщенко, «безпосередньо залежить 
від надійності засобів та методів, досконалість яких зумовлена тим, 
наскільки вони враховують новітні здобутки науково-технічного 
прогресу. Чим більше вони містять у собі досягнень передової науки і 
техніки, тим більше їх використання забезпечує оптимізацію 
вирішення завдань протидії злочинності» [3, с. 8–9]. 

Разом з тим рівень застосування досягнень науки і техніки 
характеризується істотним розривом між теорією і практикою, 
недослідженістю проблем всебічного науково-технічного забезпечення 
процесу розкриття та розслідування злочинів. Аналіз використання 
науково-технічних досягнень у боротьбі зі злочинністю свідчить про 
незадовільність існуючого положення справ, недостатньо 
розкриваються головні причини такого положення, зокрема, 
невідповідність реальних умов правоохоронної діяльності її 
фактичним потребам [4, с. 185–186].  

З урахуванням викладеного, одним із головних аспектів 
удосконалення діяльності правоохоронних органів є визначення 
шляхів і засобів усунення чи значного скорочення розриву між 
науково-технічним потенціалом і реальними можливостями практики.  

Дані Національної поліції України щодо проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій свідчать, що кількість таких заходів з року в 
рік зростає в середньому на 20%. Особливо це стосується зняття 
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інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у звʼязку з чим 
виникають проблемні питання, які потребують негайного вирішення.  

Іншим питанням, що потребує врегулювання, є організація та 
забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових) дій з 
установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. Наразі 
виникають проблеми з підготовки плану оперативного забезпечення 
проведення таких заходів. Зокрема, проблематичним є термін 
погодження плану з підрозділом-ініціатором, особливо під час 
проведення заходів у виняткових випадках та у порядку, визначеному 
статтею 250 Кримінального процесуального кодексу України [5]. 

Крім того, є потреба в удосконаленні порядку проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій при оперативній необхідності не 
за територіальністю розташування підрозділу-ініціатора. 

Отже, питання особливостей зняття інформації з транспортних 
телекомунікаційних мереж, з електронних інформаційних систем, 
установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу є важливим з 
теоретичної і практичної точок зору. Крім того, для забезпечення активної 
протидії злочинності правоохоронна діяльність має постійно 
удосконалюватися залежно від можливостей новітніх науково-технічних 
засобів, ефективності тактичних прийомів, методів і способів їх 
застосування. Тому вдосконалення кожного з елементів науково-
технічного забезпечення розкриття і розслідування злочинів здійснюється 
з урахуванням сучасних науково-технічних досягнень та потреб практики 
і має важливе процесуальне і оперативно-розшукове значення. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТЛУМАЧЕННЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

ПОРУШЕННЯ РІВНОПРАВНОСТІ ГРОМАДЯН ЗАЛЕЖНО  

ВІД ЇХ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ НАЛЕЖНОСТІ, 

РЕЛІГІЙНИХ ПЕРЕКОНАНЬ, ІНВАЛІДНОСТІ  

ТА ЗА ІНШИМИ ОЗНАКАМИ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО  

СТ. 161 КК УКРАЇНИ 

У ст. 24 Конституції України визначено, що громадяни мають 
рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Для 
захисту цих прав і свобод законодавець встановив кримінальну 
відповідальність за порушення рівноправності громадян залежно від їх 
расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності 
та за іншими ознаками, яка передбачена в ст. 161 КК України. Слідча і 
судова практика застосування цієї норми свідчить про наявність у ній 
недоліків, що перешкоджають чи ускладнюють протидію порушенню 
рівноправності громадян.  

Частина 1 ст. 161 КК України передбачає відповідальність за: 
«Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи 
релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі 
та гідності, або образа почуттів громадян у звʼязку з їхніми 
релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження 
прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 
ознаками». У ч. 2  ст. 161 КК України зазначено: «2. Ті самі дії, 
поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені 
службовою особою». Частина 3 цієї норми закріплює: «Дії, 
передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були 
вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки». 

Основним безпосереднім обʼєктом злочину є суспільні 
відносини, що забезпечують рівноправність громадян та їх права. 
Факультативними додатковими обʼєктами можуть бути честь і гідність 
особи, її життя, здоровʼя, власність.  

З обʼєктивної сторони злочин може проявлятися у формі:  

1) дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи 

релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі і 

гідності;  
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2) образи почуттів громадян у звʼязку з їх релігійними 

переконаннями;  

3) прямого чи непрямого обмеження прав громадян за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками;  

4) встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за 

зазначеними вище ознаками.  

Субʼєктивна сторона має прямий умисел та спеціальну мету – 

розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі в країні чи 

окремому її регіоні або приниження національної честі та гідності 

представників окремих національних груп. Субʼєктом злочину може 

бути, фізична, осудна особа, яка досягла 16-р., а в деяких випадках 

може бути службова особа. Це пояснюється тим, що службові особи 

зобовʼязані в першу чергу забезпечувати реалізацію прав та свобод 

громадян, а якщо ж навпаки – завдає шкоди таким правам – це суттєво 

підвищує суспільну небезпечність таких злочинів. 

Слід зазначити, що мотиви расової, національної або релігійної 

нетерпимості передбачені як кваліфікуючі ознаки містяться і в інших 

злочинах зокрема: тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 121 КК України), 

середньої тяжкості тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 122 КК України), 

побої та мордування ( ч. 2 ст. 126 КК України), катування (ч. 2 ст. 127 

КК України), погроза вбивством (ст. 129 КК України), умисне 

вбивство (п. 14 ч. 1 ст. 115 КК України). Аналізуючи обʼєктивну 

сторону складу злочину в ч. 2 ст. 161 КК України, а саме «дії, поєднані 

з насильством, погрозами» виникає запитання, які форми психічного 

та фізичного насильства охоплюються цим поняттям?  Результати 

судової практики свідчить, що у разі заподіяння потерпілому 

насильства у вигляді легкого тілесного ушкодження, дії винного 

кваліфікуються за ч. 2 ст. 161 КК України. У звʼязку з цим виникає 

питання чи охоплюються поняттям насильство в ч. 2 ст. 161 КК 

України заподіяння потерпілому середньої тяжкості тілесних 

ушкоджень чи вимагає додаткової кваліфікації за ч. 2 ст. 122 КК 

України, яка також містить мотиви расової, національної чи релігійної 

нетерпимості. Якщо ж у цьому випадку дії винного кваліфікувати за 

сукупністю статей ч. 2 ст. 161 КК України та ч. 2 ст. 122 КК України, 

то це свідчить про подвійне інкримінування? Таке питання виникає і 

при тлумаченні поняття тяжких наслідків, які можуть бути 

спричиненні внаслідок вчинення цього злочину, передбачені ч. 3 

ст. 161 КК України. Наприклад, чи потрібно у цьому випадку 

додатково кваліфікувати дії субʼєкта злочину при спричиненні 
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потерпілому тяжких наслідків і за ч. 3 ст. 161 КК України за ч. 2 

ст. 121 КК України, яка також містить мотиви расової національної чи 

релігійної нетерпимості. Якщо тілесне ушкодження має ознаку 

небезпечності для життя та здоровʼя в момент заподіяння для 

потерпілого і вчинене з мотивів расової національної чи релігійної 

нетерпимості, то це вимагає кваліфікації за сукупністю ч. 3 ст. 161 КК 

України та ч. 2 ст. 121 КК України. Як наслідок, знову виникає 

подвійне інкримінування. 

Отже, наявність кримінально-правових норм, які містять 

насильство, що вчиняється з мотивів нетерпимості може призвести до 

подвійного інкримінування та порушення конституційних принципів, 

що свідчить про необхідність подальшого удосконалення положень 

КК України. Із метою уникнення зайвої диференціації вважаємо, що 

законодавець  має конкретизувати в ч. 2, 3 ст. 161 КК України фізичне 

і психічне насильство або виключити ознаки, які характеризують 

мотиви, расової, національної чи релігійної нетерпимості із 

кваліфікуючих ознак злочинів проти життя та здоровʼя особи. 

Шевчук Оксана Юріївна, 

доцент кафедри оперативно-розшукової 

діяльності Національної академії внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук, доцент 

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАБЕЖІВ  

У КОНТЕКСТІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ  

ЦИМ ЗЛОЧИНАМ 

Одним із найнебезпечніших кримінальних проявів є корисливо-

насильницька злочинна діяльність. Така діяльність порушує 

конституційні права людини: невідʼємне право на життя, на повагу й 

гідність, на свободу та особисту недоторканність, а також на соціальне 

і матеріальне благо – право власності. 

Злочини проти власності в Кримінальному кодексі України 

обʼєднані в окремий розділ Особливої частини. Такий злочин, як 

грабіж, є різновидом окремої групи злочинів проти власності і є 

найбільш поширеним та небезпечним [1, с. 423]. Грабіж, як вид 

злочину, є однією з форм заволодіння, тобто – одним зі способів та 

конкретних прийомів, за допомогою яких злочинець вилучає майно. 

Особливість, яка є основою виділення грабежу в самостійний склад 

злочину, полягає у відкритому способі заволодіння майном [2, с. 23]. 

Відкритий характер і зухвалість здійснення цього злочину, та 

враження, яке він справляє на потерпілих і очевидців, обумовлюють 
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значний суспільний резонанс, тому потребують особливої уваги 

Національної поліції України.  

Предметами зазіхання є чуже майно, дуже різноманітне, але 

найбільш часто викрадаються гроші, ювелірні прикраси, хутра, стильні 

телефони, компʼютерна техніка тощо [3, с. 44]. На відкритій місцевості 

злочинці найчастіше діють групами, заздалегідь очікуючи потенційну 

жертву на малоосвітлених вулицях, пустирях, у парках, лісових 

дорогах тощо. Зустрівши жертву, злочинці зупиняють чи наздоганяють 

її, оточують, а потім, погрожуючи насильством, відбирають цінні речі. 

У ряді випадків злочинці підходять до вибраної для нападу особи під 

пристойним приводом – запитують закурити, цікавляться часом, про 

потяг у певному напрямку та інше і тут же, несподівано застосовуючи 

насильство, або під загрозою його застосування, вчиняють 

пограбування. В інших випадках злочинці, помітивши в кого-небудь 

цінну річ або крупну суму грошей, знайомляться з жертвою, 

спеціально споюють її і віднімають майно. Якщо контакт з жертвою не 

вийшов, то стежать за нею і в підходящому місці нападають і 

відбирають гроші та цінності. 

Саме діяння зазвичай носить короткочасний характер. Потерпілі 

далеко не завжди можуть побачити і запамʼятати прикмети злочинців. До 

того ж останні нерідко приймають заходи для зміни своєї зовнішності 

(насувають низько на лоб головний убір, одягають темні окуляри, 

закривають частину обличчя і т.п.). Оскільки злочин відбувається в 

малолюдних місцях, то у справах даної категорії рідко можна виявити 

свідків, які могли б повідомити подробиці події. Відкриті заволодіння 

майном громадян, часто відбуваються в підʼїздах, на сходових 

майданчиках, рідше в квартирах та інших приміщеннях.   

Способи проникнення в житлове приміщення можна розділити 

на дві основні групи: таємне проникнення злочинців у житло, 

супроводжуване з подоланням перешкоди (шляхом злому вхідних 

дверей і її замикаючих пристроїв, виставлення або видавлювання скла, 

руйнування інших конструктивних елементів будівель) або без злому – 

за допомогою відмички, ключа від вхідних дверей, заздалегідь 

викраденого у потерпілого чи залишеного ним в доступному місці, а 

також відкриті вхідні двері, балкони, вікна. В другу групу входять 

способи проникнення злочинців у квартиру під вигаданим приводом 

або за допомогою сталих незадовго до нападу довірчих відносин з 

потерпілим. Злочинці проникають в квартири під виглядом 

працівників комунальних служб, підприємств звʼязку, співробітників 

поліції та інших правоохоронних органів. У цих випадках вони 

заздалегідь вибирають і готують обʼєкт для нападу зʼясовують: які 
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цінності можуть бути в наміченому обʼєкті, вивчають спосіб життя 

мешканців квартири, видобувають предмети, які будуть потрібні для 

здійснення злочинного задуму, намічають місце і час нападу, 

розподіляють ролі учасників, забезпечують себе транспортом і 

заздалегідь намічають найбільш безпечні шляхи відходу, що 

дозволяють швидко і непомітно зникнути з місця події і сховати 

викрадене [4, с. 58]. 

На автомобільному транспорті найчастіше відбуваються напади 

на водіїв таксі. Злочинці сідають у машину і вказують адресу, де вони 

збираються здійснити пограбування, і після прибуття туди, 

погрожуючи насильством або здійснюючи насильство, відбирають у 

водія гроші, цінні речі та зникають. 

Що стосується осіб, які вчиняють грабежі, то їм притаманні 

цинізм, зухвалий і нахабний характер злочинних дій. Вчиняючи 

грабіж, злочинці враховують певні обставини (місце події, риси, 

властиві особі потерпілого, характер майна, яким передбачається 

заволодіти) і визначають спосіб, час, знаряддя і засоби, які можуть 

бути використані під час нападу. 

У категорії потерпілих найчастіше виявляються особи похилого 

віку, жінки, підлітки, особи, які перебувають в нетверезому стані, 

тобто особи, які не можуть надати злочинцям ефективного опору. 

Поряд з цим може бути виділена група заможних громадян, що 

володіють великими грошовими засобами, в тому числі валютою, 

ювелірними виробами, іншими цінностями, дорогими речами і 

предметами розкоші. 

У цілому аналіз статистичних даних МВС України показує, що 

проблема грабежів продовжує займати провідне положення в структурі 

загальної злочинності. Оперативним підрозділам Національної поліції 

України необхідно нарощувати зусилля з виявлення причин і умов, що 

сприяють вчиненню цих злочинів, їх протидії, розробленню тактичних 

засад запобіганню цьому явищу, що вимагає значних зусиль як від 

практичних підрозділів, так і наукової спільноти. 
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СИСТЕМА ПОКАРАНЬ І ДОВІЧНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

У сучасний період система кримінальних покарань нашої 

держави перебуває на шляху вдосконалення. Проте спроби введення 

окремих змін гуманістичного характеру, відміна деяких обмежень 

кардинально не можуть змінити її сутність. Прогресивні пенітенціарні 

ідеї сьогодні не завжди мають можливість реалізації за наявності 

проблем юридичного та економічного характеру.  

Довічне позбавлення волі є найвищою мірою покарання в нашій 

державі, своєрідною альтернативою смертній карі, що призначається 

лише у виняткових випадках за вчинення особливо тяжких злочинів. 

Цей вид покарання застосовується завжди як основний, може 

призначатись і самостійно, і у поєднанні з додатковими покараннями. 

На думку багатьох науковців, такий вид покарання є доречним та 

ефективним у боротьбі зі злочинністю в Україні. Проблема полягає в 

тому, що досі тривають дискусії про те, чи є покарання у виді 

довічного позбавлення волі достатньою альтернативою смертній карі, 

оскільки, незважаючи на те, що у більшості держав світу відмовилися 

від такого виду покарання, як смертна кара, однак є низка держав, де 

таке покарання продовжує існувати. 

Вчинення особливо тяжких злочинів вимагає застосування 

покарань відповідного ступеня суворості, тому чимало держав 

застосовують щодо осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини, 
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найвищу міру покарання – смертну кару, це як винятковий, 

найсуворіший вид покарання, що полягає у примусовому позбавленні 

життя засудженого від імені держави за вироком суду.  

Довічне позбавлення волі як найвища міра покарання в Україні 

призначається лише у виняткових випадках. У санкціях статей 

Особливої частини КК України довічне позбавлення зазначається 

лише як альтернативне покарання позбавленню волі. Незважаючи на 

те, що цей вид покарання і називається довічним позбавленням волі, це 

зовсім не означає, що засуджена до нього особа в усіх без винятку 

випадках повинна його відбувати до кінця життя. Довічний характер 

окресленого покарання не є абсолютним, оскільки у передбачених 

законом випадках можлива його заміна іншим видом покарання.  

Найсуворіший характер покарання у виді довічного позбавлення 

волі визначається істотністю і тривалістю позбавлень та обмежень 

прав і свобод особи, засудженої до цього покарання, та позначається 

на порядку і умовах його встановлення, застосування і відбування. 

Покарання у виді довічного позбавлення волі встановлюється лише за 

вчинення особливо тяжких злочинів. Так, у ч. 5 ст. 12 КК України 

визначено, що злочин, за який передбачене покарання у виді довічного 

позбавлення волі, є особливо тяжким. Це покарання застосовується 

тільки у випадках, спеціально передбачених КК України, тобто лише 

тоді, коли воно встановлене у санкції статті, за якою засуджується 

особа, і за жодних умов не може бути призначене у будь-якому іншому 

разі. Інші види основних покарань в окремих випадках можуть 

застосовуватись і тоді, коли їх прямо не передбачає санкція 

відповідної статті Особливої частини КК України. 

Це стало однією з причин скасування смертної кари в Україні. В 

нашій державі мораторій на виконання смертних вироків розпочав 

діяти 1995 року, незадовго до вступу України в Раду Європи. Проте 

через кілька місяців смертні вироки знову продовжили виконувати, 

зробивши висновок, що рішення про мораторій було ухвалено без 

дотримання належної процедури.  

Це могло призвести до виключення України з Ради Європи, але 

1997 року мораторій на виконання смертних вироків знову почав 

діяти, і з тих пір в Україні нікого не страчували. 29 грудня року 

Конституційний Суд України визнав, що смертна кара суперечить 

Конституції України, чим остаточно закрив шлях до її відновлення. У 

звʼязку з цим 2000 року Верховна Рада України внесла зміни до 
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Кримінального кодексу України, якими остаточно вилучила поняття 

«смертна кара» з офіційного списку кримінальних покарань України . 

Довічне позбавлення волі відповідно до законодавства 

Німеччини може бути призначене за обмежене коло найбільш 

небезпечних злочинів, передбачених в Особливій частині КК України. 

До таких злочинів належать: підготовка агресивної війни; державна 

зрада Федерації; вбивство; розбій, що призвів до смерті потерпілого; 

геноцид; тяжке вбивство тощо. Умовно-дострокове звільнення від 

покарання у виді довічного позбавлення волі за Кримінальним 

кодексом ФРН передбачається за умови, коли засуджений відбуде 15 

років строку призначеного покарання, відсутня особлива тяжкість 

вини засудженого, яка вимагала б подальшого виконання покарання.  

Важливим кроком наближення до мети стало введення 

мораторію на смертну кару, що є, безумовно, проявом гуманізму. Це 

підтверджує закріплення в Основному Законі положення, згідно якого 

життя людини є найвищою соціальною цінністю. Проте поява в законі 

про кримінальну відповідальність нового виду покарання – довічного 

позбавлення волі не знайшло підтримки серед частини населення, що 

породило певне невдоволення. 

 Донині точаться дискусії щодо доцільності повернення до 

смертної кари. З усього викладеного випливає, що питання виконання 

покарання у виді довічного позбавлення волі є проблематичним з 

точки зору теоретичного обґрунтування і викликає інтерес багатьох 

науковців, які висловлюють різні думки з цього приводу, але при 

цьому більше керуються загальними засадами кримінального права, 

ніж засадами кримінально виконавчого права у звʼязку з відносною 

новизною цього виду покарання та досить незначним терміном 

вивчення зазначеної проблематики.  

На сьогодні інститут довічного позбавлення волі потребує 

ґрунтовного вивчення та усунення колізій, які мають місце в 

кримінально-виконавчому законодавстві.  

Порівнюючи можливість дострокового звільнення від даного 

виду покарання в Україні та деяких інших державах, необхідно 

зазначити, що наш законодавець практично унеможливлює 

використання цього права засудженими.  

Можливо, було б доцільніше переглянути строки щодо 

клопотання про помилування та застосування до засуджених УДЗ.  

Однак без внесення відповідних змін до КК України та КВК 

України все це залишається приводом для дискусій в наукових колах. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЗА НАСИЛЬНИЦЬКЕ ЗНИКНЕННЯ (СТ. 146-1 КК УКРАЇНИ) 

Основним безпосереднім обʼєктом цього злочину є воля особи.  

З обʼєктивної сторони злочин виражається у таких формах:  

1) позбавлення волі особи (арешт, затримання, викрадення або 

позбавлення волі в будь-якій іншій формі),поєднане з подальшою 

відмовою визнати факт такого позбавлення волі;  

2) позбавлення волі особи, поєднане з подальшим 

приховуванням даних про долю такої особи чи місце її знаходження 

(ч. 1 ст. 146-1 КК України); 

3) видання наказу чи розпорядження про позбавлення волі 

особи або про відмову визнати факт такого позбавлення волі або про 

приховування даних про долю такої особи чи місце її знаходження;  

4) невжиття керівником, якому стало відомо про вчинене його 

підлеглими позбавлення волі особи, заходів для його припинення, 

поєднане з неповідомленням компетентних органів про цей злочин;  

5) неповідомлення компетентних органів про злочин 

керівником, якому стало відомо про вчинене його підлеглими 

позбавлення волі особи, поєднане з подальшою відмовою визнати факт 

такого позбавлення волі або приховування даних про долю такої особи 

чи місце її знаходження; (ч. 2 ст. 146-1 КК України). 

Позбавлення волі може полягати у триманні особи в місці, де 

вона взагалі не бажає або більше не бажає перебувати, або в поміщенні 

її в місце, яке вона не має змоги вільно залишити, хоча бажає цього.  

Викрадення людини, тобто протиправне таємне або відкрите 

захоплення потерпілого, переміщення його з того місця, де він 

знаходився, та подальше утримання потерпілого викрадачем або 

іншою особою. Викрадення майже завжди супроводжується фізичним 

або психічним (погрози) насильством. 

Під затриманням розуміємо процесуальний примусовий захід, 

який полягає у примусовому і короткочасному (на строк не більше 72 

годин) позбавленні особи волі і здійснюється: при провадженні 
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дізнання або досудового слідства; за постановою органу дізнання, 

слідчого чи прокурора; щодо особи, підозрюваної у вчиненні злочину, 

за який може бути призначене покарання у виді позбавлення волі; на 

підставах та в порядку, передбачених законом. 

Під компетентними органами слід розуміти органи досудового 

розслідування і органи прокуратури, тобто органи, уповноважені 

розпочинати досудове розслідування після отримання заяви, 

повідомлення про злочин. 

Підлеглою є особа, яка підпорядкована іншим певним особам, 

перебуваючи в залежності від них. Та чи інша особа може бути 

незаконно позбавлена волі, заарештована чи затримана в результаті 

вчиненні злочинів відповідних службових осіб, передбачених ст. 365, 

371, 375 КК України. Відмежовувати діяння, які передбачені в ст. 146-1, 

слід насамперед за ознакою поєднання позбавлення волі з наступною 

відмовою визначити сам факт позбавлення волі або приховуванням 

даних про долю такої особи чи її місцезнаходження. 

 Отож, обовʼязковим наслідком злочину, передбаченого ст. 146-1 

КК України, є залишення потерпілої особи без захисту закону. 

Така ознака насильницького зникнення, як приховувати дані 

про долю особи та місце її перебування, обумовлює визнати злочин 

триваючим. Тобто насильницьке зникнення у цьому випадку 

вважається вчинюваним доти, доки приховуються дані про долю чи 

місцезнаходження зниклої особи. 

Субʼєкт злочину – спеціальний. Ним є представник держави, у 

тому числі іноземної держави (ч. 1), зокрема такий, що є керівником 

(ч. 2). Представники держави на відміну від керівників, здійснюють 

владу щодо невизначеного кола осіб. Проте згідно з п. 1 примітки до 

ст. 146-1 представником держави може виступати:  

1) службова особа (при цьому, оскільки вона представляє 

державу, то йдеться саме про публічну службову особу);  

2) особа або група осіб, які не будучи публічними службовими 

особами (це можуть бути службові особи підприємств, установ, 

організації, приватні особи)діють з дозволу, за підтримки або за 

згодою держави.  

Керівником вважаються особа, яка уповноважена здійснювати 

організаційно-розпорядчі обовʼязки і має стосовно визначених осіб той 

чи інший обсяг влади, який надає їй повноважень, тобто правову 

та/або організаційну можливість прямо чи побічно втручатися в 

законну діяльність підлеглих, віддавати їм накази та розпорядження, 

застосовувати до них заохочення і накладати на них дисциплінарні 

стягнення або порушувати клопотання про це перед старшим 
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керівником, вирішувати питання прийняття їх на роботу чи 

призначення на посаду або звільнення з роботи чи посади, а також 

брати участь у вирішенні цих питань.  

У п. 2 примітки до ст. 146-1 КК України міститься визначення 

представників іноземної держави: а) особи, які діють як державні 

службовці іноземної держави; б) особи, які проходять військову 

службу у збройних силах, органах поліції, органах державної безпеки, 

розвідувальних органах іноземної держав; в) особи, які займають 

посади в будь-яких інших державних органах чи органах місцевого 

самоврядування іноземної держави, утворених відповідно до її 

законодавства; г) особи, які діють за наказом будь-яких зазначених 

вище осіб; д) представники нерегулярних незаконних збройних 

формувань чи озброєних банд або груп найманців створених, 

підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією; 

е) представники окупаційної адміністрації РФ, яку складають її 

державні органи і структури, функціонально відповідальні за 

управління тимчасово окупованими територіями України; 

є) представники підконтрольних РФ самопроголошених органів, які 

узурпували надання владних функцій на тимчасово окупованих 

територіях України.  

Згідно із ст. 1  Закону України « Про особливості державної 

політики із забезпечення державного суверенітету України на 

тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях» тимчасово окупованими територіями у Донецькій та 

Луганській областях на день ухвалення цього Закону визнаються 

частини території України, в межах яких збройні формування 

Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації 

встановили та здійснюють загальний контроль, а саме:  

1) сухопутна територія та її внутрішні води у межах окремих 

районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей;  

2) внутрішні морські води, прилеглі до сухопутної території, 

визначеної пунктом 1 цієї частини;  

3) надра під територіями, визначеними пунктами 1 і 2 цієї 

частини, та повітряний простір над цими територіями. Межі та перелік 

районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у 

Донецькій та Луганській областях, визначаються Президентом 

України за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на 

основі пропозицій Генерального штабу Збройних Сил України [3]. 

Із субʼєктивної сторони злочин характеризується прямим або 

непрямим умислом. 
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(Ч. 1 СТ. 115 ТА Ч. 1 СТ. 119 КК УКРАЇНИ) 

Актуальність проблеми. Юристи, як і представники інших наук, 

все більше цікавляться не самою констатацією якогось факту, а 

шляхом до його становлення. Розмежування злочинів важлива під час 

її кваліфікації, що суттєво впливає на застосування санкції до субʼєкта 

складу злочину. Під час застосування певної норми права, а саме 

норми частини 1 статей 115 та 119 ККУ, ми повинні чітко визначати 

субʼєктивну сторону складу злочину. 

Мета дослідження полягає у розмежуванні умислу та 

необережності під час вбивства (ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст.119 ККУ).    

Результати наукової розвідки. Відповідно до ст. 27 Конституції 

України: «Кожна людина має невідʼємне право на життя. Ніхто не 

може  бути свавільно позбавлений життя. Обовʼязок держави – 

захищати життя людини.» [2, с. 23] законодавець створив норму права 

про позбавлення такого права людини іншою людиною, за яке 

передбачена кримінальна відповідальність.  
Норма ч. 1 ст. 115 ККУ дає нам чітке визначення того що 

порушується субʼєктом складу злочину: «вбивство, тобто умисне 
протиправне заподіяння смерті іншій людині» [3, с. 51], за яке 
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передбачається санкція: «… позбавленням волі на строк від семи до 
пʼятнадцяти років». Норма ч. 1 ст. 119 ККУ розмежовує злочин 
вбивства по субʼєктивній стороні складу злочину: «вбивство, вчинене 
через необережність», за яке передбачена санкція, яка тягне за собою 
менші строки відповідальності субʼєкта злочину: «карається 
обмеженням волі на строк від трьох до пʼяти років або позбавленням 
волі на той самий строк.» [3, с. 52]. Для правильної кваліфікації 
злочинів та їх чіткого розмежування потрібно розтлумачити кожне 
слово цих норм. 

Першим юридичним терміном в обох нормах статей є 
«вбивство». При такому злочині обʼєктом виступає життя особи. Для 
того щоб позбавити життя людини, вчинити вбивство, людина 
повинна народитись, виходячи з цього визначимо межі життя. 
Початком життя вважається початок фізіологічних пологів. Кінцевим 
моментом життя визнається настання фізіологічної смерті, коли 
внаслідок повної зупинки серця і припинення постачання клітинам 
кисню відбувається незворотний процес розпаду клітин центральної 
нервової системи і смерть мозку [4, с. 1]. Відповідно до вище 
написаного, вбивство – це заподіяння смерті іншій людині. 

Відповідно до норм статей, після «вбивства» йде кваліфікація 
злочинів, розмежування в понятійному апараті, у ч. 1 ст. 115 ККУ – 
умисне протиправне заподіяння смерті іншій особі, а у ч. 1 ст. 119 
ККУ – вчинене через необережність. В даному випадку висвітлюються 
ознаки, які характеризують субʼєктивну сторону складу злочину - 
вбивства. У ч.1 ст. 115 ККУ субʼєкт складу злочину повинен вчинити 
дану дію умисно, тобто його думки при готуванні до вказаного виду 
злочину мали умисел. Прямий умисел – це таке психічне ставлення до 
діяння і його наслідків, при якому особа усвідомлювала суспільна 
небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала 
його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання (ч. 2 ст. 24 
ККУ). Непрямий умисел – це такий умисел, при якому особа 
усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або 
бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча 
не бажала, але свідомо припускала їх настання (ч. 3 ст. 24 ККУ).   

У ч.1 ст. 119 ККУ субʼєкт злочину повинен вчинити злочин 
необережно, тобто, без усякого умислу на заподіяння шкоди та 
спричиненню суспільно небезпечних наслідків для особи. 
Необережність поділяється на злочинну самовпевненість та злочинну 
недбалість. (ст. 25 ККУ)  Необережність є злочинною 
самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання 
суспільне небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), 
але легковажно розраховувала на їх відвернення. Необережність є 
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злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості 
настання суспільне небезпечних наслідків свого діяння (дії або 
бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачати [1, с. 1]. 

Висновки. Отже, при розмежуванні даних злочинів, під час 
кваліфікації ми враховуємо в першу чергу, субʼєктивну сторону складу 
злочину. Тому що чітке розмежування даних злочинів у нормах ККУ 
полягає саме у ставленні особи до вчинення даного злочину, що не 
мало важливе при призначенні покарання. Слідчий повинен чітко 
розмежовувати данні злочини саме за субʼєктивною стороною не лише 
для того щоб бути чудовим спеціалістом у своїй справі, а для 
правильного призначення покарання для того щоб не порушувати 
принцип законності у своїй діяльності, а також щоб особа, яка вчинила 
даний вид злочину несла відповідальність саме за той злочин який 
вона вчинила, бо кожен повинен відповідати за свої вчинки та не 
порушувати закон. 
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осіб, звинувачених у здійсненні геноциду, злочинів проти людяності та 
військових злочинах. Водночас, для ефективного функціонування 
Міжнародного кримінального суду (далі також – МКС, Суд) та 
всебічної співпраці держав-учасниць з Судом, істотно важливою 
проблемою є імплементація Римського статуту, яка являє собою 
прийняття відповідного національного законодавства. 

Необхідно відзначити, що в науці міжнародного права термін 
«імплементація» застосовується як у вузькому, так і в широкому 
значенні. Імплементацію у вузькому значенні можна визначити як 
здійснення у внутрішньодержавному праві норм міжнародного права, 
включаючи створення порядку й процедур їхнього впровадження. 
Імплементація ж у широкому змісті охоплює також тлумачення, 
практику застосування, забезпечення дотримання й виконання норм 
права органами державної влади, тобто усі заходи по реалізації норм 
міжнародного права. 

Так, Фінляндією прийнято Закон «Про імплементацію положень 
законодавчого характеру Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду та про застосування Статуту», Закон «Про 
міжнародну правову допомогу по кримінальних питаннях» і внесено 
відповідні поправки до Кримінального кодексу. У свою чергу, 
Швейцарією і Грузією прийнято закони про співробітництво з 
Міжнародним кримінальним судом [1]. 

Проте, враховуючи, що найбільш гострим питанням є 
конституційно-правовий аспект імплементації норм Римського 
статуту, пропонуємо розглянути досвід Німеччини в якості 
імплементаційної моделі, який є цікавим як з доктринальної так і з 
практичної сторін. Як відомо, Федеративну Республіку Німеччину 
було активно залучено до процесу створення МКС, яка стала двадцять 
пʼятою державою-учасницею, якою ратифіковано Римський статут  
(11 грудня 2000 року) [2]. У цілому, стратегію федерального уряду 
Німеччини з імплементації норм Римського статуту засновано на трьох 
етапній процедурі внесення змін до внутрішнього законодавства. 

Першим кроком, стала імплементація strіcto sensu, що 
передбачало забезпечення узгодженості Основного закону Німеччини 
та Статуту. Ще до ратифікації Статуту було прийнято законопроект 
про внесення змін до Конституції країни, за результатами чого було 
врегульовано одне з найважливіших питань – забезпечення 
узгодженості Статуту з нормами національного законодавства у 
звʼязку з можливою передачею власних громадян під юрисдикцію 
міжнародних кримінальних трибуналів. 

З іншого боку, ще з часів підписання Римського статуту, урядом 
Німеччини було заявлено про намір адаптувати німецьке кримінальне 
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законодавство до норм Статуту та положенням міжнародного 
гуманітарного права, з метою чого, створено робочу групу, яка 
складалася з представників міністерств юстиції, іноземних справ, 
оборони та 6 експертів, які мали великий авторитет в галузі 
міжнародного кримінального права. За результатами роботи, групою 
складено проект Кодексу злочинів проти міжнародного права, який 
було передано Міністерству юстиції ФРН. Саме цей проект слугував 
основою нового Кодексу та згодом був прийнятим з невеликою 
кількістю внесених змін. 

 На останок, для ґрунтовної співпраці із Міжнародним 
кримінальним судом та реалізації обставин, передбачених статтею 86 
Римського статуту, 21 липня 2002 року прийнято Закон про співпрацю 
з Міжнародним кримінальним судом. 

З політичної точки зори, найбільш делікатною є проблема 
врегулювання конституційно-правових питань, з поміж яких, - 
необхідність забезпечення сумісності конституційної заборони 
екстрадиції власних громадян з «процедурою передачі» обвинувачених 
до МКС. Відповідно до частини 9 Римського статуту, одним з 
найважливіших видів співпраці з МКС є передача обвинувачених, яка 
здійснюється без урахування правового статусу особи, зокрема, 
громадянства. Відповідно до статті 89 Статуту, МКС має право 
перепровадити прохання про арешт та передачі особи будь-якій 
державі, на території якої знаходиться ця особа, та звернутися до цієї 
держави з проханням про співпрацю щодо здійснення зазначених дій. 
У свою чергу, держави-учасниці, відповідно до статті 89 Статуту та 
процедури, встановленої національним законодавством, виконують 
відповідні прохання МКС щодо здійснення арешту та передачі 
обвинуваченого. Вказаною процедурою створено конституційну 
проблему для держав, якими прийнято рішення щодо ратифікації 
Римського статуту, оскільки, у більшості випадків, держави 
відмовляють в екстрадиції власних громадян, що могло б призвести до 
повного блокування діяльності та здійсненню юрисдикції МКС [3]. 

Компромісним рішенням, яке відображено в остаточній редакції 
Статуту (ст. 102), стало проведення диференціації понять 
«екстрадиції» та «передачі». Водночас, навіть з урахуванням багатьох 
критеріїв, які свідчать про різницю правової природи цих двох понять, 
з метою ратифікації Римського статуту є необхідним розмежовувати 
процедуру екстрадиції від процедури передачі та встановити 
сумісність норм Статуту з конституційними нормами про заборону 
видачі громадян. Подібним способом скористалася Швейцарія, 
Основний закон якої передбачав, що громадяни не можуть бути 
вислані з країни, а для видачі їх іншій державі необхідна згода 
останніх (ст. 251) [4]. 



363 

З огляду на ратифікацію Статуту, необхідним було вирішення 
питання: чи мають бути внесені відповідні зміни до Конституції 
держави, або участь країни у діяльності Суду може бути здійснено без 
проведення конституційних реформ. Наприклад, Федеральною радою 
Швейцарії у 2000 році встановлено, що стаття 251 Конституції не 
створює жодних перешкод в разі передачі швейцарського громадянина 
до МУС, з огляду на що, Парламентом Швейцарії прийнято рішення, що 
Основний закон змін не потребує [5]. Водночас, як вбачається з сучасної 
конституційно-правової практики, більшість держав, для повного 
співробітництва з МКС, все ж вносять зміни до національних 
конституцій. Прикладом цього є Німеччина, якою обрано шлях 
конституційно-правових реформ. Законом від 29 листопада 2000 р. «Про 
внесення змін до статті 16 Конституції ФРН» передбачено можливість 
екстрадиції громадян Німеччини до держав-членів Європейського 
Союзу або передачі Міжнародному кримінальному суду з 
застереженням дотримання принципу верховенства права. Зокрема, 
термін «екстрадиція» було замінено терміном «передача» в контексті 
співтовариства з міжнародними кримінальними трибуналами. 

Таким чином, Німеччиною вирішено два фундаментальних 
питання: по-перше, дозволено передачу німецьких громадян 
Міжнародному кримінальному суду, по-друге, передбачено 
можливість співтовариства з державами-членами Європейського 
Союзу щодо передачі власних громадян відповідно до Європейського 
ордеру на арешт [6]. Отже, на прикладі Німеччини та Швейцарії слід 
дійти висновку, що кожною окремою державою може бути обрано 
власний шлях імплементації Римського статуту МКС до норм 
національного законодавства. 
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Якименко Анна Сергіївна, 
фахівець І категорії Міжвідомчого науково-
дослідного Центру з проблем боротьби з 
організованою злочинністю при РНБО України 

СІНГАПУРСЬКА МОДЕЛЬ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Корупція – деструктивне, транснаціональне явище, що створює 
загрозу нормальному існуванню міжнародного співтовариства, 
утвердженню в ньому принципів демократії та забезпечення 
дотримання прав людини. Жодна країна у світі нині не може 
оголосити себе вільною від корупції. Однак деяким країнам світу 
вдається ефективно боротися та мінімізувати вплив цього негативного 
явища [5]. Яскравим прикладом країни, яка реалізувала ефективну та 
послідовну стратегію боротьби з корупцією є Сінгапур. За даними 
рейтингу Transparency Іnternatіonal за 2017 рік в Індексі сприйняття 
корупції Сінгапур отримав 6-те місце зі 180 країн, що досліджувалися, 
а Україна опинилася на 130-му місці [1]. Саме тому, в умовах 
системних трансформацій, що нині відбуваються в Українській 
державі особливої уваги заслуговує досвід Сінгапуру, який може бути 
прикладом для України у вирішенні стратегічно важливого питання – 
боротьби з корупцією. Проблемні питання міжнародного досвіду 
боротьби з корупцією досліджували такі науковці як: М.В. Грищенко, 
О.О. Дульський, О.З. Жовнір, Д.Г. Заброда, О.Г. Кальман, Ю.Я. Касараба, 
С.Ф. Константинов, Т.І. Чернявська та інші. Однак, більш детальне 
вивчення та переосмислення успішного досвіду зарубіжних країн є 
актуальним для української науки. У даному випадку – Сінгапуру. 
Метою статті є дослідження досвіду Сінгапуру у сфері боротьби з 
корупцією та можливості його впровадження в Україні. 

До моменту здобуття незалежності в 1965 р. Сінгапур перебував 
у вкрай важкому економічному становищі і був наскрізь пронизаний 
беззаконням. Лідери країни зрозуміли, що є нагальна потреба 
протидіяти корупції та свавіллю, що послужило підставою для 
реалізації системи заходів, які вирізнялися суворістю і послідовністю. 
Водночас було посилено заходи кримінального покарання за 
корупційні дії, різко було підвищено заробітну плату суддів і 
забезпечено їх привілейований статус, введено в дію відчутні 
економічні санкції за давання хабаря або відмову від участі в 
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антикорупційних розслідуваннях. Жорсткі заходи люстрації були 
проведені в багатьох державних відомствах. Ці заходи поєднувалися зі 
зменшенням втручання держави в економіку, підвищенням заробітних 
плат чиновникам і підготовкою кваліфікованих адміністративних 
кадрів [4]. Закон «Про попередження корупції», прийнятий 17 червня 
1960 р. – основний нормативно-правовий акт у сфері боротьби з 
корупцією у цій країні. Згідно з положеннями цього Закону було 
створено Бюро з розслідування корумпованої діяльності (далі – Бюро), 
яке має усі необхідні повноваження для боротьби з корупцією. 
Основними функціями цього незалежного органу є, зокрема, такі: 
перевірка законності дій і рішень усіх посадових осіб; розгляд скарг 
громадян, що містять звинувачення в корупції і вимагають 
відшкодування збитків; розслідування випадків недбалості та 
байдужості, допущених державними службовцями; розслідуваннях 
фактів зловживання службовим становищем та неналежного 
виконання службових обовʼязків – у разі підозри про наявність ознак 
корупції; дослідження процедур роботи державного сектора з метою 
зведення випадків корупції до мінімуму. Бюро вивчає методи роботи 
потенційно схильних до корупції державних органів для виявлення 
можливих «слабких місць» у системі управління [2].  

Відповідно до ст. 26 Закону «Про попередження корупції» дії 
людини, що відмовляє директору або іншому уповноваженому 
офіцеру Бюро в доступі до приміщення або у проведенні обшуку, що 
заважає офіцеру вчиняти дії, які він уповноважений здійснювати 
відповідно до Закону, не виконує законні вимоги офіцера Бюро і 
приховує інформацію, яка може бути від нього затребувана, – 
розглядаються як правопорушення і тягнуть за собою покарання у 
вигляді штрафу, або взяття під варту на строк до 1-го року, також до 
такої особи можуть  застосовуються одночасно обидва покарання [3]. 

Отже, досвід Сінгапуру показує як можна завдяки політичній 
волі, ефективному антикорупційному законодавству та непідкупному 
незалежному агентству всього за кілька років знизити рівень корупції. 
Варто зазначити, що навряд чи можливо відтворити повністю 
Сінгапурську стратегію на теренах України, так як ця держава має 
свою неповторну історію, географічне розташування і особливості 
політичної культури, суттєво відрізняються масштаби корупції і 
масштаби самих держав, проте корисним для України буде 
запозичення досвіду формування антикорупційної політики Сінгапуру, 
особливо в частині правового та кадрового забезпечення державного 
управління, розробки критеріїв якості організаційної, функціональної 
структури державного апарату, оптимізації владних повноважень і 
системи оплати праці державних службовців. 
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Александренко Олена Віталіївна 

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТ. 286 КК УКРАЇНИ 

На сьогоднішній день безпека дорожнього руху в Україні є 
однією з важливих проблем, яка потребує свого якнайшвидшого 
розвʼязання. Згідно даних МВС України, за перше півріччя 2018 року 
було зареєстровано: 68 776 дорожньо-транспортних пригод, з них 
9 965 ДТП з постраждалими, з яких 1237 загинуло, а 12 847 було 
травмовано [1]. Хоча кількість дорожньо-транспортних пригод, 
порівняно з аналогічним періодом минулого року, зменшилося, на 
10,2%, кількість ДТП, в яких зазнали травм або загинули люди, досі 
залишається на дуже високому рівні.  

https://ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyi-cpi-2017/
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http://communitarian.ru/publikacii/strategicheskoe_upravlenie/opyt-borby-s-korrupciej-v-singapure-lechenie-zaraznoj-zhadnosti_13032017
http://communitarian.ru/publikacii/strategicheskoe_upravlenie/opyt-borby-s-korrupciej-v-singapure-lechenie-zaraznoj-zhadnosti_13032017
http://dorogisk.ru/antikorruptsionnaya-politika/metodicheskie-materialy/1154/
http://dorogisk.ru/antikorruptsionnaya-politika/metodicheskie-materialy/1154/


367 

У Кримінальному кодексі України міститься група норм, які 
передбачають відповідальність за злочинні посягання на безпеку руху 
й експлуатацію різних видів транспорту. Законодавець виділяє їх у 
окремий розділ ХІ «Злочини проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту» [2]. Серед них на особливу увагу заслуговує склад 
злочину, передбачений ст. 286 КК «Порушення правил безпеки 
дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 
транспортними засобами», оскільки за статистичними даними цей 
злочин, порівняно з іншими транспортними злочинами, вчиняється 
найчастіше. У ст. 286 КК України стосовно діянь законодавчо 
закріплено та визначено «порушення правил безпеки дорожнього 
руху». Диспозиція вказаного складу злочину є бланкетною, оскільки 
відсилає до нормативно-правових документів, що регулюють питання 
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме до «Правил 
дорожнього руху» і Закону України «Про дорожній рух» [3; 4]. Окрім 
того, на наш погляд, конструкція даної статті КК є надто простою і не 
враховує у диспозиції ситуацій, що виникають на практиці. 

Порушення правил дорожнього руху – це дія чи бездіяльність 
особи, яка керує транспортним засобом, повʼязана із порушенням 
однієї чи декількох вимог правил безпеки дорожнього руху або інших 
нормативних актів, що регламентують безпеку дорожнього руху чи 
експлуатацію транспорту [5, с. 640]. Проте, законодавець однозначно 
не визначає й не дає чіткого формулювання ані конкретної дії, ані 
чіткого переліку дій, вчинених особою, яка керує транспортним 
засобом, які б за своїм змістом однозначно формували обʼєктивну 
сторону конкретного складу злочину. Слід також зважати на те, що 
автотранспортний засіб є джерелом підвищеної небезпеки, тому може 
створювати реальну загрозу завдання шкоди суспільним відносинам.  
У цілому в ст. 286 КК України законодавець правильно підходить до 
диференціації кримінальної відповідальності осіб за вчинений злочин. 
Разом з тим, видається неправильним, що у статті відсутнє чітке 
визначення ставлення особи до вчиненого нею злочину (умисел чи 
необережність), тому що багато ДТП стається саме з вини водія. На 
нашу думку, було б правильним доповнити ст. 268 КК України 
зазначенням про заподіяння тілесних ушкоджень чи смерті як умисно, 
так і з необережності (на кшталт складу злочинів проти життя та 
здоровʼя), які були б кваліфікуючими ознаками, вказували б на 
заподіяння конкретної шкоди у звʼязку з порушенням правил 
використання (керування) джерела підвищеної небезпеки – 
автотранспортного засобу.  

Так само постають питання щодо кваліфікації діяння у разі 
алкогольного чи наркотичного спʼяніння водія, який керував 
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транспортним засобом, та внаслідок чого сталась ДТП. У диспозиції 
ст. 268 про це нічого не говориться, відсутня чітка кваліфікація діяння 
у такому стані. Кримінальний закон України залишається надто 
гуманним до цього злочину. Виходячи з цього, алкогольне чи 
наркотичне спʼяніння не є ознакою злочину, яка впливає на його 
кваліфікацію, а є обставиною, яка обтяжує покарання (ст. 67 КК).  

Прикладом запропонованих доповнень можуть слугувати 
кримінальні кодекси країн ближнього зарубіжжя, зокрема, Республіки 
Білорусь та Росії. Так, у схожій ст. 264 КК РФ «Порушення правил 
дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів», яка 
складається з 6 (!) частин, в диспозиції чітко прописано, що 
порушення правил дорожнього руху, внаслідок яких сталося ДТП, 
особами, які знаходились в стані алкогольного чи наркотичного 
спʼяніння, є окремою кваліфікацією даного діяння, за що передбачено 
конкретну відповідальність [6]. У ст. 317-1 КК Республіки Білорусь 
«Керування транспортним засобом особою, що знаходилась у стані 
спяніння, передача керування транспортним засобом такій особі або 
відмова від проходження перевірки» в диспозиції охоплено чіткий 
перелік діянь, які в стані алкогольного чи наркотичного спяніння може 
вчиняти особа. Така відповідальність передбачена за повторне 
вчинення такого діяння скоєного протягом року після накладення 
адміністративного стягнення за таке ж саме діяння [7]. Запропоновані 
доповнення до диспозиції статі 286 КК України не є вичерпними. 
Встановлений обсяг тез не дає можливості повною мірою розкрити 
дане питання, тому тема потребує подальшого дослідження і стане 
предметом розгляду у наших наступних публікаціях.  
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ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 368-4 КК УКРАЇНИ  

«ПІДКУП ОСОБИ, ЯКА НАДАЄ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ» 

У 2011 році Кримінальний кодекс (КК) України був доповнений 
статтями 368-4 «Підкуп особи, яка надає публічні послуги» та 365-2 
«Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні 
послуги». Таким чином, у розділі ХVІІ зʼявився  новий субʼєкт. 
Мабуть саме це можна розглядати як один з небагатьох позитивних 
моментів, що характеризують численні зміни, які «обрушилися» на КК 
України останніми часами (їх більшість за цілком обґрунтованими 
уявленнями науковців та практичних працівників не лише не сприяють 
протидії корупції, а, навпаки, гальмують відповідні процеси). 
Зʼявлення нового субʼєкта у розділі ХVІІ КК України (що відбилося й 
на назві останнього, щоправда невдалої) поклало край спорам з 
приводу того, чи можна вважати службовими особами, зокрема, 
нотаріусів. Науковці практично одностайно стверджували, що 
незважаючи на те, що нотаріус, якій має підлеглих, є службовою 
особою за ознакою виконання ним організаційно-розпорядчих 
функцій, коли він виконує суто професійні нотаріальні дії, жодної 
ознаки службової особи не має. Всупереч бездоганним науковим 
підходам, нотаріуси дуже часто притягувалися до кримінальної 
відповідальності по ст. 368 КК України, тобто службовими особами 
визнавалися. Принагідно зауважимо, що після набуття чинності 
статтями, де їх однозначно визнавали особами, які не є службовими, 
дії нотаріусів, засуджених за ст. 368 КК України масово 
перекваліфіковували на ст. 368-4 КК України. А це є безсумнівним 
порушенням закону, оскільки на момент вчинення відповідних діянь 
остання стаття не існувала, тобто таких нотаріусів необхідно було 
виправдовувати, визнавши засудження помилковим. 

http://xn-ctbcgfviccvibf9bq8k.бел/
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Офіційне визнання нотаріусів (принаймні у звʼязку із 
здійсненнями ними своїх суто професійних функцій) особами, що не є 
службовими безперечно є кроком, що розширив можливості протидії 
корупційним злочинам. Адже до цього відповідні дії фактично 
залишалися поза межами кримінально-правового реагування. До 
нотаріусів можна було застосувати ст. 354 КК України, проте її 
редакція того часу вкрай обмежувала цю можливість, оскільки 
передбачала одержання незаконної винагороди винятково у державної 
сфері, у значному розмірі (два і більше неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян) та лише шляхом вимагання. 

На жаль, додавши до КК України вказівку на нового субʼєкта – 
особу, яка надає публічні послуги, – законодавець не спромігся його 
визначити. У статтях, що стосуються відповідних осіб, наведені досить 
великі їх переліки, які містять вказівку, з якої зрозуміло, що ці 
переліки не є вичерпними.  Зауважимо, що у статтях 365-2 та 368-4 
приклади субʼєктів різні. До того ж, у ч. 1 ст. 368-4 в одному і тому же 
абзаці той, кому, надають неправомірну вигоду, зазначений спочатку 
як особа, що «провадить професійну діяльність, повʼязану з наданням 
публічних послуг», а поряд – така, що «надає публічні послуги». 
Подібні текстуальні розбіжності, звісно ж, у законі неприпустимі. Тим 
більше що законодавчого визначення таких осіб не існує. Й це при 
тому, що у п. б) ч. 2 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», 
де також містяться відповідні приклади, йдеться, що особами, що 
надають публічні послуги є й інші особи, нібито «визначені законом». 
Проте відшукати такий закон доки нікому не вдалося. 

 Наука доволі швидко впоралася з цієї проблемою: одразу ж були 
запропоновані визначення, суть яких зводиться до того, що публічні 
послуги – це такі, що тягнуть правові наслідки. До слова, якщо на 
заняттях з прокурорами доводиться виявлять їхню думку стосовно того, 
чим, наприклад, послуги перукаря відрізняються від послуг нотаріуса, 
після нетривалих роздумів вони самостійно приходять до такого ж 
висновку. Зрозуміло, висновок є наскрізним, стосується й інших субʼєктів, 
тобто відбиває загальні ризі особи, яка надає публічні послуги. Проте, на 
превеликий жаль, таке, цілком логічне,  визначення не є «легальним». А з 
цього випливає неправильна кваліфікація дій осіб, які одержують 
(приймають пропозицію, обіцянку) неправомірну вигоду за свої послуги, 
та разом й іншої сторони події. 

Про це свідчить Єдиний державний реєстр судових рішень (далі – 
Реєстр). Серед численних вироків за ст. 368-4 КК України можна 
найти рішення щодо нотаріусів, аудиторів, оцінювачів, експертів 
арбітражних керуючих та інших осіб, які безпосередньо зазначені у ст. 
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ст. 368-4 КК України. Проте ці статті не застосовуються до осіб, які у 
відповідних переліках відсутні. 

Вочевидь суд не наважується самостійно вирішувати питання до 
інших осіб, які за здоровим глуздом також одержують хабаря за дії, які 
тягнуть правові наслідки (та осіб, які ним його надають). Принагідно 
зауважимо, що, хоча слово «хабар» вже не застосовується у КК України, у 
реальному житті те, що нині зазначено у ньому як «неправомірна вигода» 
нині усе одне надається як певні блага в їх матеріальному вигляді, тобто у 
виді хабаря. Тому навіть у рішеннях Верховного суду України продовжує 
застосовуватися саме слово «хабар». Підхід судових та прокурорських 
органів щодо вирішення питання про те, хто така особа «що надає 
публічні послуги» є зрозумілим з позицій принципу міжнародного права 
та українського законодавства. Адже усі сумніви (а стосовно субʼєкта, 
зокрема ст. 368-4, вони, звісно, є у наслідок відсутності офіційного 
тлумачення) слід вирішувати на користь обвинуваченого. А його користь 
полягає у тому, аби субʼєктом статті «Підкуп особи, яка надає публічні 
послуги» не бути визнаним. 

У той же час, суди навить не наводять аргументів щодо власних 
сумнівів. Й без них вони застосовують до осіб, які не зазначені у 
переліку ст. 368-4 «Підкуп особи, яка надає публічні послуги» статтю 
354 КК України «Підкуп працівника підприємства, установи чи 
організації». Адже за визначенням вона стосується працівника, «який 
не є службовою особою». Законодавець не спантеличився вказати на 
те, що субʼєкт цього злочину не може бути також особою, яка надає 
публічні послуги, а для правозастосовників це слугує виправданням 
того, що вони без будь-яких пояснень застосовують цю статтю к 
працівникам, які не є службовими, якщо вони не виявили вказівку на 
них у відповідному переліку.  

Тому Реєстр переповнений вироками, де статтю 354 
застосовують до лікарів, які за гроші видають лікарняний лист 
здоровій людині. За цією же статтею відповідають лікарі-наркологи, 
що отримали хабаря за зняття з обліку. «Пересічними» працівниками, 
тобто субʼєктами ст. 354 КК України визнають й викладачів-
хабарників, навіть тих, хто одержує «неправомірну вигоду» за успішну 
здачу державних іспитів. Звісно ж, така кваліфікація є справжнім 
«подарунком» для відповідних злочинців: ч. 3 ст. 354, призначена для 
«хабароодержувача» передбачає максимальне покарання до двох років 
позбавлення волі, а за злочин, передбачений відповідною частиною ст. 
368-4 може бути призначене покарання як позбавлення воли на строк 
до пʼяти років з обовʼязковим позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
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Як бачимо, відсутність законодавчого визначення особи, яка 
надає публічні послуги, тягне за собою неадекватне вирішення 
питання щодо відповідальності осіб, дії яких тягнуть правові наслідки, 
якщо вказівка на них відсутня в переліку. Безумовно, одержання 
хабаря людиною з такими повноваженнями є більш небезпечним 
вчинком, ніж аналогічні дії «пересічного» працівника.  

Повернувшись до ст. 368-4, підкреслимо, що, незважаючи на те, 
що має назву «Підкуп особи, яка надає публічні послуги», вона поєднує 
в собі дії обох сторін події: частини 1, 2 призначені для «хабародавця», а 
частини 3, 4 – для «хабароодержувача». Зрозуміло, що слово «підкуп» 
може стосуватися лише «хабародавця». А може и не стосуватися, 
оскільки диспозиція побудована таким чином, що охоплює не лише 
надання неправомірної вигоди за дії, що заздалегідь обумовлені, а й так 
званий «хабар-подяку», тобто надання винагороди після вчинення 
певних дій без попередньої домовленості про це. А вже отримання 
хабаря (ч. 3, 4 ст. 368-4) аж ніяк неможна назвати «підкупом». 
Відповідна законодавча безглуздість змушує науковців вигадувати таки 
ж нелогічні терміни: «пасивний» та «активний» підкуп. 

Законодавча плутанина полягає й в тому, що у ч. 1 аналізованої 
статті відповідна особа називається й такою, що «провадить 
професійну діяльність, повʼязану з наданням публічних послуг», й 
такою, що «надає» публічні послуги. При цьому ч. 3 вказує лише на 
перший з цих «варіацій».  

Не просто дивує, а й обурює те, що законодавець вже декілька 
років не виправляє ганебну помилку, яка міститься не лише в ст. 368-4, а й 
в ст. 368-3: ознака «прохання» неправомірної вигоди з явної неохайності 
законодавця потрапила не в ту частину, що призначена для 
«хабароодержувача», а навпаки, в ту частину, за якої відповідає особа, яка 
надає хабаря. Це вона з позицій законодавця може прохати «неправомірну 
вигоду» у того, до якого звертається зі своїми справами. Зрозуміло, що 
такого у житті бути просто не може, тому від цієї законодавчої помилки 
жоден «хабародавець» не постраждає. Проте ознака «прохання» відсутня 
там, де їй бути належить, тобто у диспозиціях чистин, за якими відповідає 
«хабароодержувач». А це є суттєвим недоліком. Тим більше, що, оскільки 
правозастосовники масово плутають «прохання» з вимаганням, то 
відсутність у відповідних диспозиціях ознаки «прохання» є додатковим 
фактором визнавати прохання у разі будь-якої ініціативи щодо одержання 
хабаря з боку особи, яка надає публічні послуги. Проте щодо 
розмежування прохання неправомірної вигоди та її вимагання – це тема 
окремої розмови. 
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КРИМІНОЛОГІЧНА ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

Вивчаючи злочинність, кримінологи традиційно розмежовують 

її на чоловічу і жіночу. 

Жіноча злочинність являє собою сукупність злочинів, які 

вчиняються жінками, хоча у КК України передбачений тільки один 

склад злочину (ст. 117), спеціальним суб´єктом якого є тільки жінка 

(вбивство матір´ю своєї новонародженої дитини) [1]. Жіноча 

злочинність - складова частина всієї злочинності і підкоряється її 

загальним закономірностям та змінам. Традиційне ж у кримінології 

відокремлення і вивчення жіночої злочинності обумовлено тим, що 

вона має певні особливості. Останні пов’язані як із біологічними, так і 

значною мірою із соціальними факторами, які, визначаючи місце 

жінки в суспільстві, відбиваються на формуванні її свідомості, 

обмежують коло її зовнішніх зв´язків і життєву активність, тип 

реагування на криміногенні прояви зовнішнього середовища [2]. 

Особливості жіночої злочинності визначаються специфікою 

способу життя жінок, своєрідністю їх діяльності, соціальних позицій 

та ролей. 

Їй притаманні загальні закономірності. Вона є частиною 

загальної злочинності, органічно з нею взаємопов’язана. 

Таким чином, жіноча злочинність - це самостійна система зі 

специфічними властивостями, де виділяються: 

1. Рівень жіночої злочинності нижче чоловічий в 5-7 разів. Але в 

останні десять років спостерігається стійка тенденція до її зростання. 

Число жінок-злочинниць, починаючи з 2001 року, збільшилася в 2 

рази. Це пов’язано перш за все з соціальним, економічним, політичним 

становищем і проблемами виховання. 

2. Характер жіночої і чоловічої злочинності не збігається. 

Частка насильницької злочинності серед жінок, наприклад, значно 
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нижче, ніж у чоловіків. 

Однак за останні десять років число тяжких злочинів, скоєних 

жінками, зросла більш, ніж в 4 рази.  

3. Жіноча злочинність відрізняється від чоловічої 

співвідношенням корисливих і насильницьких, а також інших 

злочинів. 

Наприклад, серед осіб, які здійснюють насильницькі, посадові і 

господарські злочини, частка жінок значно менше частки чоловіків і 

залишається такою протягом тривалого часу. Дуже мало жінок, які 

здійснювали бандитизм, розбій, грабежі. 

У структурі жіночої злочинності переважно переважають 

корисливі злочини, а в групі корисливих - ті, які зазвичай пов’язані з 

професійною діяльністю жінки. Це розкрадання державного і 

громадського майна, вимагання, шахрайство, крадіжки, обман, умисне 

знищення або пошкодження майна. 

Важливо відзначити, що темпи приросту числа жінок, скоєвших 

крадіжки, за останні п’ять років майже в два рази вище, ніж у 

чоловіків. 

Слід підкреслити збільшення в ці ж роки числа тяжких 

злочинів, скоєних жінками. Сьогодні кожен 13-й вбивця - це жінка. Їх 

кількість зросла у порівнянні з 2001 роком майже в 2,5 рази. Кожна 

двадцята жінка, яка здійснила вбивство, є вбивцею своєї 

новонародженої дитини. 

В останні роки спостерігається збільшення жіночої злочинності 

на ґрунті пияцтва або наркотичного сп’яніння (кожен третій злочин). 

Особливо пригнічує те, що за кількістю хуліганських дій жінки 

дуже швидко наближаються до чоловіків. Кількість жінок-хуліганів 

виросло в останні п’ять років майже в 4 рази. 

За статистикою кожна десята жінка-злочинниця є рецидивістка. 

Що стосується кримінологічної характеристики особистості 

жінок-злочинниць, то тут спостерігається наступна картина: 

1. За віком. Жіноча злочинність «старіє», хоча в останні роки 

відбувалося омолодження. 

2. За професією. Велику частку складають робітники. Слідом 

йдуть службовці. Різко зросла кількість жінок-підприємців. І хоча їх 

частка в загальній кількості жінок-злочинниць невелика (всього 3%), 

вона за останні три роки зросла більш, ніж в 9 разів. 

Частка учнів і студентів залишається стабільною, хоча в 

кількісному вираженні вона за останні три роки зросла на третину. 

3. За освітою. Рівень освіти у жінок-злочинниць завжди був 

вище, ніж у чоловіків. 
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Однак в останні роки приріст жінок-злочинниць з вищою 

освітою ще більше зріс. Їх кількість збільшилася на 80%, в той час як 

число осіб з середньою професійною освітою - на 60 %, а із середньою 

та середньою спеціальною - на 70%. 

2. Специфіка причин жіночої злочинності. 

Кримінологи виділяють причини соціального і біологічного 

характеру. 

А. Кетлі прийшов до висновку, що «потяг до вчинення злочину 

залежить від віку, статі людини, його професії, ступеня освіти, пори 

року тощо». 

Менше злочинність жінок пов’язана не тільки з їх фізичною 

слабкістю, але і відчуженістю від суспільного життя, сімейними 

обов’язками. 

Ломброзо пов’язує менше злочинність жінок, порівняно з 

чоловічою, із особливостями жіночого організму і характеру, 

природою жінки. 

Отже можна зробити висновок, що рівень жіночої злочинності 

значно нижчий ніж чоловічої, але є стала тенденція до її зростання в 

Україні. 

Важливо наступне: 

1. Різниця в умовах життя чоловіків і жінок. Це впливає на тип 

поведінки. 

2. Неадекватність відображення в свідомості одних і тих же 

процесів. Різне сприйняття призводить до різного криміногенного 

впливу. 

3. Особливості боротьби з жіночою злочинністю. 

Проблема профілактики жіночої злочинності - це частина всієї 

запобіжної роботи щодо стримування правопорушень. 

IV Всесвітня конференція зі становища жінок (Пекін, 4-15 

вересня 1995 року) визначила стратегічні цілі з цього питання. 

1. Зміна структури і цілеспрямоване розподіл державних 

асигнувань з метою заохочення економічних можливостей жінки. 

2. Рівний доступ до виробничих ресурсів. 

3. Задоволення спеціальних освітніх і медичних потреб жінок, 

особливо що живуть в умовах убогості. 

Кримінально-правові проблеми реалізації гендерної ідеології в 

існуючому законодавстві і практиці його застосування. Специфіка 

правової регламентації жіночої злочинності укладена в особливостях її 

криміналізації, диференціації та індивідуалізації кримінальної 

відповідальності жінок. При цьому особливості процесу криміналізації 

жіночої злочинності пов’язані з чоловічою по ідеології і формою 
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вираження Кримінальним Кодексом України. Існуюча ідеологія 

криміналізації кримінально-правових відносин, диференціації та 

індивідуалізації кримінальної відповідальності не в змозі описати 

феномен жіночої злочинності. Жіноча злочинність як соціологічна 

реальність, що знаходить відносну регламентацію в правовій формі, 

залишалася і залишається таємницею в цивілізованому суспільстві 

тому, що: а) вона не криміналізується в повній мірі; б) жінки не 

піддаються кримінальному переслідуванню в силу стандартів і 

стереотипів правосвідомості, які вважають злочин чоловічою справою; 

в) жінки додатково захищаються від кримінального переслідування 

спеціальними компенсаторними механізмами звільнення від 

кримінальної відповідальності та відбування покарання. [3] 

Запобігання жіночій злочинності - невід’ємна частина системи 

запобігання злочинності взагалі. Вона також здійснюється на двох 

рівнях: загальносоціальному і спеціально-кримінологічному. 

Серед заходів щодо запобігання жіночої злочинності можна 

виділити наступні: 

1. Розробка системи виховних заходів, з урахуванням 

особливостей поведінки жінки. 

2. Аналіз обстановки на виробництві, в родині, побуті. Це 

потрібно для виявлення факторів, проблем, які провокують, 

штовхають жінок на вчинення злочинів. 

3. Заходи щодо підвищення соціального контролю за 

виконанням жінкою сімейних обов’язків. 

4. Запобігання конкретних злочинів, скоєних жінками, з 

урахуванням особливостей жіночого характеру, поведінки і т.д. 

5. Заходи щодо запобігання пияцтва, наркоманії. 

6. Надання допомоги жінкам, які відбувають термін покарання у 

кримінально-виконавчих установах. 

7. Надання допомоги жінкам, які відбули покарання, в адаптації 

до життя на волі - ресоціалізації. 

Важлива роль у радикальному зниженні жіночої злочинності 

належить передбаченню і своєчасному випередженню виникнення і 

поширення криміногенних явищ, які можуть детермінувати або 

детермінують злочинність жінок. Профілактика випередження 

включає широкий комплекс заходів: соціально-економічних 

(забезпечення жінки роботою і заробітною платою, підвищення її 

освіти і кваліфікації, допомога сім´ї тощо); ідеологічних (захист 

моральності, гідності і честі жінки, поліпшення адаптаційних 

можливостей тих, хто відбуває покарання у місцях позбавлення волі, 

боротьба з кримінальною субкультурою тощо); соціально-виховних, 
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які перешкоджають виникненню, поширенню і рецидиву 

криміногенних явищ зовнішнього середовища, де відбувається фізична 

і моральна деформація жінки (рання сексуальна деморалізація, розпад 

сім´ї, позашлюбна народжуваність, відмова від виховання дітей, 

розумова відсталість та ін.); лікувально-профілактичних (наприклад, 

рання діагностика та виправлення різних психічних аномалій, 

психопатій, вдосконалення системи соціально-трудової адаптації 

жінок з такими відхиленнями психіки, патронаж тощо). Слід 

зазначити, що проведення кримінологічної профілактики 

випередження жіночої злочинності потребує значних матеріальних та 

інших ресурсних витрат. 
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