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РОЗДІЛ 1  

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО  

ПРАВА У СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ  

КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ 

Алтиннік Альона Костянтинівна, 

студент 2-го курсу Навчально-наукового інституту права Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 

Науковий керівник: Старовойтова Юлія Геннадіївна,  

доцент кафедри кримінального права Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка,  

кандидат юридичних наук, доцент 

ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВУ ПРИРОДУ  
НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ 

У ч. 3 ст. 27 Конституції України сказано, що «кожен має право 
захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від 
протиправних посягань» [2]. 

Наведеними конституційними положеннями зумовлена наяв-
ність у Кримінальному кодексі України положень щодо необхідної 
оборони як обставини, що виключає злочинність діяння. 

Метою цієї роботи є з’ясування окремих умов правомірності 
необхідної оборони. 

Необхідною обороною визнається дія, вчинене з метою захис-
ту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищаєть-
ся, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів дер-
жави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння 
тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці 
для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при 
цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони [1]. 

Право на необхідну оборону є природним і невідчужуваним 
правом людини. Таке право є абсолютним. Це означає, що всі інші 
особи не можуть перешкоджати громадянинові у законному здій-
сненні права на необхідну оборону.  

Чи завжди особа може скористатися правом на необхідну обо-
рону? Чи є якісь обмеження для використання даного права? 

Необхідна оборона, виходячи зі змісту положень ст. 36 Кримі-
нального кодексу України, виключає злочинність діяння за наяв-
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ності переліку умов, у випадку порушення хоча б однієї з яких 
особа, що захищається від суспільно небезпечного діяння, може 
сама стати злочинцем [3, с. 634].  

Характеризуючи підстави необхідної оборони Ю. В. Баулін ви-
значав, що для наявності цієї обставини, що виключає злочинність 
діяння, необхідні: 

1) вчинення суспільно небезпечного посягання (правова підстава); 
2) необхідність негайного заподіяння тому, хто посягає шкоди 

для усунення або припинення суспільно небезпечного посягання 
[4, с. 227]. 

Виходить, якщо цих обставин не існувало під час використання 
особою права на необхідну оборону, то його дії будуть визнаватися 
кримінально караними та кваліфікуватися відповідним чином. 

Однак потрібно також ураховувати таке: посягання повинно 
бути дійсним, реальним, а не уявним, існувати в об'єктивній дійс-
ності, а не тільки в уяві особи, яка захищається. 

Ознака дійсності нападу дозволяє провести розмежування між 
необхідною і уявною обороною. Уявна оборона – це оборона проти 
уявного, удаваного, але насправді не існуючого посягання. 

Юридичні наслідки уявної оборони визначаються за загаль-
ними правилами про фактичну помилку. 

Потрібно сказати, що стан необхідної оборони породжується 
суспільно небезпечним посяганням. Воно повинно створювати 
загрозу заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом інте-
ресам. Найчастіше це посягання є злочинним. 

Суспільно небезпечне посягання повинно бути наявним. Пра-
во на відображення посягання з'являється вже в момент виник-
нення реальної загрози заподіяння шкоди, хоча воно фактично ще 
не почалося. 

Початковим моментом є не тільки той момент, коли посяган-
ня вже відбувається, вже здійснюється (наприклад, злодій вже 
проник до чужого будинку; розбійник, погрожуючи ножем, вима-
гає віддати гаманець і т.ін.), але й наявність реальної загрози по-
сягання. В.Ф. Кириченко писав: «право необхідної оборони вини-
кає в той момент, коли напад може розглядатися як безпосеред-
ньо майбутнє» [5, с. 36]. 

Припиняється це право при закінченні посягання. Слід мати 
на увазі , що основним критерієм визначення цього моменту є 
суб'єктивне сприйняття його особою. Якщо шкода нападаючому 
буде заподіяна при явному для особи, яка захищається, закінченні 
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посягання , то вчинене буде розцінено як акт помсти, але не як 
необхідна оборона. 

Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне 
заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відпові-
дає небезпечності посягання або обстановці захисту.  

Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну від-
повідальність лише у випадках, спеціально передбачених у стат-
тях 118 та 124 Кримінального кодексу України.  

Необхідна оборона – це гарант реалізації конституційних прав 
і свобод людини і громадянина. Це дія , якій притаманні певні ме-
жі, переступаючи через які, особа ризикує стати злочинцем. Якби 
не було цих умов, то багато небезпечних діянь могли би штучно 
виправдовуватися ст. 36 Кримінального кодексу України. 
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ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ДІЙОВИМ КАЯТТЯМ 

Конституція України проголосила, що людина, її життя і здо-
ров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються най-
вищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 
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визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 
відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і за-
безпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. 

Це зумовлює необхідність створення дієвих правових механі-
змів, завданням яких є забезпечення прав потерпілих від злочинів 
осіб та інтересів держави. Одним з елементів цього є використан-
ня пом’якшення кримінально-правового впливу на осіб, які вчи-
нили злочини, за умови їх позитивної посткримінальної поведін-
ки, що сприяє досягненню оптимальних результатів у згладжу-
ванні заподіяної злочином шкоди, компенсації та відшкодування 
за завдані збитки, збереженню сил і засобів правоохоронних орга-
нів, що дозволяє останнім концентрувати зусилля на пріоритет-
них напрямках протидії злочинності [1]. 

З набуттям чинності Кримінальним кодексом (далі – КК) 
України 2001 року розпочалося впровадження у правозастосовну 
практику вперше формально відокремленого комплексу норм, що 
передбачають звільнення від кримінальної відповідальності. Так, 
згідно з даними Державної судової адміністрації України, від кри-
мінальної відповідальності були звільнені у 2002 році – 12579 осіб, 
у 2003 році – 27079 осіб, у 2004 році – 22557 осіб, у 2005 році – 
30260 осіб, у 2006 році – 23655 осіб, у 2007 році – 32021, а у 2008 
році – 22789 осіб. Як видно, діяльність нашої держави спрямована 
на досягнення цілей кримінального права засобами заохочення і 
триває з 2001 року до теперішнього часу [2]. 

Одним із видів звільнення від кримінальної відповідальності 
є дійове каяття. Визначення цієї підстави надається в дев’ятому 
розділі КК ст. 45 «Звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з дійовим каяттям». Особа, яка вперше вчинила злочин неве-

ликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо 

вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розк-

риттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усуну-

ла заподіяну шкоду.  

На даний час не існує однакового розуміння які елементи 
ст. 45 КК є обов’язковими, а які факультативними. Це питання ми 
спробуємо з'ясувати у цій доповіді. 

В. В. Ярош проаналізувавши, ст. 45 КК, дійшов висновку, що ді-

йове каяття характеризується трьома елементами, а саме: щирим роз-

каянням, активним сприянням розкриттю злочину та повним від-
шкодування заподіяного збитку або усуненням нанесеної шкоди. 
Він вважає, що відсутність хоча б однієї із зазначених складових 
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дійового каяття виключає звільнення від кримінальної відповіда-
льності на підставі ст. 45 КК. Виключення можуть становити лише 
випадки вчинення злочину або замаху на нього, внаслідок яких не 
заподіяний збиток або не нанесена шкода [3]. 

С. В. Дрьомов поділяє елементи звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв'язку із дійовим каяттям на обов'язкові та 
факультативні. До обов'язкових він відносить дійове каяття, а до 
факультативних – активне сприяння розкриттю злочину, а також 
повне відшкодування завданих збитків та усунення заподіяної 
шкоди. Такий поділ науковець аргументує тим, що не завжди суду 
та органам досудового розслідування необхідна активна допомога 
у розкритті злочину особи, яка власне і вчинила певне суспільно 
небезпечне діяння. Окрім того, не завжди вчинення суспільно не-
безпечного діяння призводить до заподіяння шкоди або збитків, 
тож у такому випадку відпадає необхідність у їхньому повному 
відшкодуванні [4]. 

З цього приводу В. М. Кобернюк зазначає, що кожний злочин 
чи замах на нього, навіть за відсутності матеріальних збитків, по-
рушує нормальні суспільні відносини, тобто заподіює шкоду, якщо 
не конкретній особі, то інтересам суспільства і держави. Тому він 
не може погодитися із думкою інших авторів, які вважають, що 
коли у випадку вчинення злочину шкода взагалі не настає, то 
й відшкодовувати і усувати нічого. Навпаки, у Постанові Пленуму 
Верховного Суду України від 23.12.2005 № 12 »Про практику за-
стосування судами України законодавства про звільнення особи 
від кримінальної відповідальності» наводяться різні способи від-
шкодування заподіяної злочином шкоди, наприклад, її загладжу-
вання шляхом прилюдного вибачення за завдану образу тощо 
(п. 3) [5].  

Ми поділяємо думку В.М. Кобернюка, що такий елемент, як 
повне відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної 
шкоди, наявний у будь-якому випадку застосування дійового ка-
яття як підстави для звільнення від кримінальної відповідальнос-
ті, незалежно від виду і характеру злочину. Вказане стосується і 
активного сприяння у розкритті злочину. Навіть якщо злочин 
вчинений в умовах очевидності, і встановлення його фактичних 
обставин не викликає складності для органів, які ведуть процес, 
пасивна, бездіяльна поведінка особи, яка вчинила злочин, є пере-
шкодою для застосування такої підстави для закриття криміналь-
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ного провадження зі звільненням обвинуваченого від криміналь-
ної відповідальності, як дійове каяття.  

Варто відзначити, що судова практика розцінює як активне 
сприяння у вчиненні злочину надання особою органам досудового 
розслідування будь-якої допомоги в установленні невідомих їм об-
ставин справи (п. 3 вищезазначеної Постанови Пленуму Верховного 
Суду України [6]. Всі обставини справи, незалежно від зібраної дока-
зової бази, може знати лише злочинець, тож вважати дану умову 
застосування дійового каяття факультативною також немає підстав. 

Однак, як показує практика, деякі суди спрощено підходять до 
вирішення питання дійового каяття й звільняли осіб від криміна-
льної відповідальності лише при наявності одного із цих елемен-
тів, тоді як заподіяний збиток відшкодований не був. Також, у 
постановах деяких судів, як підстава для звільнення від криміна-
льної відповідальності вказувалося дійове каяття, але в мотивува-
льній частині не визначалося в чому воно полягає [3]. 

Законодавець при прийнятті КК 5 квітня 2001 року вбачав, що 
всі елементи передбачені в ст. 45 є обов’язковими. Таким чином, 
мова йде про необхідність налагодження механізму правового 
регулювання звільнення від кримінальної відповідальності. 
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Однією з серйозних проблем, що стоять нині перед Україною та 
світовою спільнотою, є торгівля людьми. Жертвами цього злочину 
стають жінки, чоловіки і діти, які потерпають від різноманітних його 
форм, серед яких – торгівля людьми з метою примусової праці, сексу-
альної експлуатації, примусового жебрацтва, вилучення органів. 

Проблема торгівлі людьми потребує комплексного підходу до 
її вирішення, узгоджених дій законодавців, політиків і державних 
службовців, взаємодії з міжнародними організаціями, координо-
ваної співпраці неурядових організацій, спільних заходів правоо-
хоронних органів та громадськості.  

Експертне опитування суддів і слідчих показало, що в окремих 
випадках виникають труднощі при кваліфікації торгівлі людьми 
або іншої незаконної угоди щодо передачі людини через те, що в 
диспозиції статті закріплена низка оціночних понять, зміст яких 
належним чином не визначений чинним законодавством[1, с. 83]. 
Метою цієї роботи є визначення окремих проблем застосування 
кримінального законодавства України, пов’язані зі способом вчи-
нення злочину, передбаченого ст. 149 КК України. 
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У законодавстві України охорона волі, честі та гідності особи 
передбачена окремим розділом Особливої частини КК України. 
Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини є одним 
зі складів злочинів, що передбачений у цьому розділі. Цей склад 
злочину неодноразово змінювався та вдосконалювався. Чинна 
редакція статті, що передбачає відповідальність за торгівлю лю-
дьми або іншу незаконну угоду щодо людини, порівняно з попере-
дніми, суттєво покращила способи забезпечення охорони волі, 
честі та гідності особи, проте у ній залишився і ряд недоліків.  

Як слушно зазначає В. А. Козак, диспозиція ст. 149 КК достат-
ньо складна, що породжує й різне за своїм змістом тлумачення 
низки ознак складу як серед наукових, так і серед практичних 
працівників. Усе це, безумовно, перешкоджає правильному та од-
наковому застосуванню правоохоронними органами криміналь-
ного закону, а, певною мірою, і належній боротьбі з цим злочином 
[2, с. 4]. Стосовно цього питання, додає Я. Г. Лизогуб: «детальне її 
вивчення показало, що вона потребує відповідного законодавчого 
«чищення» з багатьох причин» [3, с. 3]. Мова йде про способи вчи-
нення цього злочину, що передбачені у ч. 1 ст. 149 КК України. 

Потрібно звернути увагу на те, що у визначенні основного складу 
злочину «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини» 
передбачено два основних способи вчинення цього складу злочину. 

Торгівля або здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої 
є людина. Термін «торгівля» розуміється яка форма обміну това-
ром, пов'язана з рухом товару від виробника до споживача, зміна 
одного власника на іншого відбувається на основі договору купів-
лі-продажу [4, с. 103]. 

Таким чином, торгівля – це певний триваючий процес, діяль-
ність. Торгівля характеризується неодноразовістю, певною трива-
лістю, наявністю певного дозволу на здійснення цієї діяльності. 
Тому передбачення у ч. 1 ст. 149 КК України такого способу вчи-
нення злочину, як торгівля людьми повинна полягати у криміна-
льно-правовій охороні не одиничного випадку купівлі-продажі 
людини, а щонайменше декількох, що по-перше, виключає кримі-
нальну відповідальність за одиничний факт вчинення такого ді-
яння, по-друге ускладнює доказування злочинності таких діянь. 
Окрім того законодавець вживає термін «людьми», отже мова йде 
про торгівлю принаймні двома особами одразу. Окрема дискусія 
між вченими розгортається навколо розуміння того чи є людина 
предметом цього злочину [5, с. 6].  
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Поставлені проблемні питання щодо законодавчого передба-
чення першого способу вчинення злочину можна вирішити перед-
бачивши такий спосіб вчинення цього злочину «Укладення дого-
вору купівлі-продажу або іншої незаконної угоди щодо людини». 

Інший спосіб вчинення злочину передбаченого у ч. 1 ст. 149 
КК України передбачає вербування, переміщення, переховування, 
передачу або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з 
використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи. 

Цей спосіб можна розділити на три складових частини. Перша 
це сам спосіб виконання діяння, а саме вербування, переміщення, 
переховування, передача або одержання людини. Передбачення 
цих проявів способу можливо і не враховує всі можливі варіанти 
поведінки, але є необхідним для розуміння того які саме діяння 
повинні бути кримінально караними. Вжиті поняття є достатньо 
широкими, деякі з них включають в себе декілька проявів поведі-
нки. Наприклад, переміщення включає в себе перевезення перене-
сення пересилання і т.д. Тому, незважаючи на їх перенавантаже-
ність, у диспозиції статті скорочення або об'єднання цих діянь є 
недоцільним [6, с. 81]. 

Друга складова – це мета експлуатації. Укладення договору 
купівлі-продажу або іншої незаконної угоди щодо людини не пот-
ребує доказування спеціальної мети «експлуатації людини». Вона 
визначена в кримінальному законі в такий спосіб що її наявність 
обов'язкова, лише під час вчинення вербування, переміщення, 
переховування, передачі або одержання людини. 

Експлуатацією людини законодавець вважає всі форми сексу-
альної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову пра-
цю або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до 
рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучен-
ня органів, проведення дослідів, над людиною без її згоди, усино-
влення (удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність, втяг-
нення, в злочинну діяльність, використання в озброєних конфлік-
тах і тому подібне. Таким чином законодавець визначив напрямок 
в якому можлива експлуатація потерпілого. 

Наявність спеціальної мети може дещо ускладнювати процес 
доказування вини винного, однак не можна погодитись з тими 
науковцями, які вважають за доцільне виключити спеціальну мету 
з диспозиції ч. 1 ст. 149 КК України [7, с. 111] її виключення не 
дасть змогу чітко розмежовувати кримінально-карані діяння з 
діяннями, що є складовою підприємницької діяльності, зокрема 
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надання послуг по перевезенню, підбір персоналу для проведення 
сезонних робіт і т.д. 

Вербування, переміщення, переховування, передача або одер-
жання людини, окрім спеціальної мети вказує на обставини, супу-
тні їх здійсненню, – обман, шантаж і використання уразливого 
стану потерпілого. Деякі з цих обставин викликають сумніви у 
доцільності їх законодавчого передбачення. У чинній редакції 
статі, ці обставини передбачено як обов'язкові, але, як показує 
слідча практика, почастішали випадки, коли вербування відбува-
ється без обману, шантажу і не завжди з використанням уразливо-
го стану, тобто потерпіла знала куди їде, навіщо, які умови роботи 
і т.д. Таким чином, виходячи з положень КК України в цих випад-
ках особи, що здійснювали вербування, переміщення, перевезення, 
передачу або отримання людини з метою експлуатації до кримі-
нальної відповідальності не притягуються, адже вчинене ними 
діяння повинно містити всі три складові другого способу вчинен-
ня цього злочину. Наприклад, вербування з метою експлуатації 
обов'язково повинно бути пов'язане з обманом, або шантажем, або 
використанням уразливого стану потерпілої особи. 

Враховуючи особливість конструкції ч. 1 ст. 149 КК України 
виникає невідповідність між цим положенням і частиною третьою 
примітки до цієї статті, оскільки частина перша статті вказує на 
використання уразливого стану особи уразливий стан, як обов'яз-
кову ознаку вербування, переміщення, переховування, передачі 
або одержання з метою експлуатації. У той же час частина третя 
примітки передбачає, що відповідальність за вербування, перемі-
щення, переховування, передачу, або отримання малолітнього або 
неповнолітнього за цією статтею повинна наставати незалежно 
від того, чи вчиненні такі дії з використанням обману, шантажу 
або уразливого стану осіб, або зі застосуванням чи погрозою засто-
сування насильства, використання службового становища, або осо-
бою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності. 

Якщо потерпілим в цьому злочині є малолітній або неповно-
літній, який одночасно передбачений у інших частинах цієї статті, 
виникає питання: чи може вербування, переміщення, перехову-
вання, передача або одержання малолітнього або неповнолітнього 
з метою експлуатації створювати основний склад злочину, і якщо 
так, то як його кваліфікувати – за частиною першої статті 149 КК 
України або за відповідно частиною другої і третьої статті 149 КК 
України. Якщо кваліфікувати за частиною другою або третьою, то 



Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології  

у світлі реформування кримінальної юстиції 

19 
 

як розуміти вказівку законодавця «діяння передбачені частиною 
першою цієї статті», адже обман, шантаж, уразливий стан особи є 
обов'язковими ознаками, вказаними в частині першій цієї статті. 

Окрім того, погроза застосування насильства, або викорис-
тання службовою особою службового становища є формами про-
яву шантажу, а обман, як вже зазначалось вище, не завжди вико-
ристовується при вербуванні. 

Таким чином, прибравши з обов'язкових ознак складу злочину 
обман, шантаж та уразливий стан як такі, що надмірно деталізують 
кримінально-правову норму можна дещо спростити, зокрема спосіб 
вчинення, водночас не збільшуючи і не зменшуючи коло суспільних 
відносин що підлягають кримінально-правовій охороні. 
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СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПРИНЦИПУ ГУМАНІЗМУ  
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

У кримінальному праві України існує ряд проблемних питань 
щодо практичної реалізації принципу гуманізму. А саме, ці про-
блеми пов’язані з розумінням цього принципу в цілому та особли-
востями його втілення в конструкціях санкцій зокрема. Також, ці 
питання не були предметом спеціального розгляду, що було б 
доцільним з огляду на формування сучасної концепції розвитку 
кримінального права надати ґрунтовний науковий аналіз. 

Як відомо, принцип може розглядатися як певна керівна ідея, 
що закладається в створюваний об’єкт і визначає його властивос-
ті, тобто існування даного об’єкта покликано її реалізувати. Гума-
нізм, безсумнівно, є однією з таких керівних ідей в правовій сфері 
[1, с. 1]. 

Систему принципів правопорядку становлять юридичні прин-

ципи, що забезпечують єдність права, його інститутів, правової 
системи – верховенство права, обов'язковість закону для всіх, рів-
ність перед законом, рівність перед судом, невідворотність відпо-
відальності, презумпція невинуватості та інші спеціальні принци-
пи, що взаємодіють з принципами права як нормативною основою 
правопорядку. Усі вищезазначені принципи ґрунтуються на зага-
льнолюдських цінностях права, до яких автор відносить як гума-
нізм, так і демократизм, справедливість, свобода та рівність 
[2, с. 252]. В свою чергу, всі загальнолюдські принципи права ґрун-
туються на принципі гуманізму, який реалізується через визнання 
гідності людини та забезпечення її основоположних прав і свобод 
[2, с. 121]. 

На думку Н. А. Орловської принцип гуманізму має бути відне-
сений до фундаментальних керівних засад, що спрямовують конс-
труювання кримінально-правових норм в цілому [1, с. 3]. 
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Т. І. Іванюк обґрунтовує висновок про те, що принцип гумані-
зму в кримінальному праві – це не лише гуманне ставлення до 
особи, яка вчинила злочин, але і, в першу чергу, і до потерпілого та 
суспільства в цілому. Керуючись даним принципом при призна-
ченні покарання особі, яка вчинила злочин, суд повинен призна-
чати покарання, спрямоване на відновлення порушених прав та 
свобод потерпілого і суспільства, а також досягнення мети загаль-
ної превенції [3, с. 235]. Такої ж думки дотримується П. В. Хряпін-
ський, який вказує, що сутність принципу гуманізму полягає у 
визнанні цінності людини (не тільки злочинця, а насамперед, по-
терпілого). Зокрема, він виражається в тому, що покарання, що 
передбачає істотне обмеження правового статусу засудженого, 
переслідує одну мету – захистити інтереси інших, законослухня-
них громадян, від злочинних посягань. 

Якщо скористатися дефініціями законів інших держав, можна 
дійти до висновку, що і у КК України так само принцип гуманізму 
має означати таке: 1) кримінальне законодавство забезпечує охо-
рону людини, зокрема її життя і здоров'я, честі і гідності, недотор-
канності і безпеки, як найвищої соціальної цінності; 2) особі, яка 
вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне і дос-
татнє для її виправлення та попередження нових злочинів; 
3) покарання та інші кримінально-правові заходи, що застосову-
ються до особи, яка вчинила діяння, передбачене цим Кодексом, 
не можуть мати своїм змістом завдання фізичних страждань або 
приниження людської гідності [4, с. 24–32]. 

В кримінальному законі можуть бути закріплені принципи у 
вигляді окремих норм. У такому випадку принципи кримінального 
законодавства – це норми, що регламентують не тільки правоза-
стосування, але і вимоги, що висуваються до конструювання зако-
ну. Вони в ієрархії кримінально-правових установлень перебува-
ють вище інших норм, тому що втілюють засади, які є системозбе-
рігаючими стосовно кримінального законодавства [5, с. 10]. 

Необхідно зазначити, що в принципі гуманізму можна виок-
ремити два основних кримінально-правових аспекти: 

– кримінальне законодавство в пріоритетному порядку забез-
печує безпеку людини, її прав і свобод від злочинних пося-
гань. Так, КК України встановлює вичерпний перелік санкцій, 
за злочини, вчинені проти життя та здоров’я особи [6]. 

– кримінальне законодавство проявляє людське, гуманне ста-
влення до правопорушника. Кримінальний закон заперечує 



Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології  

у світлі реформування кримінальної юстиції 

22 
 

тілесні покарання, заподіяння особі фізичні страждання. 
Держава при застосуванні до людини, яка вчинила злочин, 
міри покарання прагне повернути цю людину до суспільства, 
колективу, сім'ї.  

Досить часто суди визначають такою, що пом’якшує покаран-
ня обставину як наявність на утримання винного дитини або ін-
шої непрацездатної особи. У кримінально-правовій літературі 
можливість врахування даної обставини при призначенні пока-
рання обґрунтовується принципом гуманізму в кримінальному 
праві [7, с. 141]. 

Так, особливе значення його реалізація має для конструюван-
ня санкцій, які втілюють «право у дії», адже сьогодні ані примусо-
ві, ані заохочувальні санкції КК України не є досконалими з огляду 
на відображення гуманістичних начал ставлення до людини як до 
найвищої соціальної цінності, що змушує суди у значній кількості 
випадків суттєво пом’якшувати кримінально-правову реакцію на 
вчинені злочини. Але розв’язання проблемних питань в цій сфері 
повинне базуватися не тільки на пом’якшенні кримінально-
правового впливу на особу, що вступила в конфлікт із законом, 
там де це доцільно, але й на розширенні можливостей захисту 
прав і інтересів потерпілих від кримінальних діянь [1, с. 6]. 

Реалізація принципу гуманізму у кримінальному праві немо-
жлива сьогодні без орієнтування на загальновизнані міжнародно-
правові акти. Загальна Декларація прав людини, Міжнародний 
пакт про громадянські і політичні права, Звід принципів захисту 
усіх осіб, які піддаються затриманню або ув’язненню у будь-якій 
формі, що закріплюють загальні принципи відносно охорони та 
захисту прав і свобод людини. 

Практика діяльності органів внутрішніх справ показала, що в 
Україні залишилися актуальними не тільки проблеми покарання, 
але й гуманного поводження із порушниками, а саме: попере-
дження тортур, латентного насилля, нелюдського або такого, що 
принижує гідність, поводження, недопущення дискримінації за 
ознаками раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних та інших 
переконань, національного або соціального походження, майново-
го стану та інше. 

Отже, принцип гуманізму є невід'ємною засадою криміналь-
ного права. В кримінальному праві сутність принципу гуманізму 
виражається у тому, що міри державного примусу до правопоруш-
ника не переслідують цілей приниження людської гідності та 
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спричинення фізичних страждань. Для практичної реалізації 
принципу гуманізму співробітниками ОВС полягає в повазі до гід-
ності злочинця як людини, в дотриманні його прав. 
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ПОНЯТТЯ КІБЕРТЕРОРИЗМУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

Проблема кіберзлочинності досить гостро постає у сучасному 
інформаційному суспільстві. Кібератаки за досить короткий про-
міжок часу перетворилися з поодиноких випадків на один з голо-
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вних бізнес-ризиків для організацій у всьому світі. Провідні дер-
жави світу все більшої уваги приділяють захисту інформаційних 
ресурсів та можливості впливу на інформаційні ресурси інших 
держав. Серед найбільш небезпечних загроз називається кіберте-
роризм, який, виходячи із самого цього терміну, повинен розумі-
тися як діяльність, пов'язана із здійсненням терористичних актів 
за допомогою способів, які відносяться до кіберзлочинів. 

Щодо терористичної діяльності, тобто першої частини цього 
визначення, умовно можна виділити основні ознаки: 

1. Сам терористичний акт, відповідно до ст. 258 КК України міс-
тить дії, пов'язані з насильством або погрозою його застосування. 

2. Спрямовано такі дії на створення атмосфери відсутності ко-
нтролю ситуації з боку влади, масової впевненості людей у неза-
хищеності кожної особи, що викликає в неї почуття страху й навіть 
жаху, оскільки наслідки можуть зачепити будь-кого. 

3. Мета дій може бути не пов'язана із самим насильством і йо-
го об'єктами, лежати в іншій області інтересів злочинця, і частіше 
пов'язана з політикою, релігією, поглядами або іншими переко-
наннями терориста. Це ще більше нагнітає жах через невинність 
жертв і безглуздість їх страждань або смерті. 

Виходячи із КК України, приблизний перелік зазначених дій – 
застосування зброї, здійснення вибуху, підпалу. По відношенню ж 
до комп'ютерного тероризму мова йде трохи про інше – мається 
на увазі тероризм у комп'ютерній сфері, спрямований на заподі-
яння шкоди комп'ютерним об'єктам, включаючи «падіння» глоба-
льної мережі, інформаційний колапс, виведення з ладу всіх ком-
п'ютерів світу тощо. Комп'ютерний тероризм (кібертероризм) 
здійснюється в інформаційному просторі. Для цього виду терори-
зму є характерним напади на обчислювальні центри, центри 
управління повітряним, морським транспортом, військовими сис-
темами, медичними установами, банківські або інші фінансові 
мережі. Такий вид тероризму може здійснюватися з метою сабо-
тажу (державних установ, заподіяння економічної шкоди великим 
промисловим корпораціям), дезорганізації роботи з потенційно 
небезпечними об'єктами, транспортом та інше [1]. 

Очевидно, що уявити собі здійснення в комп'ютерній мережі 
зазначених у КК дій можуть тільки люди з дуже розвиненими фа-
нтазією та уявою. Наприклад, з вибухом можна порівняти миттєве 
поширення вірусу, мережного хробака на велику кількість ком-
п'ютерів мережі, що призводить до повної її непрацездатності із 
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втратою критичної інформації, із застосуванням зброї – знищення 
шкідливою програмою корисної програми або інформації. Але голов-
на відмінність цих дій від чинених у ході терористичного акту в тому, 
що вони не пов'язані з насильством. Умовне «насильство», як видно, 
може бути спрямоване тільки на комп'ютерні програми. Тому хочеть-
ся підтримати закордонних фахівців, які справедливо стверджують, 
що спецслужби свідомо перебільшують небезпеку комп'ютерного 
терору, щоб обґрунтувати необхідність збільшення фінансування 
своєї діяльності, що кібертерористи – звичайні злочинці, які всього 
лише використовують «діри» у програмному забезпеченні, і мова йде 
про сугубо технічну, але не політичну проблему [2]. 

Однак, оскільки інфраструктура країни залежить від комп'ю-
терних технологій, остільки й життю країни, суспільства й, зви-
чайно, кожного його представника може загрожувати небезпекою 
зазначені вище комп'ютерно-технологічні катастрофи або вико-
ристання керуючих критичними ділянками інфраструктури ком-
п'ютерних технологій у злочинних цілях. До цього тільки слід до-
дати зазначені в КК наслідки (або загрозу їх настання), а також 
відповідну ціль, і склад злочину в наявності. У зв'язку із цим ком-
п'ютерний тероризм обґрунтовано називається в переліку загроз 
національній безпеці в інформаційній сфері [3, с. 7]. 

Але його в законодавстві України поняття не надане. Лише ві-
днісши його до технологічного тероризму можна зрозуміти його 
природу і, виходячи з цього, кібертероризм можна позначити як 
«злочини, які відбуваються з терористичною метою із застосуван-
ням ... засобів електромагнітної дії, комп'ютерних систем і комуні-
каційних мереж, включаючи захоплення, виведення з ладу й руй-
нування потенційно небезпечних об'єктів, які прямо або опосере-
дковано створили або створюють загрозу надзвичайної ситуації 
внаслідок цих дій і становлять небезпеку для персоналу, населен-
ня й навколишнього середовища; створюють умови для аварій і 
катастроф техногенного характеру» [4, с. 1]. 

Таким чином, з точки зору кримінального права комп'ютерні 
технології можуть розглядатися в якості засобів терористичної 
злочинної діяльності, які використовуються для досягнення на-
ступних цілей: 

1. Захоплення керування, виведення з ладу автоматизованої 
системи потенційно небезпечних об'єктів, що прямо або опосеред-
ковано створило або може створити загрозу надзвичайної ситуації 
внаслідок цих дій і становить небезпеку для персоналу, населення 
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й навколишнього середовища; створює умови для аварій і катаст-
роф техногенного характеру. 

2. Підвищення ефективності різних напрямків терористичної 
діяльності (зв'язок, фінансування, обробка інформації тощо). 

3. Посилення інформаційного впливу й створення на цій основі 
необхідної для досягнення мети терористичного акту обстановки, 
стану людей і суспільства (передавання потрібної інформації в ЗМІ, 
відключення служб допомоги у надзвичайних ситуаціях тощо). 

Врешті-решт, кібертероризм можна визначити як кіберзлочин, 
вчинений з метою захоплення керування, виведення з ладу інфор-
маційно-телекомунікаційної системи, що прямо чи опосередковано 
створило, може створити загрозу надзвичайної ситуації, яка стано-
вить небезпеку для персоналу, населення чи навколишнього сере-
довища, або створює умови для підвищення тяжкості її наслідків. 
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ДО ПОНЯТТЯ ЗАМАХУ НА ЗЛОЧИН 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК України підставою кримінальної ві-
дповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, 
яке містить склад злочину. У науці кримінального права пошире-
ним є визначення складу злочину як сукупності встановлених у 
кримінальному законі юридичних ознак (об’єктивних і 
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суб’єктивних), що визначають вчинене суспільно небезпечне ді-
яння як злочинне. Якщо має місце закінчений злочин, то констату-
ється наявність усіх ознак його складу. Однак, якщо злочинне діян-
ня не було доведене до кінця, певні ознаки його складу відсутні. 

Мета цієї роботи полягає в тому, щоб розкрити кримінально-
правовий зміст інституту замаху на злочин, виявити особливості 
кримінальної відповідальності за замах на злочин.  

У фаховій літературі цим питанням займались багато науков-
ців, таких як М. І. Бажанов, В. В. Сташис, О. О. Дудоров, 
О. Ю. Решетніков, В. П. Тихий та інші.  

Згідно зі ст. 15 КК України замахом на злочин є вчинення осо-
бою з прямим умислом діяння, безпосередньо спрямованого на 
вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до 
кінця з причин, що не залежали від її волі [4, c. 9]. Під діянням слід 
розуміти діяння, що безпосередньо посягає на об’єкт злочину. На 
думку В. П. Тихого, замах на злочин – це невдала спроба посягання 
на об’єкт, діяння винного не спричиняє йому шкоди, злочин не 
доводиться до кінця, переривається, не завершується всупереч 
бажання особи довести його до кінця. Причини закінчення можуть 
бути різноманітними, які не залежать від волі суб’єкта суспільно 
небезпечного діяння [1, c. 177]. При призначенні покарання суд 
враховує обставини через які злочин не було доведено до кінця. 
На думку О. Ю. Решетнікова, ці обставини можна поділити на нега-
тивні, котрі обтяжують вину особи, на позитивні, які пом’якшують 
вину, та такі обставини, що є нейтральними [6, c. 25]. Згідно з ч. 2 
та ч. 3 ст. 15 КК України замах на злочин буває закінченим та неза-
кінченим. Ця відмінність полягає у тому, що в одному випадку 
особа виконала всі дії на які розраховувала, а у іншому випадку дії 
не були вчинені. На думку А. А. Піонтковського, різниця між закін-
ченим і незакінченим замахом випливає із самої суті розвитку 
злочинної діяльності як зовнішня реалізація злочинного умислу; 
незакінчений і закінчений замах характеризуються різним ступе-
нем суспільної небезпеки, оскільки при незакінченому замаху за-
плановані винним злочинні дії не повністю реалізовані [5, c. 427]. 
Так, Н. Ф. Кузнєцова вважає, що поділ замаху на закінчений і неза-
кінчений не має суттєвого практичного і теоретичного значення, 
оскільки: по-перше, такий поділ не зумовлений природою дій, які 
утворюють замах, оскільки це – єдині і нерозривні дії щодо вчи-
нення злочину; по-друге, у більшості випадків дії з виконання 
злочину являють собою один, швидкоплинний акт, так що відір-
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вати його початок від кінця неможливо; по-третє, вказаний поділ 
немає суттєвого значення через те, що злочинна діяльність припи-
няється через обставини, які не залежать від волі особи [2, c. 94].  

Однією з причин недоведення злочину до кінця є фактична 
помилка – ситуація, коли особа помиляється стосовно об’єктивних 
властивостей вчиненого нею суспільно небезпечного діяння. З 
об’єктивної сторони замаху притаманна незавершеність посяган-
ня, яке полягає у невиконанні деяких ознак. З суб’єктивної ж точ-
ки зору, замах полягає у нереалізованості умислу. Покарання за 
замах на злочин, згідно зі ст. 16 КК України, призначається за тією 
ж самою статтею, що і закінчений злочин. При цьому, крім загаль-
них засад призначення покарання, враховуються й пом’якшуючі та 
обтяжуючі обставини [4, c. 61].  

Таким чином, можна зробити висновок, що замах на злочин – 
це недоведення задуманого до кінцевого результату. Поділ зако-
нодавцем замаху на закінчений та незакінчений оснований на 
ставленні особи до вчинення нею суспільно небезпечного діяння 
та у її уявленні про ступень вчиненого ним діяння. Крім того, важ-
ливою особливістю замаху є відсутність єдності задуманого та 
реально вчиненого суб’єктом противоправного діяння.  
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ЯКА ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН 

Відповідно до ч. 1 ст. 38 Кримінального кодексу України (далі 
– КК) не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб 
безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затри-
мання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним 
органам влади [1, с. 20]. У більшості випадків на практиці затри-
мання злочинця відбувається в момент вчинення суспільно небе-
зпечного діяння або відразу після нього. Правомірне затримання 
злочинця потерпілими або іншими особами – це насильницькі дії, 
спрямовані на короткострокове позбавлення волі особи, яка вчи-
нила злочин, з метою доставлення її органам влади, якщо ці дії 
викликані необхідністю затримання і відповідають небезпечності 
вчиненого посягання і обстановці затримання злочинця [2, с. 296]. 

На сьогоднішній день згідно з чинним законодавством наси-
льницькі дії щодо затримання особи, що вчинила злочин, можна 
здійснити тільки безпосередньо після вчинення злочину. Термін 
«безпосередньо» слід розуміти в тому значенні, що початковим 
моментом виникнення права на заподіяння шкоди при затриманні 
є початок злочинного посягання (тобто не тільки закінчений зло-
чин, а й закінчений або незакінчений замах, і навіть, готування до 
злочину), яке зберігається під час посягання, що продовжується, а 
також відразу після вчинення злочину. Отже, завдання шкоди 
злочинцю через деякий час після вчинення злочину не може розг-
лядатися у відповідності із положеннями ст. 38 КК України. Як 
зазначають деякі правники, у випадку, коли особа, ухиляючись від 
затримання, вчиняє суспільно небезпечне посягання щодо особи, 
яка затримує, можуть діяти правила необхідної оборони (ст. 36 КК 
України). Затримання громадянами злочинця через деякий час 
після вчинення злочину потрібно розглядати за правилами край-
ньої необхідності (ст. 39 КК України) [3]. 
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Навроцький В. О. зазначає, що слово «безпосередньо» означає 
не часовий проміжок між двома подіями, а відсутність проміжних 
ланок, посередництва. Беручи до уваги, що затримання здійсню-
ється з метою доставлення особи органам влади, такою проміжною 
ланкою саме і буде втручання у розвиток подій органів влади, при-
йняття ними рішення щодо особи, яка вчинила злочин [4, с. 536]. 

На нашу думку, необхідно розширити часові межі затримання 
особи, яка вчинила злочин, в зв’язку з тим, що час не змінює ні-
яким чином юридичної природи вчинку як злочинного діяння і не 
є основною оціночною категорією для вирішення питання стосов-
но затримання злочинця. Перш за все, необхідна наявність вчи-
нення очевидного злочину як основної підстави для затримання 
злочинця і доставлення його до правоохоронних органів з метою 
притягнення до кримінальної відповідальності. Тобто, затриман-
ня буде вважатися правомірним і законним незалежно від того, 
коли воно було здійснено. Яскравим прикладом є саме розшук, 
коли громадяни ознайомлюються із складеними фотороботами 
злочинців і у разі можливості можуть затримувати таких осіб. У 
такому випадку затримання буде відбуватися не відразу після 
вчинення злочину і аж ніяк не в момент суспільно небезпечного 
посягання. Проте злочинець так і продовжує залишатися суспіль-
но небезпечною особою. 

Таким чином, беручи до уваги вищезазначене, незважаючи на 
високий ризик неправомірності затримання, вважаємо за доцільне 
потерпілим та іншим особам надати право затримувати злочинців 
(при умові, що їх дії не будуть визнаватися злочинними) не лише 
безпосередньо після вчинення посягання, а й протягом значного 
проміжку часу після його здійснення. При цьому значний промі-
жок повинен вирішуватися в кожному випадку окремо.  

У зв’язку з цим пропонуємо ч. 1 ст. 38 Кримінального кодексу 
України викласти у наступній редакції: 

«1. Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб 
після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка 
вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам влади». 
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ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ,  
ЯК ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

Прийняття Верховною Радою України 5 квітня 2001 року но-
вого Кримінального кодексу на законодавчому рівні закріпило 
існування кримінально-правового інституту під назвою «Обстави-
ни, що виключають злочинність діяння». Даний інститут є одним з 
найбільш оновлених і доповнених у Кримінальному кодексі Укра-
їни, тому в науці кримінального права не усі з передбачених у 
ньому обставин мають необхідний рівень розробки, аналізу та 
роз’яснень. У Кримінальному кодексі України 1960 року передба-
чалося три обставини, що виключають злочинність діяння: необ-
хідна оборона, крайня необхідність і затримання злочинця. Однак 
у науці кримінального права досліджувалися й інші обставини, що 
виключають злочинність діяння, які не були закріплені безпосе-
редньо в нормах Кримінального кодексу України. На сьогодні пос-
тало питання доцільності застосування ознак, що виключають 
злочинність діяння, у кримінальному праві України. Інституту 
обставин, що виключають злочинність діяння, присвячували свої 
дослідження такі вчені як Ю. В. Баулін, О. М. Костенко, 
М. В. Костицький, В. В. Сташис, В. Я. Тацій та інші.  

В українській кримінально-правовій доктрині задовго до при-
йняття Кримінального кодексу України 2001 року виділялись 
чотири групи обставин, що виключають кримінальну відповіда-
льність, зважаючи на те, що вчинені діяння не мали ознак: суспі-



Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології  

у світлі реформування кримінальної юстиції 

32 
 

льної небезпечності; кримінальної протиправності; ознак складу 
злочину; суспільної небезпечності та протиправності. При цьому 
до третьої групи пропонувалось віднести неосудність, недосяг-
нення віку кримінальної відповідальності, непереборну силу, від-
сутність причинного зв’язку, казус, помилку тощо, а до четвертої – 
необхідну оборону, здійснення свого права, виконання службового 
обов’язку тощо. Але у законі цей підхід відображення не знайшов.  

При загалом задовільній законодавчій регламентації положень 
про обставини, що виключають злочинність діяння, їх достатній тео-
ретичній розробці, має місце вкрай «обережне» звернення до них у 
практичній правозастосовній діяльності. Очевидно, що окремі статті 
Кримінального кодексу мають бути уточнені, низка норм заслугову-
ють на подальший розвиток. Зокрема, видається доцільним: 

– розширити перелік вказаних обставин і визначити умови 
правомірності заподіяння шкоди в ході спортивних змагань, за 
згодою іншої особи, при виконанні професійних функцій, засобами 
захисту, що спрацьовують автоматично, тощо; 

– уточнити положення, які стосуються окремих видів обста-
вин, що виключають злочинність діяння, насамперед поняття 
суспільно небезпечного посягання, від якого можлива необхідна 
оборона. Адже існуюча законодавча конструкція, по суті, покладає 
на особу, що обороняється, обов’язок здійснити кримінально-
правову кваліфікацію посягання, від якого вона обороняється; 

– усунути невідповідність між кримінально-правовою нормою 
про затримання особи, яка вчинила злочин, і конституційним 
принципом презумпції невинуватості; 

– більш точно визначити правові наслідки перевищення меж 
крайньої необхідності (аналогічно до перевищення меж необхід-
ної оборони та заходів, необхідних для затримання злочинця), 
інших обставин, які виключають злочинність діяння; 

– гармонізувати положення Загальної та Особливої частин 
Кримінального кодексу щодо відповідальності за діяння, вчинені 
за наявності окремих умов правомірності діянь, вчинених за від-
повідних обставин [3]. 

Актуальним також є теоретичне дослідження шляхів реаліза-
ції вказаних та інших, висунутих у вітчизняній кримінально-
правовій літературі, пропозицій щодо вдосконалення криміналь-
ного законодавства та правозастосовної практики у цій частині. 

Отже, наведені вище положення свідчать, що є потреба у нор-
мативній регламентації обставин, що виключають злочинність 
діяння, а також їхній ґрунтовній теоретичній розробці. На думку 
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О. С. Лашкет [1; 2], у майбутньому тенденція до збільшення кіль-
кості цих обставин буде зберігатися, що свідчитиме про розвиток і 
вдосконалення права в цілому. Більше того, обставини, що виклю-
чають злочинність діяння, мають стати відомими й зрозумілими 
для всіх пересічних громадян, а їх використання – типовою пове-
дінкою у конкретних ситуаціях. 
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Чинний Кримінальний кодекс (далі – КК) України, зокрема 
стаття 2 визначає підставу кримінальної відповідальності. Такою 
підставою є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке 
містить склад злочину, передбаченого КК України. Якщо у злочину 
відсутній хоча б один з елементів, то вважається, що відсутній 
склад злочину як такий.  
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Одним зі структурних елементів складу злочину є суб’єкт зло-
чину. Осудність є обов’язковою ознакою суб’єкта. КК України визнає 
таку особу осудною, яка під час вчинення злочину могла усвідом-
лювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. З цього визначення 
випливає те, що підлягає кримінальній відповідальності людина, 
яка на момент вчинення злочину усвідомлювала суспільно небез-
печний характер своїх дій та була в змозі керувати ними. Немає 
єдності думок у вчених стосовно визначення поняття осудності.  

На думку А. А. Васильєва, осудність – передбачена законом об-
ставина, що є фіксованим показником достатніх в особи здібнос-
тей для усвідомлення своїх дій (бездіяльності) і керування ними 
під час вчинення злочину, що є необхідною умовою наявності 
суб’єкта злочину та його можливості зазнавати заходів криміна-
льно-правового впливу [1, c. 21]. 

В. В. Лень під осудністю розуміє психічний стан особи (рівень 
соціально-психічного розвитку, психічне здоров’я, вік), яка здатна 
давати собі звіт про свої дії (бездіяльність), усвідомлювати їх сус-
пільне значення та керувати ними, а також поєднана з цим спро-
можність нести за вчинений злочин кримінальну відповідальність 
й покарання [2, c. 46]. 

В. М. Куц визначає осудність як «… здатність особи в момент 
скоєння злочину за своїм психічним станом усвідомлювати фак-
тичний характер і суспільну небезпечність діяння та керувати 
ним, а внаслідок цього – здатність підлягати кримінальній відпо-
відальності за скоєне діяння [3, c. 19]. 

Зокрема, ще в римському праві наголошували на положенні про 
те, що воля – основа етико-юридичної відповідальності. На сьогодні-
шній день це положення залишається актуальним. Влучною є думка 
П. А. Вороб’я, про те що «кримінальна відповідальність має підґрунтя 
лише там і тоді, де і коли особа проявляє свою волю, коли у вчинку 
відбивається воля особи, бо якраз осередком, серцевиною злочину є 
лиха воля особи. За межами волі відповідальність втрачає свою суспі-
льну частку, будь-який сенс, оскільки за цими межами неможливий 
ніякий суспільний вплив на особу та її поведінку» [4, c. 20–21]. 

Осудність характеризує норму, типовий стан психіки людини, 
притаманний певному віку, тому він, як правило, презюмується. На 
практиці питання про необхідність доведення осудності виникає, тіль-
ки якщо є сумніви у психічній повноцінності особи, яка вчинила перед-
бачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння [5, c. 62]. 



Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології  

у світлі реформування кримінальної юстиції 

35 
 

Лише психічно здорова людина свідомо обирає варіанти по-
ведінки, здатна розуміти те, що чинить, і тому може бути відпові-
дальною за свої суспільно небезпечні діяння. Здатність керувати 
своїми діями свідчить про можливість ставити перед собою певні 
завдання, мету і, відповідно, розв'язувати їх і досягати бажаного 
результату, проявляти свою волю у цьому напрямі чи навпаки, 
утримуватися від необдуманих вчинків і спокус [6, с. 219]. 

Загалом осудність – це нормальний стан психічно здорової лю-
дини. Існує презумпція психічного здоров’я людини. Лише психічно 
здорова людина свідомо обирає варіанти поведінки, здатна розумі-
ти те, що чинить, і тому може бути відповідальною за свої суспільно 
небезпечні діяння: кожна особа вважається такою, яка не має психі-
чного розладу, доки наявність такого розладу не буде встановлено 
на підставах та в порядку, передбачених Законом України «Про пси-
хіатричну допомогу» та іншими законами України [7]. 

На нашу думку, запропоновані вченими твердження щодо 
осудності як необхідної умови кримінальної відповідальності так 
чи інакше передають зміст поняття, закріпленого в чинному зако-
ні про кримінальну відповідальність. Вони схожі за свою суттю. 
Осудність як необхідна умова кримінальної відповідальності – це 
психічний стан особи, за якого вона здатна усвідомлювати суспі-
льно небезпечний характер свого діяння та керувати ним, а як 
результат – нести відповідальність.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БАНДИТИЗМУ І РОЗБОЮ  

Зважаючи на криміногенну ситуацію в Україні, збільшення кі-
лькості розбійних нападів і нападів, скоєних бандами, чітке розме-
жування таких злочинів, як бандитизм і розбій, є необхідним для 
правильної їх кваліфікації органами досудового розслідування. 

Саме тому актуальність даного дослідження полягає в тому, 
щоб полегшити питання розмежування означених вище злочинів 
при кваліфікації їх працівниками органів досудових розслідувань. 

Чинний Кримінальний кодекс (далі – КК) України містить ви-
значення понять форм спільної злочинної діяльності, які посилю-
ють відповідальність за вчинення суспільно небезпечних діянь, 
вчинених у співучасті. 

Бандитизм, без сумнівів, є одним з найбільш небезпечних 
злочинів проти громадської безпеки. Правильне застосування ст. 
257 КК України, що передбачає відповідальність за бандитизм, 
неможливо уявити без ретельного аналізу всіх ознак складу цього 
злочину. Незважаючи на те, що ознаки бандитизму сформульова-
но стисло, і текст диспозиції ст. 257 займає менш ніж три рядки, 
кожне її слово підлягає тлумаченню, кожна ознака потребує вияв-
лення власних складових. Інакше кваліфікація відповідних групо-
вих дій може бути помилковою, не відображаючі дійсного стано-
вища з усіма наслідками, що настають. 

На практиці досить часто виникають ситуації, коли певне сус-
пільно небезпечне посягання, на перший погляд, має риси як бан-
дитизму, так і розбою. Юридична конструкція відповідних статей 
КК України дає для цього певні підстави. 

Згідно ст. 187 КК України розбій визначається, як «напад з ме-
тою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством, небез-
печним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з пог-
розою застосування такого насильства». Кваліфікуюча ознака (ч. 2 
ст. 187 КК) – попередня змова групи осіб, або особою, що вчинила 
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розбій або бандитизм. Законодавче визначення бандитизму (ст. 257 
КК України) має таку конструкцію: «Організація озброєної банди з 
метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих 
осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному ним нападі». 

Першою відмінністю бандитизму і розбою є об'єкт посягання: 
при розбої – це суспільні відносини власності. Додатковим 
об’єктом виступають життя і здоров’я потерпілих осіб. Предметом 
злочину є чуже майно. При бандитизмі безпосередній об’єкт – це 
громадська безпека – стан захищеності суспільства, таких його 
цінностей, як життя та здоров'я людей, власності, довкілля, нор-
мальної діяльності підприємств, установ та організацій від зага-
льно небезпечних посягань. Саме існування банди несе в собі за-
грозу для нормальної діяльності в державі. 

З об’єктивної сторони, розбій характеризується активною дією, 
а саме: нападом з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із 
насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазна-
ла нападу, або з погрозою застосування такого насильства. Також 
обов’язковою факультативною ознакою цього складу злочину є 
застосування фізичного насильства або погроза таким насильством.  

Об’єктивна сторона бандитизму може виражатись у трьох фо-
рмах: 1) організація озброєної банди з метою нападу на підприєм-
ства, установи, організації чи на окремих громадян; 2) участь у 
такій банді; 3) участь у нападах, які вчинює банда.  

Серед трьох варіантів діянь, які передбачає ст. 257 КК України 
– «Бандитизм» (організація банди, участь у банді, участь у вчиню-
ваному нею нападі), тільки одне може мати спільні риси з розбоєм, 
а саме участь у вчинюваному нею нападі. 

Під нападом при бандитизмі наука кримінального права та 
судова практика розуміють дії, спрямовані на досягнення злочин-
ного результату за допомогою насильства над потерпілим або 
створення реальної загрози його застосування [1, с. 230–241]. 

На думку Голіни В. В., напад – це агресивна, протиправна дія, 
яка вчиняється з будь-якою злочинною метою й створює реальну 
й безпосередню небезпеку негайного застосування насильства як 
засіб досягнення цієї мети [2, с. 28–32; 3]. 

Ю. Б. Мельникова та Т. Д. Устинова вважають, що напад без 
насильства неможливий, хоч ці поняття і не є тотожними, оскільки 
не будь-яке насильство набуває форми нападу. Напад, на їхню ду-
мку, – це швидка, стрімка дія, вчинена з метою захоплення, заподі-
яння шкоди тощо [3, с. 14]. 
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З точки зору В. С. Коміссарова, зміст «нападу» не обмежується за-
стосуванням чи можливістю застосування насильства, він має більш 
складний характер. Напад при бандитизмі, як стверджує автор, – це 
не лише акт застосування насильства, а певний процес, обмежений в 
часі і просторі, протягом якого зберігається реальна небезпека засто-
сування насильства до необмеженого кола осіб [4, с. 100]. 

Б. В. Волженкін вважає, що напад не можна ототожнювати з 
насильством або погрозою його застосування, оскільки останнє є 
одним з елементів нападу, який включає в себе й інші дії [5, с. 16]. 

На нашу думку, напад – це певний процес, обмежений в часі та 
просторі, протягом якого вчиняються певні дії поєднанні з наси-
льством, або з погрозою застосування такого насильства, для до-
сягнення певної мети.  

Текст ст. 257 КК України «Бандитизм» (як і текст відповідної 
статті КК України 1961 р.) не заперечує, щоб тлумачити поняття 
«напад» досить широко. Важко погодитись, нібито «… в якості 
бандитизму слід розглядати не будь-які напади…, а лише такі, що 
скоєні з метою отримання доходу у вигляді злочинного промис-
лу…». До того ж саме таке роз’яснення надав Пленум Верховного 
Суду України (далі – ПВСУ) у Постанові «Про практику розгляду 
судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими зло-
чинними об’єднаннями» від 23.12.2005 р. [6, п. 26]. У Постанові 
звертається увага, що «ст. 257 не передбачає ніяких цілей вчиню-
ваних бандою нападів». Отож метою нападу необов’язково є заво-
лодіння майном. Нею може бути зґвалтування, залякування тощо. 
Тому знов таки з розбоєм є сенс співвідносити лише такі дії банди, 
як напад з метою заволодіння майном. 

Бандитизм подібний лише до озброєного групового розбою, 
тобто тому, що передбачений ч. 2 ст. 187 КК України «Розбій, вчи-
нений за попередньою змовою групою осіб».  

Момент закінчення злочину є різним залежно від конструкції 
складу злочину, описання ознак злочинного діяння в законі. За 
конструкцією розбій є усіченим складом злочину, оскільки злочин 
вважається закінченим з моменту вчинення нападу, поєднаного із 
застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров’я 
особи, або з погрозою застосування такого насильства, незалежно 
від того заволоділа винна особа майном потерпілого чи ні. Банди-
тизм за юридичною конструкцією є також усіченим складом зло-
чину: саме з моменту організації банди бандитизм вважається 
закінченим злочином. 
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Створення усічених складів дає можливість запобігти 
пом’якшенню покарання за вчинене готування до злочину або 
замах на злочин і розглядати стадії готування або замаху на зло-
чин як закінчений злочин. Банду слід вважати створеною з моме-
нту досягнення її учасниками згоди щодо вчинення першого на-
паду за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної дія-
льності такого ж характеру та за умови, що об’єднання набуло всіх 
ознак банди. Ознаками банди є: 1) кількість: три і більше осіб, ко-
жна з яких є суб’єктом зазначеного злочину; 2) форма співучасті: 
або організована група, або злочинна організація; 3) стійкість; 
4) озброєність: наявність хоча б однієї одиниці зброї будь якого 
виду (вогнепальна, холодна та ін.). Про наявність цієї зброї і мож-
ливість її використання мають знати члени банди, саме викорис-
тання не важливе; 5) мета: напад на підприємства, установи, орга-
нізації чи на окремих громадян. Як правило, в більшості випадків, 
це декілька нападів, але може бути і один, якщо він потребує три-
валої підготовки. 

Суб’єктивна сторона цих двох складів злочину характеризу-
ється прямим умислом. Проте мета цих злочинів різна: при розбої 
– це заволодіння чужим майном, а при бандитизмі – напад на під-
приємства, установи, організації чи на окремих громадян. 
Суб’єктом вже зазначених злочинів може бути фізична осудна 
особа, яка досягла 14 років. 

Можливим ускладненням при відмежуванні насильницького 
розбою і бандитизму, є вчинення останнього з корисливих мотивів.  

Отже, бандитизму притаманні такі форми співучасті як орга-
нізована група і злочинна організація. Що стосується розбою, то 
ст. 187 КК України передбачає попередню змову групи осіб та ор-
ганізовану групу. З’ясовуючи відмінність бандитизму від розбою, 
вчиненого за попередньою змовою групою осіб, деякі автори під-
креслювали, що банда – більш організоване і стійке злочинне фо-
рмування, справами якого керують один або декілька організато-
рів, попередня змова учасників доповнюється розподілом ролей, 
круговою порукою і т. д.  

Тому ми робимо висновок, що озброєний груповий розбій має 
спільні риси з бандитизмом тільки за наявності мінімум трьох 
нападників. Не виникає жодного питання про бандитизм у разі 
нападу з метою заволодіння майном з боку менш ніж трьох озбро-
єних осіб. Те саме можна твердити про напад з тією ж метою хоча і 
трьох, але неозброєних осіб. У таких випадках вчинене можна ква-
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ліфікувати як розбій. Водночас виключає питання про розбій на-
пад трьох озброєних осіб, але не заради заволодіння майном, а з 
метою помсти, зґвалтування та ін. За наявності всіх ознак складу 
злочину це може бути бандитизмом. 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КІБЕРЗЛОЧИНИ  
ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

Бурхливий розвиток автоматизації, інформатизації та 
комп’ютеризації у всіх сферах суспільного життя, стрімкий розви-
ток інформаційних технологій, розширення виробництва техніч-
них засобів і застосування комп’ютерної техніки, породили новий 
вид суспільно-небезпечних винних діянь, який у міжнародних 
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актах отримав назву «кіберзлочини». Проте поняття кіберзлочи-
нів в законодавстві України відсутнє. 

Серед науковців останнім часом переважає думка, що це зло-
чини, об’єднані специфічним місцем їх вчинення – кіберпросто-
ром: «Кіберзлочинність – це сукупність злочинів, що здійснюють-
ся в кіберпросторі за допомогою комп’ютерних систем або шляхом 
використання комп’ютерних мереж та інших засобів доступу до 
кіберпростору, в межах комп’ютерних систем або мереж, а також 
проти комп’ютерних систем, комп’ютерних мереж і комп’ютерних 
даних» [1, с. 46]. 

Але таке теоретичне визначення не наближає нас до суті цьо-
го явища з юридичної точки зору, не надає нам чітких ознак скла-
дів таких злочинів, за якими можна було б без аналогій, яких кри-
мінальне право не визнає, вказати, що певний злочин, передбаче-
ний КК України, є кіберзлочином. 

З цих позицій про кіберзлочинність можна судити тільки з 
положень Конвенції про кіберзлочинність (далі – Конвенція) та 
Додаткового протоколу [2; 3], ратифікованих Україною із застере-
женнями відповідними Законами [3; 4]. 

Порівняльний аналіз Конвенції та КК України дає можливість 
встановити, що більшість діянь, передбачених у Конвенції, визна-
ються злочинами в українському законодавстві. До таких діянь 
належать: нелегальне перехоплення (ст.ст. 163, 361, 362 КК); 
втручання в дані (ст.ст. 361, 362 КК); втручання в систему (ст. 361 
КК); злочини, пов’язані з дитячою порнографією (ст. 301 КК); під-
робка, пов’язана з комп’ютерами (ст.ст. 358, 366 КК); шахрайство, 
пов’язане з комп’ютерами (ч. 3 ст. 190 КК). Діяння, передбачені 
Додатковим протоколом до Конвенції, охоплюються ст. 161 КК, 
яка встановлює відповідальність за порушення рівноправності 
громадян залежно від їх расової, національної належності або ста-
влення до релігії, та загальними нормами Особливої частини КК 
України, що передбачають злочини проти свободи совісті 
(ст.ст. 178–181 КК). 

Водночас національне кримінальне законодавство, на відміну 
від Конвенції, не передбачає відповідальності за таке діяння, як 
навмисний доступ до цілої комп’ютерної системи (далі – КС) або її 
частини без права на це. Згідно чинного КК України кримінальна 
відповідальність за незаконний доступ до КС настає лише у випад-
ках настання таких суспільно небезпечних наслідків як втрата, під-
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робка, блокування інформації, спотворення процесу її автоматизо-
ваної обробки або порушення порядку маршрутизації (ст. 361 КК). 

Досліджуючи Конвенцію, ми маємо також зазначити, що наці-
ональне кримінальне законодавство прямо не передбачає відпові-
дальності за такі дії, як: 

1) навмисний продаж, розповсюдження або надання для ви-
користання іншим чином комп’ютерних паролів, кодів доступу або 
подібних даних, за допомогою яких можна отримати доступ до 
всієї або частини КС з наміром використання її для вчинення будь-
якого зі злочинів, перерахованих у статтях 2–5 Конвенції; 

2) володіння пристроями, включаючи комп’ютерні програми, 
створені або адаптовані насамперед з метою вчинення будь-якого 
зі злочинів, перелічених у статтях 2–5 Конвенції, або 
комп’ютерними паролями, кодами доступу або подібними даними, 
за допомогою яких можна отримати доступ до всієї або частини КС 
з наміром використання її для вчинення будь-якого зі злочинів, 
перерахованих у статтях 2–5 Конвенції, з наміром використання 
зазначених предметів для вчинення будь-якого зі злочинів, пере-
рахованих у статтях 2–5. 

Проте кримінальне законодавство містить достатньо засобів 
кримінально-правової охорони від посягань, що вчиняються у 
співучасті, а також засобів протидії попередній злочинній діяль-
ності. Так, враховуючи визначення Конвенції, конститутивною 
ознакою яких є мета подальшого вчинення злочинів, навмисний 
продаж, розповсюдження або надання для використання іншим 
чином комп’ютерних паролів, кодів доступу або подібних даних 
являють собою пособництво у вчиненні відповідних злочинів. У 
свою чергу, володіння шкідливими засобами з метою подальшого 
вчинення злочинів необхідно, відповідно до національного зако-
нодавства, вважати готуванням. Оскільки, як ми бачили з наведених 
вище визначень, Конвенція пропонує встановлювати кримінальну 
відповідальність не просто за володіння, розповсюдження або при-
дбання шкідливих програмних чи технічних засобів, кодів доступу 
чи іншої подібної інформації, а лише в тому випадку, коли ці дії вчи-
няються з метою подальшого скоєння комп’ютерних злочинів. 

Використовуючи положення Конвенції, Додаткового прото-
колу та КК України, умовно можна виділити такі групи кіберзло-
чинів, які будуть відповідати законодавству України: 

1. Правопорушення проти конфіденційності, цілісності та дос-
тупності комп'ютерних даних і систем (злочини у сфері викорис-
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тання ЕОМ (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку). 

2. Правопорушення, пов'язані з комп'ютерами (найбільш роз-
повсюджені – злочини проти власності). 

3. Правопорушення, пов'язані зі змістом (з дитячою порног-
рафією). 

4. Правопорушення, пов'язані з порушенням авторських та 
суміжних прав (проти прав інтелектуальної власності). 

5. Правопорушення расистського або ксенофобського харак-
теру з використанням комп’ютерних систем (поширення матеріа-
лів, погроза, образа тощо). 

Щоб надати визначення певному поняттю слід виявити зага-
льні специфічні ознаки, що об’єднують в ньому елементи, які до 
нього входять. Якщо це стосується кримінально-правового визна-
чення окремого виду злочинів, то ці ознаки повинні бути 
обов’язковими елементами їх складів. В кримінальному праві таким 
загальноприйнятим елементом, за яким виділяються види злочи-
нів, є родовий об’єкт. Як видно, стосовно кіберзлочинів виявити 
єдиний родовий об’єкт відповідно до КК України неможливо, оскі-
льки перераховані нами статті заходяться в різних його розділах. Те 
ж саме можна сказати і про інші обов’язкові елементи складів кібер-
злочинів, оскільки вони різні і серед них немає загальних. 

Виходячи з цього, найбільш логічним нам бачиться, що кібер-
злочинами відповідно до законодавства України слід вважати 
суспільно небезпечні діяння, передбачені КК України, які містять 
ознаки правопорушень, вказаних в Конвенції про кіберзлочин-
ність та Додатковому протоколі до неї з урахуванням застережень, 
зроблених Верховною Радою України. 
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БАНДА: СУЧАСНА СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ УЧАСНИКІВ 

Організована злочинність – це особливе суспільно небезпечне 
явище, «верхівка злочинності». Часто злочин – результат система-
тизованої, цілеспрямованої діяльності декількох, а в окремих ви-
падках декількох десятків або навіть сотень осіб. У таких випадках 
має місце організована злочинність. За статистичними даними 
рівень організованої злочинності за останні роки знизився. Але це 
більшою мірою пов’язано з тим, що організована злочинність роз-
вивається, стає підготовленою, таємною, складною і невразливою 
до правоохоронних органів, тому їхня діяльність не відображаєть-
ся в офіційній статистиці. Частішають випадки, коли до складу 
організованих злочинних груп входять працівники державних 
органів, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду [1, с. 192]. 
Тому проблематика організованої злочинності є дуже актуальною. 
Важливим елементом для будь-якої злочинної групи є системність 
і структура. Якою ж є структура банди? Яким чином діють окремі її 
ланки і які завдання виконують? 

Дана проблема не нова. Існування організованої злочинності 
відноситься до найстаріших проблем кримінального права, кримі-
нології, соціології та інших наук. Дослідження в даній сфері відбу-
ваються вже біля ста років. Дане питання досліджували такі вітчи-
зняні вчені, як О. М. Джужа, П. В. Агапов, Б. Ш. Бейбудатов. Чимало 
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зарубіжних науковців, а саме: В. Биков, О. Н. Широбоков, 
Т. Д. Устинова та ін. також розглядали та аналізували проблему 
організованої злочинності та її структури. 

Метою нашого дослідження є висвітлення структури сучасної 
банди, її окремих ланок і частин; функцій окремих її учасників, а 
також ролі і значення лідера. 

Банда – це заздалегідь організована на основі єдиної мети з 
розподілом ролей стійка озброєна група з трьох і більше учасників 
для вчинення нападів на підприємства, установи, організації або 
на окремих осіб. 

До ознак банди як організованої групи належать: група (три і 
більше учасників), озброєність, стійкість їх об’єднання єдиним 
планом дій з розподілом функцій учасників групи, спеціальна ціль 
– напад на підприємства, установи, організації, фірми, банки, фер-
ми, магазини, склади або на окремих громадян, квартири, дачі та 
інше [2, с. 159]. 

Консолідація і організованість банд, їх озброєність, мобіль-
ність, характер і способи вчинення злочинів, прояв жорстокості, 
вбивства, конспірація, створення певної системи безпеки для її 
членів, наявність у деяких з них «перевертнів» – співробітників 
(колишніх і працюючих) правоохоронних органів, протидія орга-
нам влади, правоохоронній і правозастосовчій системам, знищен-
ня свідків та інші дії – усе це робить бандитизм, як прояв організо-
ваної злочинності, небезпечним кримінальним явищем для суспі-
льства. Банди своїми нападами тероризують міста, райони, села, 
з’ясовують «відносини» між собою за допомогою зброї, займають-
ся вимаганням, розбоями, викраденням людей з метою отримання 
викупу, виконують злочинні на замовлення та ін. 

Однією з найважливіших ознак банди є її структура. Тобто її 
ієрархічний склад, ділення на певні групи та підгрупи. Структура 
банди, як цільового об'єднання злочинців для спільної діяльності, 
може бути представлена у вигляді декількох підгруп учасників, що 
розрізняються за ступенем впливу на дану діяльність, визначення 
її цілей і завдань, а також персонального складу співучасників, 
формування і використання загальних майнових фондів. 

Очолює банду лідер – зазвичай це авторитет, рідше може бути 
злодій в законі. Лідери займаються тільки організаційною або ко-
ординуючою діяльністю і ніколи на конкретні злочини не ходять. 

Лідер – людина, яка володіє сильним і владним характером і 
має зв'язки в органах влади, в системі правоохоронних органів, 
бізнесі і, безперечно, в кримінальному світі. 
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Заступники лідера (інші авторитети – партнери) спеціалізу-
ються за напрямками, наприклад: що контролюють рекет, займа-
ються контррозвідкою, здійснюють внутрішню безпеку та відпо-
відають за кадри, відповідальні за зустрічі з іншими бандами та 
силові акції. Радники лідерів відповідають за економічний і бан-
ківський напрям [3]. 

Другий рівень в організованій злочинній групі – це бригади-
ри, відповідальні за невеликі мобільні групи по 5-10 чоловік. Вони 
так само, як і лідери, займаються організаційною роботою, найча-
стіше вони самі беруть участь у стрілках і ходять разом зі своєю 
бригадою на конкретний злочин. 

Третій рівень складають бойовики («бики», «солдати») – ос-
новна маса банди, яка призначена для силових акцій. Спеціальний 
окремий підрозділ банди – це підривники та кілери, але останнім 
часом лідери використовують як кілерів спеціально підібраних 
людей з інших міст і областей. Така практика виправдана – менше 
можливості бути викритим і, відповідно, легше заплутати сліди 
злочину. Крім кілерів на штатній посаді в організованій злочинній 
групі може бути «чистильник». Це кілер-ліквідатор для своїх бо-
йовиків, які провинились. Практикуються такі акції щодо зрадни-
ків, бригадирів-змовників, бойовиків-наркоманів і у випадках так 
званого «скорочення штатів» [3]. 

Четвертий рівень складають особи, які сприяють банді при 
вирішенні різних питань (пособники, збувальники, постачальни-
ки, корумповані чиновники та ін.). Вони приймають епізодичну 
участь (з санкції лідера чи активних членів) у вирішенні окремих 
тактичних питань, в плануванні і здійсненні окремих злочинів. 

Окремі особи, які стоять поза групою, але близько з нею співпра-
цюють – це бухгалтери, адміністратори, радники і охоронці лідера. 

Зазвичай кістяк банди складають колишні спортсмени, іноді 
вулична молодь, так звана «шпана». Часто в угрупування входять і 
колишні злочинці, які мали в основному невеликі терміни – за кра-
діжку, шахрайство, викрадення машин. У нову хвилю угруповань 
входять колишні і діючі працівники правоохоронних органів [3]. 

Важливе значення для «успішного» діяння банди має лідер, 
він же керівник, організатор. Зазвичай це особа 28–40 років, яка не 
працює або, яка займається комерційною діяльністю для прик-
риття бандитизму. Найчастіше організатори, керівники банд – 
визнані у злочинному світі «авторитети», лідери. Керівниками 
банд можуть бути колишні співробітники правоохоронних орга-
нів, навіть спеціалізованих підрозділів, спортсмени, військовослу-
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жбовці, рецидивісти та ін. Для них (у порівнянні з іншими членами 
банд) характерними є: підвищений інтелектуальний рівень, орга-
нізаторські і вольові якості, ініціативність, кмітливість, здатність 
підкоряти собі інших людей, впливати на них, жорстокість, агре-
сивність, рішучість при застосуванні насильства тощо. Керівник 
банди виконує організаційно-управлінську, ідеологічну, інформа-
ційну, стратегічну, координаційну і дисциплінарну функції. Три-
валість існування і час невловимості банди свідчать про добре 
налагоджену безпеку, розвідку і здібності її керівництва [2, с. 162]. 

Отже, з вищенаведеного можна зробити висновок, що сучасна 
банда – явище складне, структуроване і системне. Організована 
злочинна група має певну ієрархію, яка складається з лідера і 
трьох ланок, кожна з яких виконує свої функції і має окреме зна-
чення. Для тривалого існування банди важливе значення має ке-
рівник. Він повинен володіти великою кількістю лідерських якос-
тей для успішного керування бандою. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА  
ЯК ВИДУ ПОКАРАННЯ 

У ст.ст. 51–52 Кримінального кодексу України (далі – КК Укра-
їни) одним з видів покарання є конфіскація майна. Такий вид по-
карання також передбачений в Особливій частині Кримінального 
Кодексу України, зокрема у ст.ст. 209, 203-2, 204 та інших. Крім 
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того, з 1 вересня 2014 року набуває чинності ст. 96-8 КК України, 
яка передбачає конфіскацію майна юридичної особи. 

Метою цієї роботи є з’ясування особливостей конфіскації 
майна як додаткового виду покарання. 

У вітчизняній науці кримінального права проблематикою кон-
фіскації майна займалися багато науковців, зокрема М. Бажанов, Ю. 
Баулін, О. Горох, Т. Денисова, А. Музика, Ю. Пономаренко та інші. 

Ст. 50 КК України визначає покарання як захід примусу, що 
застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визна-
ної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому зако-
ном обмеженні прав і свобод засудженого. 

Конфіскація майна – це примусове безоплатне вилучення у 
власність держави всього або частини майна, яке є власністю за-
судженого.  

Конфіскація майна є мірою покарання, що обмежує, насампе-
ред майнові права засудженого та поширюється на будь-яке май-
но засудженого, щодо якого він має право власності. 

Можна виділити кілька видів конфіскації майна: повну та час-
ткову, загальну та спеціальну. 

Повна конфіскація виявляється у вилученні всього майна, що 
належить засудженому. Часткова конфіскація полягає у вилученні 
зазначеної у вироку суду частини майна. 

Тому суд завжди повинен зазначити у вироку конфіскується 
все або тільки частина майна засудженого. Якщо конфіскації під-
лягає лише частина майна засудженого, то суд зобов'язаний за-
значити у вироку, яка саме частина майна конфіскується, або по-
винен перелічити предмети, що конфіскуються із зазначенням їх 
індивідуально-визначених ознак[1, c. 314]. 

Загальна конфіскація майна – це вид майнового покарання, 
каральний вплив, який ніякою мірою не залежить від характеру та 
ступеня суспільної небезпечності вчиненого злочину, а визнача-
ється лише вартістю майна, що належить засудженому на праві 
приватної власності. 

Своєю чергою, загальна конфіскація характеризується певни-
ми ознаками: 

1) конфіскація є примусовим заходом, тобто майно вилучаєть-
ся на користь держави незалежно від волі його власника в приму-
совому порядку; 

2) при конфіскації може бути вилучено повністю або частково 
будь-яке майно; 
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3) майно стягується в дохід держави, а не будь-яких приват-
них осіб. 

Особливістю загальної конфіскації майна є те, що вона: 
1) може бути призначена лише у випадках прямо передбаче-

них в санкціях норм Особливою частини КК України; 
2) встановлена за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини 

[4, с. 150].  
Спеціальна конфіскація – це примусове вилучення майна, за 

рішенням суду в дохід держави, а також знарядь злочину,що на-
лежать обвинуваченому та інших речей, які були нажито злочин-
ним шляхом.[4, с. 151]  

Розглядаючи питання ефективності спеціальної конфіскації як 
засобу запобігання зазначимо, що вона застосовується при вчиненні 
багатьох злочинів так званої економічної спрямованості, тобто зло-
чинів, вчинення яких зумовлюється здебільшого корисливим інте-
ресом винного з метою отримання ним певної вигоди [2, c. 96]. 

Таким чином, шляхом застосування такого засобу, як спеціа-
льна конфіскація, усуваються умови, що сприяють вчиненню но-
вих або продовженню розпочатих злочинів.  

Виходячи з вищевикладеного, слід зробити висновок, що 
конфіскація відіграє досить значну роль як додатковий вид пока-
рання у кримінальному праві та в системі покарань. Завдяки цьо-
му покаранню досягаються завдання запобігання злочинів. Своєю 
чергою, конфіскація буває загальна та спеціальна, а також повна 
та часткова. Слід зазначити, що такий вид покарання може бути 
призначений судом за наявності певних умов, які передбачені КК 
України. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛІСНЕ НЕВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ  
ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ АБО ЗА ОСОБОЮ, ЩОДО ЯКОЇ 

ВСТАНОВЛЕНА ОПІКА ЧИ ПІКЛУВАННЯ:  
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ 

В останні десятиліття відбулися глибокі зміни соціально-
економічних умов життя суспільства, які зробили актуальною 
проблему виконання батьками обов’язків щодо виховання своїх 
дітей. Перед юридичною наукою і практикою постали питання ре-
гулювання батьківських обов’язків в нових умовах, коли половина 
сімей розпадається, батьки, зайняті зароблянням грошей, не мають 
можливості приділяти своїм дітям досить часу, починають 
з’являтися нетрадиційні форми сім’ї. У зв’язку з цим важливо закрі-
пити у правових нормах обов’язки батьків та гарантії їх реалізації. 

Метою роботи є дослідження особливостей кримінальної від-
повідальності за невиконання обов’язків по догляду за дитиною 
або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, 
з’ясування співвідношення із адміністративною відповідальністю 
та розробка пропозицій щодо удосконалення кримінального зако-
нодавства, що дозволять покращити охорону прав і свобод дитини 
або особи, щодо якої встановлена опіка чи піклування. 

Стаття 184 КУпАП регулює неналежне виконання батьківсь-
ких чи опікунських обов’язків, без настання тяжких наслідків для 
дитини. За це адміністративне правопорушення передбачене стя-
гнення у виді штрафу від одного до трьох н.м.д.г. [1]. На нашу дум-
ку, обсяг цього стягнення не сприяє виправленню особи та запобі-
ганню вчинення нових правопорушень. Чи не найкращим прикла-
дом, який підтверджує дане твердження, можна вважати вирок 
одного із районних судів Черкаської області, який був винесений у 
2013 році. Судом було встановлено, що громадянка, маючи на ви-
хованні неповнолітню дочку, злісно не забезпечувала її фізичного, 
інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціаль-
ного розвитку, матеріально-побутовими умовами, злісно не вико-
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нувала своїх батьківських обов’язків, передбачених вимогами 
ст. 150 СК України, за що неодноразово притягувалася до адмініс-
тративної відповідальності за ст. 184 КУпАП. Внаслідок цього непо-
внолітня дочка була госпіталізована до лікарні з діагнозом інфільт-
ративний туберкульоз з ураженням нижньої частини лівої легені з 
формуванням казеоми, що згідно з висновками комісійної судово-
медичної експертизи, являється тяжким захворюванням, яке вини-
кло в зв’язку з відсутністю догляду за дитиною з боку її матері. 

Суд визнав винною громадянку в скоєнні злочину передбаче-
ного ст. 166 КК і призначив їй покарання у виді двох років обме-
ження волі [2]. Тобто, громадянка за невиконання своїх обов’язків, 
як матері, була неодноразово притягнута до адміністративної 
відповідальності. Чи це зупинило її? Чи змусило змінити спосіб 
життя? Як видно із діагнозу дитини після госпіталізації, цього не 
відбулося. Адже дитина, навіть після сплати штрафів, все одно 
залишалася проживати в неналежних умовах, що і призвело до 
численних захворювань. Тому зміни в законодавстві, спрямовані 
на захист дітей в таких ситуаціях, безумовно є дуже важливими і 
потрібними. 

Стаття 166 КК встановлює покарання за невиконання 
обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої вста-
новлена опіка чи піклування, тільки, якщо це призвело до тяжких 
наслідків [3].  

Вважаємо за потрібним внести зміни до ст. 166 КК і викласти 
її у такій редакції.  

Частина перша: «Злісне невиконання батьками, опікунами чи 
піклувальниками встановлених законом обов’язків по догляду за 
дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклуван-
ня, – карається громадськими роботами на строк від ста 
п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від 
трьох до шести місяців». Тобто, на наш погляд, доцільно криміна-
лізувати злісне невиконання батьками обов’язків по догляду за 
дитиною без настання тяжких наслідків. 

Частина друга: «Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслід-
ки, – карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, 
або позбавленням волі на той самий строк». 

Одним із аргументів доцільності таких змін може бути аналіз 
зарубіжного кримінального законодавства. Так, стаття 156 КК РФ 
має назву «Невиконання обов’язків по вихованню неповнолітньо-
го». В ній йде мова про те, що невиконання або неналежне вико-
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нання обов’язків по вихованню неповнолітнього батьком або ін-
шою особою, на яку покладено ці обов’язки карається штрафом у 
розмірі до ста тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншо-
го доходу засудженого за період до одного року, або обов’язковими 
роботами на строк до чотирьохсот сорока годин, або виправними 
роботами на строк до двох років, або примусовими роботами на 
строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або без 
такого, або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до п’яти років або без такого [4]. Тобто, кримінальним за-
конодавством РФ караються випадки невиконання обов’язків по 
вихованню неповнолітнього із будь-якою тяжкістю наслідків для 
дитини. Проте, на мою думку, покарання у виді штрафу, як це вста-
новлено в КК РФ, недоцільне, адже стягуючи штраф із батьків, діти, 
які й так знаходяться у тяжкому становищі, лишаються таких важ-
ливих коштів для покращення свого здоров’я та розвитку. 

У Білорусі питання невиконання обов’язків по догляду за ди-
тиною, регулюється ст. 165 КК. В цій нормі кримінального закону 
йде мова про те, що неналежне виконання обов’язків щодо забез-
печення безпеки життя і здоров’я малолітньої особою, на яку такі 
обов’язки покладені по службі, або особою, яка виконує ці 
обов’язки за спеціальним дорученням або добровільно прийняла 
на себе такі обов’язки, що призвело до заподіяння малолітній осо-
бі з необережності менш тяжкого тілесного ушкодження, за відсу-
тності ознак посадового злочину – карається штрафом, або випра-
вними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на 
строк до трьох років. Якщо ж таке саме діяння призвело з необе-
режності до смерті малолітнього або заподіяння тяжкого тілесно-
го ушкодження, то таке діяння карається обмеженням волі на 
строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк 
[5]. Отже, і в Республіці Білорусь кримінальне законодавство вста-
новлює покарання не тільки за тяжкі наслідки, а й за менш тяжкі, 
які виникли із неналежного виконання обов’язків щодо забезпе-
чення безпеки життя і здоров’я малолітньої особи. 

Дослідження особливостей кримінальної відповідальності за 
невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, 
щодо якої встановлена опіка чи піклування, у законодавстві зару-
біжних країн та розробка пропозицій щодо удосконалення націо-
нального кримінального законодавства, дозволить покращити 
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охорону прав і свобод дитини або особи, щодо якої встановлена 
опіка чи піклування. 

Отже, наявна проблема невиконання батьками своїх 
обов’язків перед дітьми. Із кожним днем вона поглиблюється і як 
наслідок, залишає негативний відбиток на розвиткові, а інколи і 
на житті дітей. Тому будь-які зміни в законодавстві, спрямовані на 
захист дітей в таких ситуаціях, безумовно, є необхідними. Виходя-
чи із усього вище сказаного, усі ми повинні створити світ, сприят-
ливий для дітей, світ у якому кожна дитина почуватиметься захи-
щеною, де її думка буде поважаться, де немає місця насильству, 
світ, який би дав змогу виховати здорове та щасливе покоління. 
Оскільки сьогоднішні діти – завтрашні громадяни, то їх захист і 
розвиток є передумовою майбутнього розвитку суспільства. 
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Стан підліткової злочинності викликає занепокоєння та зумо-
влює необхідність пошуку нових засобів для її попередження, 
вжиття додаткових заходів з боку державних органів і громадсь-
кості, які б сприяли поступовому зменшенню злочинних проявів у 
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середовищі неповнолітніх. Серед загальних заходів профілактики 
зазначених явищ важливе місце посідає процесуальна діяльність 
органів розслідування, прокуратури і суду, що здійснюють прова-
дження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх. Рі-
вень криміналізації у підлітковому середовищі залишається висо-
ким. Статистика МВС свідчить, що лише у 2012 р. в Україні непов-
нолітніми було вчинено близько 14 000 злочинів [1]. 

Як зазначено у ч.1 ст. 22 Кримінального кодексу України кри-
мінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення 
злочину виповнилося шістнадцять років. Особи, що вчинили зло-
чин у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають 
кримінальній відповідальності лише за деякі злочини, передбаче-
ні другою частиною цієї статті. 

Як свідчить судова практика, більшість засуджених підлітків 
вчинили злочини вперше. Але залишається значною кількість 
неповнолітніх, які до засудження раніше вже вчиняли злочини і 
притягалися до кримінальної відповідальності [2]. 

Постійно збільшується кількість засуджених неповнолітніх, 
які виховувались поза сім'єю, в інтернаті, дитячому будинку. Та-
ких дітей нерідко використовують злочинні угруповання для вчи-
нення протиправних дій. Підліткова злочинність молодшає. Кож-
ний третій підліток вчинив злочин у віці 14–15 років. У зв'язку з 
цим набирає гостроти проблема вчинення злочинів дітьми у віці 
від 11 до 14 років [4, с. 7]. 

Вікові особливості неповнолітніх значно впливають на моти-
вацію їхніх вчинків. Такими особливостями є: недостатній життє-
вий досвід; схильність до наслідування; вплив на них оточуючих, 
особливо дорослих осіб; бажання показати себе самостійним і на-
магання звільнитися від контролю та опіки з боку батьків, вихо-
вателів; специфічне трактування таких понять, як сміливість, чес-
ність, дружба; неправильна оцінка конкретних життєвих ситуацій; 
недостатній розвиток, а інколи і повна відсутність критичного ста-
влення до своїх вчинків, вчинків інших. Ці особливості підлітків 
потрібно враховувати слідчим і суддям, на яких покладено обов'я-
зок здійснювати провадження справ про злочини неповнолітніх. 

Значною мірою сприяють вчиненню злочинів неповнолітніми 
такі обставини, як безконтрольність з боку батьків, відсутність 
профілактичних заходів у роботі з «важкими» підлітками, їх не-
зайнятість, вживання спиртних напоїв та наркотичних засобів, 
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проблеми в сім'ях, безробіття батьків і відсутність у них коштів на 
утримання дітей. 

Починаючи з 11-річного віку у особи формується автономна 
мораль, зокрема усвідомлення необхідності додержуватись пра-
вил певної поведінки, відповідальність за порушення цих правил, 
усвідомлення відповідальності за вчинене. Тобто виникає 
суб’єктивна відповідальність як властивість особи узгоджувати 
свою поведінку з певними правилами та нести відповідальність у 
разі порушення цих правил [5, c. 90]. 

На думку психолога І. Мамайчук, яка займається досліджен-
ням проблем, пов’язаних із психологічною експертизою малоліт-
ніх та неповнолітніх осіб, «доцільність вчинків значною мірою 
визначається не просто віком підлітка, а рівнем його особистої 
зрілості» [6, c. 123], і це підтверджує необхідність проведення су-
дово-психологічної експертизи на визначення осудності особи.  

На мою думку, це проблемне питання потрібно вирішувати на 
законодавчому рівні, а саме – внести зміни до ст. 22 КК України, в 
яких зазначити, що не підлягає кримінальній відповідальності 
особа, яка досягла віку, передбаченого частинами першою та дру-
гою цієї статті, але внаслідок відставання у психічному або інтеле-
ктуальному розвитку, не пов’язаному з психічним розладом, під 
час вчинення суспільно небезпечного діяння не могла повною 
мірою усвідомлювати фактичний характері суспільну небезпеч-
ність своїх дій (бездіяльності) або керувати ними. 

Представники досудового слідства мають переконливо довес-
ти неповнолітньому, який оступився, що держава в особі предста-
вника правоохоронних органів та судді зацікавлена насамперед у 
тому, щоб він став на шлях виправлення, що держава поважає його 
права і забезпечує їх, щоб неповнолітня особа отримала перекон-
ливий виховний потенціал, який би дав їй можливість усвідомити, 
що вона має жити за правилами, які встановлені суспільством, 
критично поставитися до своїх дій і стати на шлях виправлення. 

Отже, ми бачимо, що питання неповнолітньої злочинності є 
досить гострим і потребує негайного вирішення. Вирішення цієї 
проблеми, на мій погляд, є досить складним процесом і потребує 
детального аналізу всього законодавства, що більшою чи меншою 
мірою торкається злочинів, вчинених неповнолітніми, з метою 
виявлення недоліків, які, можна сказати, гальмують процес подо-
лання злочинності. 



Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології  

у світлі реформування кримінальної юстиції 

56 
 

© Комар О. В., 2014 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
1. Офіційний сайт МВС України «Стан та структура злочинності в 

Україні» станом на 20.11.2012 р. 
2. Офіційний сайт Єдиного державного реєстру судових рішень, 

станом на 04.10.2013 р. 
3. Кримінальний Кодекс України від 5.04.2001 р. зі змінами і допов-

неннями станом на 04.07.2013 р. – С. 180. 
4. Судова палата у кримінальних справах ВСУ «Судова практика у 

справах про злочини неповнолітніх і втягнення їх у злочинну 
діяльність». – С. 10. 

5. Муздыбаев К. Психология ответственности. – Л.: Наука, 1983. – 
С. 254. 

6. Мамайчук И. И. Экспертиза личности в судебно-следственной 
практике : учеб. пособие. – СПб., 2002. – С. 248. 

Комар Олександр Володимирович, 

курсант 2-го курсу навчально-наукового інституту підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної міліції Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

Науковий керівник: Олішевський Олександр Володимирович, 

старший викладач кафедри кримінального права та кримінології 

факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства 

Харківського національного університету внутрішніх справ,  

кандидат юридичних наук 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ: ПЕРШОПРИЧИНИ 

Злочини проти власності є однією з найпоширеніших і найне-
безпечніших груп злочинних діянь, оскільки вони посягають на 
одне з найцінніших соціальних благ – право власності. Захист 
останнього має особливе суспільне значення, оскільки економічна 
свобода є підґрунтям політичної, національної та релігійної сво-
бод. Нормальне функціонування відносин в цій сфері забезпечує 
стабільність усієї економічної системи, підвищення рівня добро-
буту народу. З кожним роком статистика змінюється не в кращу 
сторону, адже з часом їх скоюють все більше, а це свідчить про те 
що причини та умови, що підштовхують до вчинення злочинів не 
зникають. Кримінологія у якості причин злочинів проти власності 
як окремого виду злочинного діяння вказує на дефекти індивідуа-
льної правової свідомості, на «пережитки минулого» у свідомості й 
поведінці, неправильні погляди та уявлення, на наявність у свідо-
мості окремих осіб антисуспільної установки, на егоїзм, кар'єризм, 
корисливе ставлення до державної чи колективної власності. Як 
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бачимо, причина такого виду суспільно-небезпечних діянь кри-
ється у світогляді людини. 

Існує три основні типи світогляду: міфологічний, релігійний 
та ідеологічний. Нині заходом нав’язується ідеологічній тип – кон-
сьюмеризм (ідеологія споживання). Для того щоб показати зв’язок 
між останнім та явищем, що досліджується, зробимо його корот-
кий огляд. У консюмеризмі можна виділити кілька підсистем. Пе-
рша включає матеріально-речовий бік (будинки, квартири, авто-
мобілі, яхти, літаки, гвинтокрили, одяг, аксесуари, прикраси, засо-
би зв’язку, твори мистецтва тощо). Демонстративне споживання 
включає в себе й регулюючу підсистему – певні правила та норми 
поведінки, стиль споживання: лижі взимку в Куршевелі та Сен-
Мориці, початок весняного сезону – на Сардинії, серпень – у Сен-
Тропе і Монако, економічний форум у Лондоні, Тиждень моди у 
Парижі і Мілані. Ці правила нерідко доносить до своїх читачів т. зв. 
«глянець», який є типовим продуктом масової культури. Світ гля-
нцю – споживацький рай, котрим управляє деперсоналізоване, 
ніби розчинене у насиченому дорогими парфумами повітрі, боже-
ство успіху. Тут легко одружуються і легко розлучаються, миттєво 
роблять блискучу кар’єру, подорожують куди і коли заманеться, 
їздять у дорогих авто, їдять у екзотичних ресторанах, носять кіло-
грами коштовних прикрас і ніколи не хворіють, і не помирають. 
Інколи бавляться у доброчинність [1, с. 47].  

Інша підсистема демонстративного споживання може бути 
названа суб’єктною. Вона представлена особами, котрі здійсню-
ють реальне або удаване демонстративне споживання – голова 
родини та її члени, прислуга та інше. Специфічна роль жінки у 
споживацькому суспільстві, котра трактується тут як дорога при-
краса свого власника, а отже найдорожча річ демонстративного 
споживання. Її вартість має бути незаперечною для оточення. 
Звідси намагання представників вітчизняної еліти оточувати себе 
переможницями конкурсів краси, топ-моделями [2]. 

З наведеного, неважко побачити, що даний світогляд викли-
кає і підсилює бажання людей до збагачення. Оскільки ідеологія 
споживання передбачає постійну гонитву за матеріальним, то 
вона є шкідливою для здоров’я і істинного щастя людей, адже від-
бирає всі сили і час. Саме тому з цим явищем необхідно швидко та 
цілеспрямовано боротися. В першу чергу, необхідно показати те, 
що щастя нав’язане ідеологією західних країн, не є істинним і не 
приносить людині нічого крім розчарування, та інших проблем. 
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Для цього потрібно сучасному суспільству формувати нову ідеоло-
гію на тих принципах та цінностях що завжди були для нас близь-
кими – сім’ї, любові, дружби та гармонійного розвитку. Спрямовува-
ти націю до споживання не матеріального, а духовного. Це досяга-
ється шляхом використання інформаційно-психологічного впливу.  

Інформаційно-психологічний вплив (ІПВ) – це вплив на свідо-
мість особи і населення з метою внесення змін у їх поведінку та 
(або) світогляд. Базовими методами інформаційно-психологічного 
впливу є переконання і навіювання. Переконання звернене до 
власного критичного сприйняття дійсності. Тобто, у доступній 
формі для населення, спираючись на загальновідомі логічно 
зв’язані факти донести шкідливість ідеології споживання та спря-
мувати його в новий світогляд. А методом навіювання, що спрямо-
ваний на суб'єктів, які некритично сприймають інформацію, ціле-
спрямовано дати курс в якому йому потрібно розвиватись. Та най-
головніше зменшити пагубний вплив на людей методів та способів 
навіювання споживацької ідеології, тобто, можливими способами та 
засобами блокувати не потрібні реклами, ЗМІ та інші джерела. 
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ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО  
СТАТТЕЮ 3321 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

15 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято За-
кон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та право-
вий режим на тимчасово окупованій території України» (далі – 
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Закон про тимчасово окуповані території). Відповідно до пп. 1 п. 4 
Прикінцевих та перехідних положень даного Закону, Криміналь-
ний кодекс України (далі – КК) доповнено статтею 3321 «Пору-
шення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України 
та виїзду з неї». Історико-політичні умови в Україні та Східній Єв-
ропі з необхідністю викликали криміналізацію даного діяння. 
Фактична окупація частини території України, військова агресія з 
боку Російської Федерації, перевищення повноважень низкою 
органів та посадових осіб Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя вимагали законодавчого регулювання та закріплення 
особливого правового статусу даних територій. Дискусійним є 
питання про наявність в українському законодавстві такого пра-
вового режиму, як «правовий режим тимчасово окупованої тери-
торії». Відповідно до положень Конституції України, передбача-
ється лише два особливих правових режими, що регламентуються 
органічними законами – воєнний та надзвичайний стани [2]. 

Частина 1 ст. 3321 КК формулює диспозицію наступним чи-
ном: «Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану терито-
рію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам 
держави». Під окупованою територією, відповідно до ст. 3 Закону 
про тимчасово окуповані території, визнається сухопутна терито-
рія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні 
води України цих територій (пункт 1 ч. 1 ст. 3), внутрішні морські 
води і територіальне море України навколо Кримського півостро-
ва, територія виключної (морської) економічної зони України 
вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбе-
режжя континентального шельфу України, на які поширюється 
юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм 
міжнародного права, Конституції та законів України (п. 2 ч. 1 ст. 3), 
повітряний простір над територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 
ч. 1 ст. 3 (п. 3 ч. 1 ст. 3) [1]. 

Включення даного складу злочину до розділу XIV «Злочини у 
сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних 
кордонів, забезпечення призову та мобілізації» вбачається не до-
сить вдалим. Адже із самої назви випливає, що об’єктом криміна-
льно правової охорони виступає, зокрема, державний кордон. Та-
ким чином, де-факто, Україна визнає перетворення адміністрати-
вної межі між адміністративно-територіальними одиницями на 
державний кордон. В такому випадку необхідно б було змінити 
назву самого розділу, наприклад «Злочини у сфері охорони держа-
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вної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечен-
ня правового режиму тимчасово окупованої території, забезпе-
чення призову та мобілізації». У такому випадку об’єктом даного 
злочину можна визначити як належний порядок функціонування 
правового режиму тимчасово окупованої території. 

Об’єктивна сторона даного злочину виявляється в активній 
формі, а саме – порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану 
територію або виїзду з неї. Для правильного розуміння слід звер-
нутися до ст. 10 Закону про тимчасово окуповані території. Грома-
дяни України мають право на вільний та безперешкодний в'їзд на 
тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні 
пункти в'їзду – виїзду за умови пред'явлення документа, що посві-
дчує особу та підтверджує громадянство України. В'їзд іноземців 
та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та 
виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом через 
контрольні пункти в'їзду – виїзду. Порядок в'їзду іноземців та осіб 
без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзду з 
неї встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Отже, слід розмежовувати можливі форми вираження 
об’єктивної сторони залежно від суб’єкта. У разі вчинення злочину 
громадянином України, активний бік об’єктивної сторони поляга-
тиме у кількох формах: 

1) в’їзд на тимчасово окуповану територію або виїзд з неї поза 
контрольним пунктом в’їзду-виїзду; 

2) перетин контрольного пункту в’їзду-виїзду без пред’явлення 
документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство Украї-
ни. При чому, перетин лише на транспортному засобі, про що буде 
йтися далі. 

Вчинення злочину, передбаченого ст. 3321 КК, іноземцями або 
особами без громадянства можливе у наступних формах: 

1) в’їзд на тимчасово окуповану територію або виїзд з неї поза 
контрольним пунктом в’їзду-виїзду; 

2) в’їзд на тимчасово окуповану територію або виїзд з неї че-
рез контрольний пункт в’їзду-виїзду без спеціального дозволу. 

Загальним визначенням активної форми об’єктивної сторони 
даного злочину іноземцями або особами без громадянства можна 
назвати порушення встановленого Кабінетом Міністрів України 
порядку в'їзду іноземців та осіб без громадянства на тимчасово 
окуповану територію та виїзду з неї. На сьогодні такий порядок 
урядом не встановлено. Відповідно до п. «б» п. 1 ч. 5 Прикінцевих 
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та перехідних положень Закону про тимчасово окуповану терито-
рію, Кабінету Міністрів України доручено протягом 15 днів з дня 
набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові 
акти на виконання цього Закону. 

Звертає на себе увагу формулювання «в’їзд» та «виїзд», а та-
кож зазначення у санкції статті як додаткового покарання конфіс-
кації транспортного засобу, що вказує на таку особливість – вчи-
нення даного злочину можливе лише із застосуванням транспорт-
ного засобу. За формально-логічним підходом, проникнення на 
тимчасово окуповану територію або її залишення без застосуван-
ня транспортного засобу (наприклад, пішки) не є кримінально 
караним. За цим же підходом, здійснення злочину можливе лише 
наземним транспортом. Тобто, проникнення на тимчасово окупо-
вану територію чи її полишення повітряним або морським транс-
портом не є «в’їздом» чи «виїздом» у дослівному розумінні. Через 
це пропонується викласти диспозицію статті 3321 КК у наступно-
му вигляді: «Порушення порядку доступу на тимчасово окуповану 
територію України або її полишення». Також, варто б було пропи-
сати території, з яких дозволяється доступ, а також розташову-
ються контрольні пункти. Наприклад, Закон Грузії «Про окуповані 
території» у ст. 4 прямо передбачає території, з яких іноземним 
громадянам та особам без громадянства дозволяється в’їзд на 
окуповані території: у Південну Осетію (Цхінвальський регіон 
згідно тексту закону) – з напрямку Горійського муніципалітету, в 
Абхазію – з напрямку Зугдідського муніципалітету [3]. 

Складовою суб’єктивної сторони, що виступає обов’язковою 
ознакою, є мета злочину, а саме – заподіяння шкоди інтересам 
держави. Тлумачення категорії «інтереси держави» надається в 
рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційни-
ми поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної 
прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень 
статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа 
про представництво прокуратурою України інтересів держави в 
арбітражному суді). Зокрема, Конституційний Суд у мотивуваль-
ній частині вказує, що «інтереси держави» є оціночним поняттям. 
Інтереси держави відрізняються від інтересів інших учасників 
суспільних відносин. В основі перших завжди є потреба у здійс-
ненні загальнодержавних (політичних, економічних, соціальних та 
інших) дій, програм, спрямованих на захист суверенітету, терито-
ріальної цілісності, державного кордону України, гарантування її 
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державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, охо-
рону землі як національного багатства, захист прав усіх суб'єктів 
права власності та господарювання тощо [4]. Таким чином, зва-
жаючи на застосування оціночного терміну, одноманітність ви-
значення того чи становив в’їзд на тимчасово окуповану терито-
рію України або виїзд з неї мету заподіяння шкоди саме інтересам 
держави, є сумнівною.  

Саме наявність мети як кваліфікуючої ознаки даного складу 
злочину визначає єдину можливу форму вини – умисел. Тобто, 
особа може і необережно виконати активну форму об’єктивної 
сторони (наприклад, не знаючи про встановлений порядок в’їзду 
на тимчасово окуповану територію прибути на територію Крим-
ського півострову), однак має бути спрямованість злочинного 
умислу саме на заподіяння шкоди інтересам України, адже факт 
простого порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану тери-
торію або виїзду з неї не визнається українським законодавцем 
кримінально-караним. 

Через це постає питання про момент, з якого вважати злочин 
вчиненим. Традиційні підходи – формальний та матеріальний, – не 
вбачається можливим, оскільки просте виконання об’єктивної 
сторони ще не створює складу злочину, а настання наслідків у 
вигляді шкоди інтересам держави не вимагається. В такому випа-
дку пропонується визнавати злочин закінченим після виконання 
об’єктивної сторони за умови встановлення поєднання з названою 
метою злочину. 

Щодо питання суб’єкту злочину, то, як вже зазначалося, ним 
може бути як громадянин України, так і іноземець та особа без 
громадянства, яким, відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КК, на момент 
вчинення злочину виповнилося 16 років. 

Частинами 2 та 3 ст. 3321 КК встановлено кваліфікуючі склади: 
вчинення злочину повторно або за попередньою змовою групою 
осіб, або службовою особою з використанням службового станови-
ща (ч. 2 ст. 3321 КК), дії, передбачені частиною першою або другою 
цієї статті, вчинені організованою групою (ч. 3 ст. 3321 КК) [5]. 

Підсумовуючи викладене, варто ще раз підкреслити недоско-
налість законодавчої техніки, яка застосована для викладення 
тексту даної статті Кримінального кодексу, а також звернути ува-
гу на проблематичність її застосування з огляду на неконтрольо-
ваність Україною території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СПЕЦІАЛЬНОГО 
СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ 

Суспільно небезпечні діяння здійснюють конкретні люди. Ко-
жен випадок скоєння злочину має свої індивідуальні ознаки, в 
тому числі ті, що відносяться до характеристики особи, яка винна. 
Кожна особистість має специфічні, тільки їй властиві ознаками, що 
складають її індивідуальність.  

Питання про суб’єкта злочину, за своєю сутністю, є питання 
про особу, що вчинила злочин і підлягає кримінальній відповіда-
льності. Частина 1 статті 18 Кримінального Кодексу (далі КК) 
України чітко встановлює, що: «суб’єктом злочину є фізична осуд-
на особа, яка скоїла злочин у віці передбаченого Кримінальним 
Кодексом України може наставати кримінальна відповідальність». 
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На думку Є. Л. Стрельцова, суб’єкт злочину можна вважати ос-
новним елементом складу злочину, тому що саме суб’єкт вчиняє 
винні, протиправні, суспільно небезпечні діяння, що посягають на 
об’єкт злочину [1, с. 59]. Суб’єкт злочину як елемент складу злочи-
ну характеризується трьома ознаками: це особа фізична ,осудна, 
що досягла певного віку .  

В.М. Трубников вважає, що для повного й об’єктивного аналі-
зу всіх сторін, характерних особистих ознак людини, що вчинила 
злочин, недостатньо тільки наявності двох ознак – осудності та 
віку. Для того, щоб мати повне і всеосяжне уявлення про всі сто-
рони і властивості цієї особи, потрібні знання про її інші психічні 
характеристики, що є особливо важливим для встановлення при-
чин і умов вчинення злочину , а також наступного здійснення ка-
рально-виховного процесу [2, с. 112]. 

Поряд із поняттям загального суб’єкта КК України передбачає 
і поняття спеціального суб’єкта. Частина 2 ст. 18 КК України ви-
значає , що «Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна осо-
ба, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відпо-
відальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа» 
. Отже спеціальний суб’єкт – це особа, яка крім обов’язкових зага-
льних ознак має спеціальні ознаки. Ознаки спеціального суб’єкта 
доповнюють загальне поняття суб’єкту злочину, виступаючи як 
додаткові. Ці ознаки можуть буди різними наприклад: службовий 
стан, професія, певна діяльність, родинні відносини та інші. 

Ці спеціальні ознаки можуть прямо вказуватися в тексті дис-
позиції конкретної статті або безпосередньо випливати з тексту 
відповідної кримінально-правової норми. Наприклад, у ч. 1 ст. 371 
КК, яка передбачає відповідальність за завідомо незаконне затри-
мання або незаконний привід, не зазначено, хто є суб’єктом цього 
злочину. Однак зі змісту цієї статті можна встановити, що ним 
можуть бути працівники правоохоронних органів, які наділені 
правом затримувати осіб чи здійснювати їх привід.  

Ознаки спеціального суб’єкта, доповнюючи ознаки загального 
суб’єкта злочину, звужують коло осіб, які можуть підлягати кри-
мінальній відповідальності. Визначення спеціальних ознак 
суб’єкта злочину обумовлюється специфікою окремих складів 
злочинів, вчинення яких є можливим виключно у зв’язку з відпо-
відним видом людської діяльності, яку можуть здійснювати не всі, 
а обмежене коло суб’єктів.  

На думку В. В. Устименка, правильним є визначення спеціаль-
ного суб’єкта, що містить у собі обмежувальну ознаку, яка окрес-
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лює коло осіб, які можуть бути суб’єктами певних злочинів. Але ці 
ознаки повинні бути обов’язково передбачені у кримінальному 
законі або прямо випливати з нього [3, с. 8]. 

Отже, слід погодитися з нашими вченими, що: «Спеціальним 
суб’єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з 
якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, ви-
конавцем якого може бути лише особа, додаткові ознаки якої ви-
значаються або випливають зі змісту відповідної статті Особливої 
частини Кримінального кодексу України». Наведене визначення 
спеціального суб’єкта надасть можливість усунути суперечливості 
між законодавчим визначенням спеціального суб’єкта злочину та 
можливістю застосування цієї норми до співучасників злочину, 
суб’єктом якого можуть бути тільки спеціальні суб’єкти.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМИ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ 

Сучасний стан правопорядку в Україні характеризується до-
волі складною криміногенною обстановкою, зокрема у сфері охо-
рони громадського порядку. Як свідчить практика останніх міся-
ців, масові порушення громадського порядку зачіпають цілу низку 
відносин, що охороняються законом, зокрема у сфері власності, 
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життя та здоров’я громадян, роботи органів державної влади, сус-
пільного спокою тощо. Поведінка натовпу зазвичай є агресивною, 
неконтрольованою та залежною від зовнішніх факторів, що харак-
теризується підвищеною суспільною небезпекою. Нерідко ці дії 
набувають соціально загрозливих форм та мають тяжкі наслідки 
(вбивства на ґрунті расових, міжнаціональних або міжетнічних 
конфліктів, знищення пам’яток історії та культури, групові погро-
ми й підпали, силове захоплення споруд і ділянок місцевості, про-
яви сепаратизму та тероризму тощо). 

В умовах сьогодення соціально-економічна безпека є однією із 
найвагоміших складових національної безпеки України. Різка змі-
на соціально-економічних факторів у суспільстві призводить до 
загальної нестабільності в державі, зокрема до вчинення масових 
заворушень. На даний момент масові заворушення стали реаль-
ною загрозою для інтересів національної безпеки, територіальної 
цілісності та громадського порядку в Україні. 

У системі заходів з охорони громадського порядку та безпеки 
громадян важлива роль належить законодавству про кримінальну 
відповідальність. Чинний Кримінальний кодекс України у Розділі 
ХІІ встановлює кримінальну відповідальність за ряд злочинів, що 
посягають на громадський порядок, зокрема, і за організацію ма-
сових заворушень. 

Водночас окремі дефініції, якими оперує законодавець у текс-
тах вказаних статей, у низці випадків сформульовані не конкрет-
но, не завжди узгоджуються з регулятивним законодавством. Не-
однозначні підходи до тлумачення окремих положень, складнощі 
у юридичній оцінці та кваліфікації злочинів призводять до поми-
лок при застосуванні кримінально-правових норм, що заважає 
ефективній протидії злочинності. 

Треба зазначити, що питання кримінальної відповідальності 
за масові заворушення досліджувалися досить великою кількістю 
вчених, зокрема М. І. Бажановим, О. М. Бандуркою, Ю. В. Бауліним, 
В. І. Борисовим, В. О. Глушковим, М. Й. Коржанським, В. М. Куцом, 
П. С. Матишевським, П. П. Михайленком, М. І. Мельником, 
М. І. Хавронюком та іншими. 

Світова спільнота також не стоїть осторонь даної проблеми та 
в своїх нормативно-правових актах приділяє чимало уваги питан-
ням запобігання та боротьби з таким явищем, як масові завору-
шення, зокрема, відносячи їх до ряду злочинів із підвищеною сус-
пільною небезпечністю. 
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Чинне законодавство України про кримінальну відповідаль-
ність у ст. 294 КК визначає масові заворушення як організацію 
масових заворушень, що супроводжувалися насильством над осо-
бою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням буді-
вель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором 
представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, 
які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових 
заворушеннях [1, с. 135]. 

Таким чином, об’єктивна сторона цього злочину передбачає 
дві форми дій: по-перше, організація масових заворушень, які при-
звели до насильства над особою, погромів, підпалів, знищення 
майна, захоплення будівель або споруд, насильницького виселен-
ня громадян, опору представникам влади із застосуванням зброї 
або інших предметів, які використовувалися як зброя, а по-друге, 
активна участь у зазначених діях. 

Організація масових заворушень – це об’єднання людей для 
участі у масових заворушеннях, керівництво натовпом, підбурю-
вання до вчинення дій, які являють собою масові заворушення, 
провокаційні дії, вчинені з метою викликати відповідну поведінку 
великих груп людей, Способи організації масових заворушень мо-
жуть бути різноманітними (виступ на мітингах, оголошення різ-
номанітних звернень, розробка планів по збурюванню натовпу, 
розподіл ролей серед окремих учасників масових заворушень то-
що) [2, с. 750]. 

Отже, під організацією масових заворушень розуміють діяль-
ність, по-перше, спрямовану на підшукання і підготовку осіб для 
участі в масових заворушеннях, об’єднання натовпу, а по-друге, 
керівництво такими діями, які спрямовані на збудження у людей 
негативного ставлення до законної влади, існуючого в державі 
правопорядку і громадської безпеки та на підбурювання натовпу 
до вчинення насильства над громадянами, погромів, підпалів, 
знищення майна, озброєного опору представникам влади, захоп-
лення будівель, насильницького виселення громадян  

Слід зазначити, що злочин у формі організації масових заво-
рушень вважається закінченим, якщо дії організатора були ре-
зультативними, тобто призвели до вчинення дій, зазначених у КК, 
або до спроби їх вчинити. 

Найчастіше дії з організації заворушень проводяться ще до їх 
початку. Така діяльність може мати вигляд легітимної: наприклад, 
звернення до органів влади із законними вимогами (від населення 
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міста, району, регіону та ін.). при цьому мітинги, демонстрації, 
збори, які передують заворушенням та організовують для вирі-
шення соціальних проблем населення, фактично мають на меті 
концентрацію екстремістських сил для проведення наступних 
масових заворушень [3, с. 135]. 

У подальшому дії натовпу можуть вийти з-під контролю орга-
нізаторів. Тоді вчиняються інші, не передбачені планом розвитку 
подій, злочини: пограбування, вбивства, зґвалтування, крадіжки, 
утримання заручників та ін. Зауважимо, що вчинені під час масо-
вих заворушень вбивства або посягання на життя певної категорії 
осіб, наприклад працівників правоохоронного органу, потребує 
кваліфікації за сукупністю ст. 294 і відповідних статей, що перед-
бачають відповідальність за такі більш тяжкі злочини (наприклад, 
статті 112, 115, 348, 379, 400, 443 КК України) [4, с. 835]. 

Другою формою масових заворушень виступає активна участь 
у них, що передбачає безпосередню участь осіб у насильстві та 
інших діях, зазначених у диспозиції ст. 294 КК України. Лише пе-
ребування у натовпі під час масових заворушень ще не свідчить 
про активну участь особи в безпорядках. 

Згідно з диспозицією цієї статті кримінальну відповідальність 
тягне не будь-яка участь у масових заворушеннях, а лише «актив-
на». Подібної позиції притримується і законодавець Республіки 
Польща, у ст. 254 кримінального кодексу якої також передбачена 
відповідальність саме активних учасників злочинного натовпу 
[5, с. 175–176]. 

Проте, необхідно констатувати, що дана ознака має не конк-
ретизований, оціночний характер, що дає змогу тлумачення цієї 
норми як в широкому, так і у вузькому значеннях, а це, у свою чер-
гу, може призвести до помилок у кваліфікації вчиненого. 

На нашу думку, в даному випадку доцільніше було б замінити 
поняття «активна участь» на більш широке, яке б охоплювало всіх 
учасників даного діяння. Наприклад, «участь у масових завору-
шеннях». Вважаємо, що на підтвердження цієї позиції доцільно 
навести законодавчі рішення цього питання в країнах СНД та Єв-
ропи. Так, ч. 2 ст. 212 КК РФ передбачає кримінальну відповідаль-
ність за участь у масових заворушеннях, передбачених частиною 
першою цієї статті [6, с. 516–517]. 

Аналогічно вирішується питання про відповідальність за 
участь у масових заворушеннях у ч. 2 ст. 225 КК Грузії, де криміна-
льно караною визнається участь у діяннях, передбачених ч. 1 цієї 
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ж статті, зокрема, участь в насильницьких діях, погромах, підпа-
лах, застосуваннях зброї чи вибухових речовин, збройний опір 
представникам влади [7, с. 253], а також у ст. 260 КК Швейцарії, де 
учасники натовпу притягуються до відповідальності, якщо вони 
об’єднаними зусиллями вчинили насильницькі дії у відношенні 
людей чи речей, закликом до вчинення таких дій, або не підкори-
лись вимогам відповідних органів [8, с. 238]. 

Отже, враховуючи оціночність такої ознаки як «активність», 
ми можемо зауважити, що дана стаття потребує змін. Проте, зако-
нотворці нашої держави, зокрема народні депутати України 
А. М. Павловський та О. М. Бригинець запропонували взагалі ви-
ключити дану статтю з КК України, аргументуючи це тим, що вона 
дублює і відтворює інші статті КК України, такі як ст. 194, 270-1, 
341, 109, 342, 258 [9]. 

Проте, на наш погляд, у зв’язку із соціально-політичною ситу-
ацією, що на сьогодні склалася у нашій країні, доречніше було б 
сконцентрувати увагу безпосередньо на удосконаленні цієї норми 
з метою притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які 
організовують масові заворушення та приймають активну участь 
у них, оскільки більшість осіб, що вчиняють погроми, підпали, 
чинять опір представникам правоохоронних органів, на жаль, за-
лишаються безкарними. 

Масові заворушення підривають основи суспільства, дестабі-
лізують обстановку, порушують нормальне життя громадян, ро-
боту підприємств, установ та організацій. Тому, за даної ситуації, 
вбачається доцільним посилити заходи безпеки у відношенні 
окремих категорій осіб та об’єктів, збільшити санкції за такі дії, 
встановити додаткові заходи впливу для охорони громадського 
порядку, прав та законних інтересів громадян. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ПРИМУСОВОГО ЛІКУВАННЯ 

У чинному КК України вже традиційно для вітчизняного кри-
мінального законодавства передбачені положення, які стосуються 
можливості призначення примусового лікування особам, які є 
суб’єктами злочину. Разом з тим, не можна не відзначити, що на 
відміну від попереднього кримінального законодавства, в ст. 96 КК 
України, яка стосується примусового лікування, законодавець сут-
тєво змінив підстави застосування вказаних заходів. Так, якщо в ч. 2 
ст. 14 КК УРСР 1960 року вказувалося, що суд незалежно від приз-
наченого кримінального покарання, міг направити на примусове 
лікування особу, засуджену за злочин, вчинений на ґрунті алкоголі-
зму чи наркоманії, то в ч. 1 ст. 96 КК України 2001 року йдеться про 
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можливість примусового лікування тих осіб, які вчинили злочини 
та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб. 

На відміну від КК України 1960 року, у якому лише ст. 13 та 14 
були присвячені регулюванню питань застосування примусових 
заходів медичного характеру та відповідальності за злочин, вчине-
ний у стані алкогольного сп’яніння, варто зазначити, що у КК України 
2001 р. вперше виділено спеціальний розділ ХІV, а саме: «Примусові 
заходи медичного характеру та примусове лікування» (ст. 92–96).  

Це пов’язано, перш за все, з потребами реформування кримі-
нально-правової політики у сфері дотримання прав людини та 
гуманізації заходів кримінально-правового впливу. Але ,оскільки 
застосування цих заходів регламентовано різними галузями права 
(кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-
виконавчого) та медицини, необхідно розробити єдине поняття 
примусових заходів медичного характеру як комплексного міжга-
лузевого інституту. 

Законодавець вперше сформулював мету застосування при-
мусових заходів медичного характеру, що полягає, насамперед, в 
обов’язковому лікуванні особи. Не менш важливою є і така мета – 
запобігання вчиненню особою нових суспільно небезпечних діянь. 
Цей захід має примусовий характер. До речі, частина науковців не 
поділяє такої думки [1, с. 7–20.]. Зокрема, І. С. Ной вважав, що при-
мусовими такі заходи можна вважати лише для категорії осіб, які 
страждають на алкоголізм та наркоманію. Для осіб, які вчинили 
злочин у стані неосудності, такі заходи треба вважати не примусо-
вими, а насильницькими [2, с. 208 ]. Залежно від тяжкості психічного 
захворювання, рівня суспільної небезпечності особи, яка становить 
небезпеку для себе або інших осіб, а також з урахуванням тяжкості 
вчиненого діяння до таких осіб застосовуються примусові заходи 
медичного характеру, види яких передбачені ст. 94 КК України.  

Уніфікація є підставою застосування примусового надання 
медичної, зокрема психіатричної допомоги, хворим на алкоголізм, 
наркоманію, інші психічні розлади не тільки сприяла б єдиному 
підходу щодо підстав примусового лікування, але й узгоджувалася 
би з міжнародними стандартами у цій галузі.  

Вважаємо, що застосування примусового лікування до хворих 
на алкоголізм чи наркоманію відповідно до Закону України «Про 
психіатричну допомогу» має низку переваг порівняно з регламен-
тацією такого лікування відповідно до Указу Президії Верховної 
Ради УРСР «Про примусове лікування і трудове перевиховання 
хронічних алкоголіків», а також Закону України «Про заходи про-
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тидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів та зловживанню ними».  

Справа в тому, що загальний строк перебування у лікувально-
трудовому профілакторії не може перевищувати двох років, а 
примусове лікування хворих на наркоманію не може тривати до-
вше ніж один рік. Виникає логічне запитання: що робити у тих 
випадках, якщо протягом вказаних строків не вдалося вилікувати 
особу або досягти ремісії у її захворюванні? В цьому відношенні 
нам видається, що в цих випадках більш правильними є положен-
ня Закону України «Про психіатричну допомогу», які не обмежу-
ють строки лікування. Оскільки таке лікування не є заходом юри-
дичної відповідальності встановлювати його строки безпідставно 
адже невідомо скільки часу потрібно для лікування особи. 

Крім того, в науковій літературі правильно вказується на про-
галину у регулюванні примусового лікування хворих на токсикома-
нію [4, с. 1056 ]. На сьогодні таке лікування може здійснюватися 
виключно на підставі Закону України «Про психіатричну допомогу».  

Примусове лікування може бути реалізоване судом за настан-
ням певних умов, а саме:  

1) медичний висновок про наявність у суб’єкта злочину хво-
роби, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб;  

2) застосування до особи за вчинений нею злочин певного ви-
ду покарання. Відсутність підстав та умов для примусового ліку-
вання автоматично виключає можливість його застосування. На 
відміну від КК України 1960 р., де передбачалося примусове ліку-
вання лише хронічних алкоголіків і наркоманів, КК України 
2001 р. не конкретизує категорії осіб, до яких може бути застосо-
ване примусове лікування. Водночас у ч. 1 ст. 96 КК України вжи-
вається узагальнене поняття – «особи, які вчинили злочини та 
мають хворобу, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб».  

Як правило, керуючись положеннями законодавства України 
про охорону здоров’я, до соціально небезпечних захворювань за-
раховують туберкульоз, психічні, венеричні захворювання, СНІД, 
лепру, хронічний алкоголізм, наркоманію. Закон передбачає, що 
примусове лікування здійснюють заклади охорони здоров’я чи 
медичні служби кримінально-виконавчих установ. Якщо особа 
засуджена до позбавлення волі чи обмеження волі, вона підлягає 
примусовому лікуванню за місцем відбування покарання. Порядок 
застосування примусового лікування осіб, засуджених до обме-
ження волі, кримінально-виконавчим законодавством чітко не 
врегульований; лише у ст. 63 Кримінально-виконавчого кодексу 
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(далі – КВК) України зазначено, що лікувально-профілактична 
робота у виправних центрах проводиться на загальних підставах, 
відповідно до законодавства про охорону здоров’я. Виконання 
примусового лікування засуджених до позбавлення волі регламе-
нтовано ст. 117 КВК України . 

Психіатрія, патопсихологія осіб з девіантною поведінкою, а 
також судова практика переконливо свідчать про те, що часто 
злочини вчиняють особи з різними психічними аномаліями, при 
яких здатність усвідомлювати характер своїх дій та керувати ни-
ми повністю або частково втрачається. Таким чином, неосудність 
та обмежена осудність – це об’єктивні явища, які кримінальне 
право не може оминути увагою, оскільки неврахування такого 
психічного стану при призначенні покарання винним особам по-
рушує не тільки принцип індивідуалізації та диференціації відпо-
відальності, а й принцип гуманізму. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО КОНФІСКАЦІЮ МАЙНА  
ЯК ВИД ПОКАРАННЯ 

Можливість існування у вітчизняній системі права такого за-
ходу як конфіскація майна передбачена у Конституції України, 
згідно зі ст. 41 якої «конфіскація майна може бути застосована 
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виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встано-
влених законом». Свій подальший розвиток це конституційне по-
ложення знайшло в багатьох галузях законодавства.  

Метою цієї роботи є з’ясування обґрунтованості знаходження 
конфіскації майна в переліку покарань, передбачених КК України. 

Конфіскація майна є різновидом майнового покарання. Під 
майновими покараннями розуміються такі примусові заходи, які 
застосовуються від імені держави за вироком суду до особи, 
визнаної винною у вчиненні злочину, і полягають виключно у 
передбаченому законом обмеженні права власності засудженого. 
На думку М. П. Черненок, у системі покарань, яка передбачена 
чинним КК України, до майнових покарань слід віднести лише 
штраф і конфіскацію майна [7, с. 14]. 

Стосовно питання про доцільність подальшого існування в 
Україні конфіскації майна в науці кримінального права не припи-
няються дискусії. Одні науковці вважають, що покарання у виді 
конфіскації майна необхідно залишити. Наприклад, прихильником 
цієї точки зору є І. Л. Марогулова, яка не лише погоджується із 
необхідністю існування конфіскації майна як виду покарання, але 
й запропонувала застосовувати її не тільки як додаткового пока-
рання, але й основного [3, с. 136]. Подібної точки зору дотримуєть-
ся і Н. В. Огороднікова, яка пропонує розширити застосування штра-
фу та конфіскації майна за вчинення майнових злочинів [5, с. 10]. 
Г. М. Собко вважає, що конфіскація майна справедливо існує в системі 
покарань, та акцентує увагу на тому, що варто більш краще окрес-
лити характер обмеження й привести до сучасних умов перелік 
майна, що може бути конфісковане [6, с. 55–56]. 

І. М. Антонов вважає, що конфіскація майна є ефективним за-
собом впливу на злочинців і відзначає що вона успішно застосову-
ється за кордоном. На його думку, конфіскацію майна можна ви-
користовувати як додаткове покарання у санкціях за злочинні 
посягання на здоров’я, встановлюючи при цьому альтернативне 
покарання – або штраф, або конфіскацію майна. Таке рішення зна-
чно розширить можливості судових органів і підвисить ефектив-
ність застосування кримінального закону у боротьбі зі злочинами, 
які спричиняють шкоду здоров’ю [1, с. 29]. 

Інші вчені критикують конфіскацію майна та висловлюють 
судження про суперечність цього покарання встановленому у 
ст. 24 Конституції України принципу рівності всіх громадян перед 
законом. Вказана конституційна норма прямо забороняє будь-які 
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обмеження чи привілеї за ознаками майнового стану. Оскільки ж, 
як було зазначено раніше, загальна конфіскація майна є покаран-
ням, ступінь карального впливу якого визначається виключно 
майновим станом засудженого, то його використання у КК Украї-
ни є порушенням конституційного права людини на рівність пе-
ред законом [3, с. 393]. Дійсно, для особи, яка своєю чесною пра-
цею до вчинення злочину змогла накопичити значний обсяг май-
на, покарання у виді конфіскації майна буде більш суворим, ніж 
для особи, яка або не змогла придбати майно, або до винесення 
вироку суду його приховала. 

У фаховій літературі часто зазначається, що конфіскація май-
на порушує принцип особистої відповідальності, оскільки торка-
ється майнових інтересів не лише засудженого, але й членів його 
сім’ї. Хоча відповідно до закону цей вид покарання поширюється 
лише на майно, яке знаходиться в приватній власності злочинця, 
він не може не обмежувати можливостей задоволення матеріаль-
них інтересів і позитивних потреб його сім’ї. Таким чином, конфіс-
кація порушує не лише право приватної власності злочинця, а 
також права невинуватих осіб, що не відповідає принципу відпові-
дальності лише за наявності вини. Звісно, покарання будь-якого 
виду завдає страждання родичам засудженого, але не в такій зна-
чній мірі, як загальна конфіскація майна [4, с. 224].  

Конфіскація майна, як справедливо зазначав М. І. Бажанов, 
безпідставно вражає право приватної власності і суттєво торка-
ється майнових та особистих прав членів сім’ї засудженого, які 
безвинно страждають у такому випадку. Науковець наводив такі 
аргументи на користь виключення конфіскації майна із системи 
покарань. По-перше, це покарання властиве лише феодальному 
праву і праву тоталітарних держав; цивілізоване ж кримінальне 
право такого виду покарання не знає. По-друге конфіскація майна 
має суто фіскальний характер [2, с. 151–152]. 

Зазначена проблема не є ґрунтовно розробленою в науці. 
Проте основні підходи до її вирішення вже намічені. На наш пог-
ляд, аналіз наукових розробок з цього питання дозволяє виділити 
наступні властивості, що мають бути притаманні покаранням. 

Перш за все, покарання має бути спрямоване проти певного 
суб’єктивного права людини. Кожне із покарань є заходом держа-
вного примусу, який виявляється у комплексі каральних елемен-
тів (правообмежень), специфічних для кожного його виду, але 
завжди пов’язаних з позбавленням певних благ і можливостей. 
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Правообмеження засуджених визначаються режимом відбуття 
конкретного виду покарання. Режим виконання покарання май-
нового характеру (зокрема, такого покарання як конфіскація май-
на) забезпечує каральний вплив на засудженого, виступає одним 
із засобів виправлення. 

По-друге, покарання має обмежувати, а не позбавляти 
суб’єктивного права людину. Згідно з ч. 2 ст. 29 Загальної декла-
рації прав людини кожна людина повинна зазнавати тільки таких 
обмежень, які встановленні законом, виключно з метою забезпе-
чення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забез-
печення справедливих вимог моралі, громадянського порядку і 
загального добробуту в демократичному суспільстві. Конфіскація 
майна не повністю позбавляє людину права власності, а лише об-
межує це право. Більше того, через деякий час вона може заробити 
кошти і відновити право власності на майно, яке було конфіскова-
не. Тому і за цією ознакою конфіскація майна, очевидно, може ви-
знаватися покаранням. 

Нарешті, покарання у виді конфіскації майна, як і будь-яке ін-
ше покарання, має забезпечувати реалізацію принципу справед-
ливості. Справедливість – один із основних принципів криміналь-
ного права, відповідно до якого покарання, що застосовується до 
особи, яка вчинила злочин, повинно відповідати характеру і сту-
пеню суспільної небезпечності злочину, обставинам його вчинен-
ня й особі винного. Покарання повинно бути призначено у межах 
санкції статті КК України, якою передбачено відповідальність за 
вчинений злочин, з урахуванням положень Загальної частини КК 
України. Справедливе покарання залежить від повного, всебічного й 
об’єктивного дослідження всіх обставин справи, правильного ви-
сновку про кваліфікацію діяння, а також забезпечення законності, 
рівності громадян перед законом і судом та принципу гуманізму. 

У цьому контексті ставиться питання про доцільність конфіс-
кації майна, набутого до злочинної діяльності засудженої особи. 
Зрозуміло, що ніяким чином це не сприяє ресоціалізації особи. 
Розуміємо, що загальна конфіскація звернена виключно на майно, 
придбане законним шляхом. І саме тому виникає питання, чи від-
повідає таке покарання принципу справедливості. Ступінь кара-
льного впливу цього покарання (а в окремих випадках і наявність 
карального впливу взагалі) визначається виключно майновим 
станом засудженого і не залежить від тяжкості злочину, обставин 
його вчинення чи особи винного. Очевидно, чим більше майна має 
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засуджений, тим більша сума матеріальних збитків, які будуть 
йому заподіяні в результаті виконання цього покарання. З іншого 
боку, каральний вплив повністю нівелюється для засуджених, які 
не мають майна, що підлягає конфіскації, у тому числі й через не-
бажання протягом тривалого часу працювати, зловживання спир-
тними напоями чи наркотичними засобами тощо. Таким чином, на 
нашу думку, конфіскація майна не може визнаватися справедли-
вим покаранням.  

Видається за доцільне розглянути питання про виключення 
загальної конфіскації майна із системи покарань. Передбачених 
Загальною частиною КК України, адже даний вид покарання не 
відповідає загальновизнаним нормам міжнародного права, Кон-
ституції України, принципам гуманізму і справедливості, застосу-
вання конфіскації майна порушує конституційне право на рівність 
перед законом.  
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ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ: ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 
ЗАБОРОНИ 

Для України проблема боротьби з торгівлею людьми особли-
во гострою стала в останні десятиліття. Сукупність соціально-
економічних умов, специфіка географічного положення та справ-
жній «хаос» на українських кордонах призвели до того, що Україна 
перетворилася в країну-донора та країну-транзит «живого това-
ру». За інформацією Міжнародної організації з міграції, за останні 
роки близько 400 тисяч українців виїхали за кордон з метою пра-
цевлаштування, з яких понад 100 тисяч жінок потрапили в секс-
індустрію країн-реципієнтів. [4, с. 11] 

Визначення торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо 
передачі людини, дане в диспозиції ст. 149 КК України в початко-
вій редакції, не було позбавлено вад і часто піддавалося критиці за 
відсутність чіткості. В основному воно акцентувало увагу на діях, 
пов’язаних з переміщенням особи через державний кордон Украї-
ни з метою експлуатації, та не зовсім відповідало вимогам міжна-
родно-правових актів. 

У процесі імплементації положень зазначеної вище Конвенції 
ООН проти транснаціональної організованої злочинності та Про-
токолу «Про запобігання і припинення торгівлі людьми, особливо 
жінками та дітьми» в українське законодавство Верховною Радою 
України в січні 2006 року було внесено зміни до Кримінального 
кодексу, за якими ст. 149 КК України викладена у новій редакції. 

Так, даний злочин визначається як торгівля людьми або здій-
снення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так само 
вербування, переміщення, переховування, передача або одержан-
ня людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обма-
ну, шантажу чи уразливого стану особи. Таке визначення є най-
більш вдалим, повними та чітким. [2, с. 433]. Юридичний аналіз 



Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології  

у світлі реформування кримінальної юстиції 

79 
 

складу злочину, передбаченого ст. 149 КК України, дає можливість 
встановити відповідність законодавства України про кримінальну 
відповідальність вимогам розглянутих міжнародно-правових ак-
тів щодо протидії торгівлі людьми. 

Так, об’єктом злочину, передбаченого зазначеною статтею, є 
суспільні відносини, які забезпечують особисту волю, честь та 
гідність особи. Також об’єктом злочину є гідність особи, оскільки 
вона виступає об’єктом незаконної угоди, або обману, шантажу чи 
уразливого стану, піддається можливій експлуатації, що принижує 
її. Додатковими факультативними об’єктами в кваліфікованому та 
особливо кваліфікованому складах даного злочину (ч. 2 і ч. 3 
ст. 149 КК України) можуть виступати життя і здоров’я особи, 
встановлений порядок здійснення службовими особами своїх слу-
жбових повноважень. [3, с. 90] 

Об’єктивна сторона торгівлі людьми або іншої незаконної 
угоди щодо людина, як складу злочину передбачає обов’язкову 
наявність таких ознак, як суспільно-небезпечне діяння та спосіб 
вчинення злочину. Суспільно небезпечне діяння у даному складі 
злочину характеризується активною поведінкою (дією) особи, що 
знаходить свій прояв у одній з таких форм: торгівлі людьми; здій-
снення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина; вербуван-
ня людини; переміщення людини; переховування людини; пере-
дачі або одержання людини. [2, с. 433]. 

Зокрема, під торгівлею людьми розуміється незаконна безпо-
воротна передача особою (продавцем) людини, яка є своєрідним 
«живим товаром», іншій особі, яка її одержує і виступає покупцем, 
за певну грошову чи іншу винагороду або шляхом обміну її на речі. 
Дія вважається закінченою з моменту одержання покупцем люди-
ни або встановлення щодо потерпілого фактичного володіння. 

Способами вчинення даного злочину, які за своїм характером 
альтернативними є використання: обману; шантажу; уразливого 
стану особи. 

В ч. 2 ст. 149 КК України в якості кваліфікуючих ознак вказані 
такі способи вчинення злочину, як використання службового ста-
новища; використання матеріальної чи іншої залежності; застосу-
вання насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я 
потерпілого чи його близьких; погроза застосування насильства, 
яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого чи його 
близьких. У частині 3 цієї ж статті – такі способи, як: застосування 
насильства, небезпечного для життя або здоров’я потерпілого чи 
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його близьких; погроза застосування насильства, небезпечного 
для життя або здоров’я потерпілого чи його близьких. 

Суб’єктом цього злочину може бути будь-яка фізична, осудна 
особа, яка досягла віку, з якого може наставати кримінальна відпові-
дальність – 16 років, незалежно від її статі та громадянства. [3, с. 93]. 
Серед кваліфікуючих ознак даного злочину ч. 2 ст. 149 КК України 
передбачає також його вчинення спеціальним суб’єктом: службовою 
особою (з використанням службового становища) або особою, від 
якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності. [1, с. 47]. 

Суб’єктивна сторона торгівлі людьми або іншої незаконної 
угоди щодо людини характеризується ознаками вини, мети та 
мотиву. Вина при вчиненні цього злочину може бути лише у формі 
прямого умислу, зміст якого полягає в тому, що особа усвідомлює 
суспільну небезпечність вчиненого діяння і бажає вчинити саме 
так. Спеціальною метою торгівлі людьми або здійснення іншої 
незаконної угоди щодо людини є експлуатація людини, що прямо 
вказано в диспозиції кримінально-правової норми. Така ознака 
суб’єктивної сторони складу злочину, як мотив, прямо не зазначе-
на в диспозиції ст. 149 КК України, але вона витікає зі змісту кри-
мінально-правової норми. Видається, що мотивом вчинення цього 
злочину є користь, оскільки винний, переслідуючи мету експлуа-
тації людини, керується корисливими спонуканнями. [3, с. 92]. 

Таким чином, в Україні створюється юридична база для захи-
сту прав, свобод, інтересів громадян, потерпілих від торгівлі лю-
дьми, яка відповідала б міжнародним вимогам і стандартам прав 
людини, забезпечувала б реалізацію прав кожної особи та конт-
роль за виконанням законодавства щодо їх охорони. Україна одна 
з перших в світі комплексно підійшла до вирішення проблеми 
торгівлі людьми. Урядом затверджено програму протидії цьому 
явищу, прийнято спеціальне законодавство про кримінальну від-
повідальність за торгівлю людьми, створено спеціалізовані під-
розділи ОВС по боротьбі з цим злочином. 

Торгівля людьми – це неприпустиме суспільне явище, якому 
необхідно рішуче протидіяти. Протидія цьому явищу вимагає ви-
роблення ефективних ме тодів як, на державних, так і на міжнаро-
дних рівнях. Тому потрібно провести ретельнішу імплементацію 
норм міжнародного права до законодавства України у тому числі 
імплементувати норми міжнародних конвенцій щодо означеної 
проблеми. Саме це дозволить більш раціонально застосовувати 
чинне законодавство для протидії людьми. 
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ЩОДО СУБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ПРОВОКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ  
ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ 

Для того аби суспільно небезпечне діяння було злочином, воно 
повинно містити всі елементи складу злочину, одним із яких є 
суб’єктивна сторона злочину. Суб’єктивна сторона злочину – це 
внутрішня сторона злочину, тобто психічна діяльність особи, що 
відображає ставлення її свідомості і волі до суспільно небезпечного 
діяння, котре нею вчиняється, і до його наслідків [1, c. 152]. Питання 
щодо суб’єктивної сторони злочину завжди було актуальним у кри-
мінально-правовій науці, бо на відміну від об’єктивної сторони, 
вона немає зовнішнього виразу і тому її дуже важко довести.  

У Кримінальному кодексу України (далі – КК) не існує визна-
чення «Провокація злочину», тобто дії провокатора кваліфікують 
як дії підбурювача або організатора злочину. Проаналізувавши 
роботи Ф. Г. Бурчака, Б. Волженкіна, В. Д. Іванова, О. І. Альошиної, 
В. О. Навроцького та ін., спробуємо охарактеризувати суб'єктивну 
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сторону провокації злочину як спеціального питання відповідаль-
ності за співучасть у злочині. 

Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони є вина, тобто це 
психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, пе-
редбаченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу 
або необережності (ст. 23 КК). Вчинення провокації злочину мож-
ливо лише з прямим умислом, адже особа усвідомлює суспільно 
небезпечний характер свого діяння, тобто вона розуміє фактичну 
сторону того, що відбувається, розуміє значущість вчиненого ді-
яння, передбачає як неминучість, так і можливість настання суспі-
льно небезпечних наслідків та бажає настання суспільно небезпе-
чних наслідків. Це виражається в тому, що вона заздалегідь обду-
мує свої діяння. Підтримуючи позицію О. І. Альошиної, що дане 
діяння проходить декілька етапів реалізації, пропонуємо виділити 
наступні його етапи:  

1. Підшукування особи, щодо якої буде здійснюватися провока-

ція. При цьому ця особа повинна бути осудною, досягти віку з яко-
го настає кримінальна відповідальність, адже кінцевою метою 
провокатора є виявлення особи задля того, аби вона понесла кри-
мінальну відповідальність. У тих випадках, якщо провокатор буде 
використовувати особу, яка не є суб’єктом злочину, то лише з од-
нією метою аби приховати злочин, а це вже буде опосередковане 
виконавство. 

2. Дії, що полягають у реалізації умислу на вчинення злочину у 

провокуючої особи. 

3. Створення певної обстановки. На даному етапі провокатор 
виконує функції організатора, адже він створює певні умови, в 
яких буде вчинятися злочин. 

4. Вчинення конкретного злочину провокуючою особою. На на-
шу думку, це є одним із головних етапів дії провокатора, адже ли-
ше у випадку вчинення злочину провокуючою особою, вона буде 
підлягати кримінальній відповідальності, бо якщо провокатор 
лише викликає намір вчинити злочин, це не буде його кінцевою 
метою, адже виявлення умислу не представляє безпосередньої 
загрози об’єкту, тому дана особа не буде нести кримінальної відпо-
відальності. Таким чином, провокатор завжди бажає, щоб у особи не 
тільки виник намір вчинити злочин або взяти участь у його вчи-
ненні, але щоб особа реалізувала цей намір в об'єктивній дійсності. 

5. Викриття особи, що вчинила злочин. Вважаємо, що даний 
етап є здійсненням основної мети провокатора, адже в іншому 
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випадку він здійснює лише функції організатора, і це є головною 
відмінністю даних категорій. 

Вважається, що на практиці можливі випадки, коли наслідки, 
що спричинені діяльністю спровокованої особи, виходять за межі 
прямого умислу провокатора. В таких ситуаціях виникає питання 
щодо визначення форми вини провокатора не тільки відносно 
діяння спровокованої особи, а й щодо наслідків, які настали від 
таких дій. Тому провокаційна діяльність провокатора також може 
характеризуватися суспільно-небезпечними наслідками, що на-
стали в результаті вчинення діяння спровокованою особою [2, c. 
63-64]. Погоджуючись з даною думкою, вважаємо за доцільне за-
значити, що якщо стосовно вищевказаних етапів характерний 
тільки прямий умисел з боку провокатора, то щодо наслідків, за-
подіяних спровокованою особою можливі деякі інші варіанти. 
Проаналізуємо їх.  

1. Прямий умисел, при якому провокатор бажає настання сус-
пільно небезпечних наслідків у результаті діяння особи, яка була 
спровокована. Така ситуація має місце у відносно рідкісних випад-
ках, коли провокатор переслідує одночасно дві мети. Першою з 
них виступає як раз досягнення злочинного результату внаслідок 
дій спровокованого, другою – безпосередньо провокаційна мета – 
заподіяння шкоди спровокованому [2, c. 65]. У даному випадку, 
вважаємо, що провокатор повинен нести відповідальність за суку-
пність злочинів, яка буде включати в себе провокацію злочину та 
співучасть у злочині, де його дії слід кваліфікувати, як організато-
ра, якщо ж він викрив особу, вважаючи, що не понесе відповідаль-
ності за даний злочин, і злочин, передбачений ст. 396 КК «Прихо-
вування злочину». Наведемо таку ситуацію. Особа, претендує на 
одержання частини спадщини поряд з іншим спадкоємцем. Для 
того, щоб позбавитися свого «конкурента» з отримання спадково-
го майна і одночасно прискорити процес отримання цього майна, 
вона підмовляє останнього oтpуїти спадкодавця, маючи за мету 
потім звернутися до правоохоронних органів із заявою про вчи-
нення вбивства [2, c. 65]. Безумовно, у наведеному прикладі має 
місце прямий умисел не тільки щодо дій, вчинених спровокованою 
особою, а й щодо наслідків у вигляді смерті, які настали в резуль-
таті таких дій. За такої ситуації має місце провокація підбурюван-
ня, і провокатор має відповідати за злочин, вчинений виконавцем 
(п. 6 ч 2 ст. 115 КК) з посиланням на ч. 4 ст. 27 КК. 
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2. Непрямий умисел, при якому провокатор свідомо допускає 
настання суспільно небезпечних наслідків в результаті діяння 
особи, яка була спровокована [2, c. 65]. У даному випадку, з нашої 
точки зору, провокатор повинен нести відповідальність за ці нас-
лідки, адже він хоч і не бажав, але свідомо допускав можливість їх, 
при цьому ані яким чином не відвернув їх настання. Ф. Г. Бурчак, 
характеризуючи вину підбурювача, відзначав: «Штовхаючи вико-
навця на вчинення матеріального злочину, підбурювач у ряді ви-
падків бачить у результаті справи свій інтерес. Однак в окремих, 
порівняно рідкісних випадках, підбурювач бачить свій інтерес 
лише в тому, щоб виконавець здійснив суспільно небезпечне діян-
ня; до суспільно небезпечних наслідків він ставиться байдуже» 
[3, c. 123]. Це також можна стверджувати і щодо провокатора. 

3. Необережність, при якій провокатор легковажно розрахо-
вував на відвернення суспільно небезпечних наслідків, що настали 
в результаті діяння особи, яка була спровокована, або не передба-
чав, хоча повинен був і міг їх передбачити [2, c. 65]. Вважаємо, що 
саме необережністю і характеризується вина провокатора стосов-
но наслідків, тобто має місце змішана форма вини.  

Інколи виникають випадки, коли провокатор заздалегідь 
створює обстановку, що вимагає скоєння незакінченого злочину, 
замаху на злочин. Наприклад, провокатор створює обстановку, що 
викликає вчинення злочину, склад якого сформульований зако-
нодавцем, як матеріальний. При цьому провокатор діє таким чи-
ном, щоб спровокована особа не змогла довести злочин до кінця 
та її діяльність була припинена на стадії замаху на злочин.  

Таким чином, при з’ясуванні суб’єктивної сторони провокації 
злочину важливим є встановлення мети, адже провокація від під-
бурювання відрізняється тим, що провокатор «передає злочинця» 
відповідним правоохоронним органам, а також може його шанта-
жувати з цього приводу. Але це його кінцева мета, також він має 
цілі, що і підбурювач, а саме: (а) найближча мета діяльності прово-
катора – викликати у особи намір вчинити злочин або взяти 
участь у його вчиненні [2, c. 66]; (б) проміжна мета – безпосереднє 
вчинення особою злочину (вчинення готування, замаху на злочин 
або закінченого злочину або співучасть у вчиненні злочину 
[2, c. 66]; (в) кінцева (основна) мета – викриття особи, що вчинила 
злочин. Вбачаємо, що саме встановлення останньої (кінцевої ме-
ти), є обов'язковим для встановлення суб'єктивної сторони діяль-
ності провокатора.  
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ЗЛОЧИНУ,  
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 301 КРИМІНАЛЬНОГО  

КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

В Україні почастішали випадки початку кримінальних прова-
джень щодо громадян України за статтею 301 Кримінального коде-
ксу України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження пор-
нографічних предметів». Правопорушники винаймають квартири, 
де влаштовують веб-студії, які облаштовують комп’ютерною техні-
кою, веб-камерами, після чого найняті ними дівчата, які зареєстро-
вані на іноземних сайтах, через веб-камери транслюють своє ероти-
чне зображення для перегляду користувачами вказаних веб-сайтів. 
Після того як моделі зацікавлювали користувачів, вони заходили на 
них у приватний чат, у якому останні, в режимі реального часу, 
створювали та транслювали приватне шоу порнографічного харак-
теру, виконуючі всі бажання користувачів. Оплата цієї діяльності 
здійснюється шляхом грошових переказів на банківські рахунки.  

Однак досі в судовій та слідчій практиці існує дискусія, щодо 
того, чи є порнографічне відео, яке транслюється в мережі Інтер-
нет в режимі реального часу, предметом злочину, передбаченого 
ст. 301 КК України. 

Розглядаючи це питання, треба звернутися до поняття порно-
графії та продукції порнографічного характеру. Відповідно до За-
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кону України «Про захист суспільної моралі» 2004 року під порно-
графією слід розуміти вульгарно-натуралістичну, цинічну, непри-
стойну фіксацію статевих актів, самоцільна, спеціальна демон-
страція геніталій, антиетичних сцен статевого акту, сексуальних 
збочень, зарисовок з натури, які не відповідають моральним кри-
теріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні 
інстинкти. До предметів порнографічного характеру слід відноси-
ти будь-які матеріальні об'єкти, предмети, друкована, аудіо-, віде-
опродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, 
продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової 
інформації, змістом яких є детальне зображення анатомічних чи 
фізіологічних деталей сексуальних дій чи які містять інформацію 
порнографічного характеру. Можна зробити висновок, що транс-
лювання через веб-камеру дій моделей, в мережі інтернет в режи-
мі онлайн відносяться до порнографії але не до порнографічних 
предметів. Предметом злочину, передбаченого ст. 301 КК України 
є предмети порнографічного змісту та в загально кримінальній 
науці визнаються як засоби вчинення злочину і класифікуються 
наступним чином: різні твори (оповідання, вірші, тощо у друкова-
ному, машинописному, рукописному і т.п. вигляді); – зображення 
(відтворення дій порнографічного характеру на малюнках, фотоз-
німках та т.п.); інші предмети порнографічного характеру (напри-
клад, скульптурні композиції). Можна побачити, що до кола пред-
метів порнографічної продукції відносять досить широкий пере-
лік предметів, але всі вони об’єднані спільною рисою, в якості якої 
виступає їх матеріальність. Транслювання порнографічного та 
еротичного контенту в режимі реального часу, за законодавством 
України, не можна віднести до предмету злочину передбаченого 
ст. 301 КК України, к зв’язку з відсутністю матеріального носія, де 
зберігається цей порнографічний контент. Авжеж, можна записати 
на жорсткий диск це приватне шоу, але в даному випадку особа 
яка записувала його, автоматично стає співучасником, підбурюва-
чем, злочину. Але, на мою думку, даних осіб можна притягувати до 
кримінальної відповідальності за ст. 302 КК України «Створення 
або утримання місць розпусти і звідництва». Положення 
об’єктивної сторони даного злочину (ч. 1 ст. 302 КК України) охо-
плюють можливість вчинення таких альтернативних діянь: ство-
рення місць розпусти; утримання місць розпусти; звідництво для 
розпусти. У вказаних діяннях під місцем розпусти слід визнавати 
будь-яке приміщення або інше місце, спеціально пристосоване чи 
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підготовлене для одноразового, багаторазового чи періодичного 
вчинення розпусних дій (безладних статевих зв’язків, групових 
сексуальних дій, проституції тощо) постійними відвідувачами, які 
змінюють партнерів або невизначеним колом осіб (будинок, квар-
тира, номер у готелі що використовуються для розпусних дій або 
проституції тощо). Під створенням місць розпусти слід розуміти 
дії по: – завершеному пошуку приміщення чи іншого місця для 
вчинення розпусних дій; – придбанню, найму, оренді чи набутті 
будь-яким іншим способом приміщення чи іншого місця для вчи-
нення розпусних дій. Під утриманням місць розпусти, слід розумі-
ти дії, що забезпечують їх функціонування та постійне чи тимча-
сове використання (пошук клієнтів; отримання від них замовлень 
та грошей; оплата найму (оренди) приміщення, комунальних пос-
луг, транспортних витрат, інші фінансові розрахунки; придбання і 
реалізація клієнтам білизни, інших предметів для сексуального 
збудження, продуктів харчування та напоїв). 

Манічев Анатолій Володимирович, 

курсант 2-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 311 КК УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ  

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМИ 

Нелегальний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів у країні набуває все більших масштабів, стає досить 
серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на стан 
здоров'я і благополуччя людей, розвиток суспільства в цілому. 

Сьогодні поширення наркоманії є однією з найболючіших 
проблем нашого суспільства, яке має тенденцію до зростання. 
Велика кількість тяжких та особливо тяжких злочинів вчиняються 
саме в стані наркотичного сп’яніння. За даними МВС України, нар-
козлочини традиційно посідають друге місце у структурі злочин-
ності. На думку дослідників, проблема протидії злочинам у сфері 
обігу наркотиків має кілька аспектів, один з яких – жорсткий кон-
троль з боку держави за обігом як самих наркотичних засобів, так і 
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хімічних речовин, за допомогою яких вони виробляються та виго-
товляються, так званих прекурсорів наркотичних засобів або пси-
хотропних речовин [1, с. 30]. Разом із тим слід зауважити, що такі 
речовини в силу специфічних властивостей широко використову-
ються у промисловості (передусім, медичній), науці, техніці, сіль-
ському господарстві та побуті. Тому, з одного боку, через необхід-
ність широкого використання прекурсорів, а з іншого – запобіган-
ня створенню умов для незаконного виробництва або виготов-
лення наркотиків та психотропів, держава, в особі відповідних 
органів, встановила заходи контролю над прекурсорами або об-
межила обіг деяких з них. 

Ураховуючи суспільну небезпеку незаконного обігу наркоти-
ків, законодавець встановив найбільш суворий вид юридичної 
відповідальності – кримінальну – за незаконне виробництво, ви-
готовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання 
сировини, необхідної для створення наркотиків або психотропів-
прекурсорів, передбачену ст. 311 КК України [2]. 

Склад розглядуваного злочину сконструйований таким чи-
ном, що в ньому прямо вказується на його предмет – прекурсори. 
Не дивлячись на те, що поняття прекурсорів застосовується в 
кримінальному законодавстві, для його тлумачення слід звергати-
ся до інших нормативно-правових актів, оскільки диспозиція нор-
ми, описаної у ч. 1 ст. 311 КК України, є бланкетною, про що свід-
чить вказівка на незаконність дій з прекурсорами. 

Звернення до законодавства, яким врегульовано порядок обігу 
прекурсорів, дозволяє зробити висновок, що основним нормативно-
правовим актом є Закон України від 15 лютого 1995 року № 60 «Про 
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» зі змінами 
та доповненнями від 11.08.2013. Так, ст. 1 цього Закону визначає 
прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин як речо-
вини, які використовуються для виробництва, виготовлення нар-
котичних засобів, психотропних речовин, включені до Переліку 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [3]. 

У цьому ж законі наведено поняття Переліку наркотичних за-
собів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – Перелік), як 
згрупованих у списки наркотичних засобів, психотропних речовин 
та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, 
включених до таблиць І-ІV згідно із законодавством України та 
міжнародними договорами України (наразі чинним є Перелік нар-
котичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвер-
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джений Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 
року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів»[4] зі змінами та доповнен-
нями). До відповідно пронумерованих списків таблиць Переліку 
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори включа-
ються з урахуванням доцільності їх використання у медичній 
практиці та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров'я 
людини і застосовуваних заходів контролю. 

Слід відмітити, що у ст. 311 КК України диференційовано від-
повідальність за незаконні дії з прекурсорами залежно від їхнього 
розміру, який визначено у таблиці 3 «Великі та особливо великі 
розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» наказу 
МОЗ України від 01 серпня 2000 року № 188 «Про затвердження 
таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знахо-
дяться у незаконному обігу». Частина 2 ст. 311 КК України встано-
влює більш сувору відповідальність за незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилан-
ня прекурсорів з метою їх використання для виробництва або 
виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин у ве-
ликому розмірі, а ч. 3 цієї статті дозволяє притягти до відповідаль-
ності особу за вказані дії вчинені в особливо великих розмірах. 

З цього приводу видається цікавою пропозиція Є. В. Фесенка 
щодо вдосконалення ч. 1 ст. 311 КК України, зокрема, на його дум-
ку, щоб запобігти зайвій криміналізації перелічених діянь, слід 
встановити обов'язковою ознакою незаконного виготовлення, 
зберігання прекурсорів тощо їх значний розмір [5, с. 139]. 

Аналіз судової практики застосування ст. 311 КК України, а 
саме 80 вироків за цієї нормою, винесених судами всіх областей 
України, а також міст Києва та Севастополя, у період з 01 січня 
2010 року до 01 січня 2013 року [6, с.123] свідчить, що у переваж-
ній більшості випадків предметом цього злочину виступають ан-
гідрид оцтової кислоти, соляна та сірчана кислоти, ефедрин і псе-
вдоефедрин, отримані з лікарських засобів. За вказаний період 
часу за ч. 1 ст. 311 КК України за ознакою незаконних дій з такими 
прекурсорами як соляна та сірчана кислота були випадки засу-
дження осіб, у яких було вилучено вказані прекурсори у розмірі 
менше 10 мл. 

Так, типовим є наступний приклад – 17 липня 2012 року ви-
роком Чорноморського районного суду Автономної Республіки 
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Крим за ч. 1 ст. 311 КК України було засуджено особу, яка у невс-
тановленої слідством людини придбала, а потім перевезла та збе-
рігала ангідрид оцтової кислоти у розмірі не менше ніж 0,81 г з 
метою виготовлення наркотичного засобу без мети збуту [7]. 

Разом із тим, за ч. 1 ст. 311 КК України можуть бути засуджені 
особи за незаконні дії з соляною та сірчаною кислотою у розмірі 
до 20 л., очевидно, що суспільна небезпека наведеного злочину і 
дій з прекурсорами у розмірі до 20 л. є різною. На думку Данилев-
ської Ю. О., у наведеному вироку та подібних випадках питання 
притягнення до кримінальної відповідальності повинно вирішу-
ватися з урахуванням ч. 2 ст. 11 КК України – не є злочином дія або 
бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого 
діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не 
становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла 
заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільст-
ву або державі [6, с. 124]. 

Ураховуючи викладене, вважає Данилевська Ю. О., що у ч. 1 
ст. 311 КК України доцільно обмежити розмір прекурсору нарко-
тичного засобу або психотропної речовини вказівкою на великий 
розмір, тому з ч. 2 цієї статті слід виключити словосполучення «у 
великих розмірах», а криміналізувати дії з прекурсорами в особ-
ливо великому розмірі, відповідно з ч. 3 цієї статті вказівку на 
особливо великий розмір виключити [6, с. 124]. 

Дослідження об'єктивної та суб'єктивної сторони злочинів, 
описаних у різних частинах статті, що розглядається, також до-
зволяє: виявити певні неузгодженості, та запропонувати шляхи їх 
усунення. 

З аналізу диспозиції норми, описаної у ч. 1 ст. 311 КК України, 
можна зробити висновок, що незаконне виробництво, виготов-
лення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання пре-
курсорів з метою їх використання для виробництва або виготов-
лення наркотичних засобів чи психотропних речовин є закінченим 
злочином з моменту вчинення діяння незалежно від того, чи буде 
в подальшому реалізована законодавчо зазначена мета – їх вико-
ристання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів 
чи психотропних речовин, тобто їх можна віднести до злочинів з 
усіченим складом, як таких момент юридичного закінчення яких 
пов'язується із вчиненням діяння, яке за своїм загальним кримі-
нально-правовим змістом є незакінченим злочином – готуванням 
або замахом. Як наслідок, для кваліфікації за ч. 1 ст. 311 КК Украї-
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ни вище перелічених дій необхідною умовою є наявність мети 
використання таких прекурсорів для виробництва або виготов-
лення наркотичних засобів чи психотропних речовин. У той же 
час, указана норма містить ще одну форму об'єктивної сторони 
злочину – збут прекурсорів (ч. 2 ст. 311 КК України), який слід 
розглядати як самостійний склад злочину, а не як кваліфікуючу 
ознаку. Оскільки, як слушно зауважує В. О. Навроцький, якщо час-
тина статті чи окрема стаття не передбачає всіх ознак основного 
складу, то це означає, що вона містить не кваліфікований, особли-
во кваліфікований вид складу цього злочину, а склад зовсім іншо-
го, самостійного злочину [8, с. 450–451]. 

Незаконний збут прекурсорів відноситься до злочинів з фор-
мальним складом, оскільки законодавець криміналізував лише 
діяння без зазначення суспільно небезпечних наслідків. Зауважи-
мо, що у ч. 2 ст. 311 КК України при описі об'єктивної сторони у 
формі незаконного збуту прекурсорів відсутня вказівка на будь-
яку мету та попередній спосіб отримання. Тобто за правилами 
буквального тлумачення, для притягнення до кримінальної від-
повідальності за цією нормою достатньо встановити факт неза-
конного збуту прекурсору незалежно від того, яким чином – за-
конним чи незаконним – особа набула прекурсор, що у подальшо-
му збула, та з якою метою було зроблено відчуження. 

Прикладом може слугувати вирок Верховинського районного 
суду Івано-Франківської області 22 жовтня 2012 року було засу-
джено жінку за ч. 2 ст. 311 КК України. Жінка, як приватний підп-
риємець, займалася роздрібною торгівлею будівельними й супут-
німи товарами та незаконно у невстановленого чоловіка придбала 
для реалізації 4 пляшки соляної кислоти, щоб реалізовувати її як 
засіб для зняття іржі з металу та нальоту з сантехніки. Продавши 
пляшки з соляною кислотою вона була затримана працівниками 
міліції. Дії жінки були кваліфіковані судом як незаконне придбан-
ня з метою збуту та збут прекурсору [9]. Як бачимо, суд встановив 
спосіб отримання прекурсору – незаконне придбання з метою 
збуту, мета ж збуту у вироку не зазначена з чого можна зробити 
висновок, що на думку суду, вона на кваліфікацію за ч. 2 ст. 311 в 
частині збуту не впливає. 

На думку Данилевської Ю. О., якщо криміналізація незаконно-
го виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезен-
ня чи пересилання прекурсорів (ч. 1 ст. 311 КК України) відбулася 
тільки за умови, що такі дії вчинюються з певною метою – викори-
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стання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів 
чи психотропних речовин, – то і незаконний збут прекурсорів (ч. 2 
ст. 311 КК України) може бути інкримінований особі лише за умо-
ви, що вона усвідомлювала, що здійснює збут прекурсорів з метою 
їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних 
засобів чи психотропних речовин [6, с. 126]. 

Сам по собі незаконний збут прекурсорів не можна розгляда-
ти виключно як злочин у сфері обігу наркотиків та як такий, що 
посягає на здоров'я населення. Незаконний збут прекурсорів може 
посягати і на відносини у сфері господарської діяльності, оскільки 
обіг прекурсорів – це ліцензована в Україні діяльність, прекурсор 
наркотичного засобу або психотропної речовини широко застосо-
вується у різних галузях промисловості і дії з ним без спеціальної 
мети – продовження незаконного обігу наркотику, не є суспільно 
небезпечними для здоров'я населення.  

Таким чином, наявність вказаної мети є необхідною та кримі-
ноутворюючою ознакою складу злочину, передбаченого ст. 311 КК 
України. Відсутність такої мети, не встановлення її свідчить про 
неможливість кваліфікації скоєних діянь за вказаною нормою. Як 
слушно зауважують науковці, її встановлення має велике значен-
ня для кваліфікації дій за цією статтею та відмежуванню їх від 
випадків, коли такі дії спрямовані на виробництво, виготовлення 
прекурсорів для виробничих або побутових потреб [10, с. 28]. 

Отже, нами було досліджено кримінальну відповідальність за 
вчинення злочину, передбаченого ст. 311 КК України. Пропонуючи 
шляхи удосконалення норми, що розглядається, слід підтримати 
пропозицію В.І. Борисова, на думку якого за межами ч. 3 ст. 311 КК 
(особливо кваліфікуючі ознаки розглядуваного злочину – особли-
во великий розмір прекурсорів або вчинення дій організованою 
групою) залишилося посилання на дію – незаконний збут прекур-
сорів, яка передбачена в ч. 2 цієї статті, вочевидь, що цей недолік 
може бути усунений лише шляхом законодавчих змін до ст. 311 КК 
[10, с. 31]. Зауважимо, що поза дією ч. 3 ст. 311 КК України залиши-
лися також і інші діяння, передбачені ч. 2 статті 311 КК України.  

Підбиваючи підсумки викладеному, слід констатувати, що на 
законодавчому рівні запроваджено механізми протидії незакон-
ному обігу прекурсорів наркотичних засобів або психотропних 
речовин, разом із тим кримінально-правові норми у цій сфері міс-
тять окремі недоліки, усунення яких сприятиме більш ефективній 
боротьбі з незаконним обігом наркотиків. 
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ЗАКЛИКИ ДО ВЧИНЕННЯ ДІЙ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ  
ГРОМАДСЬКОМУ ПОРЯДКУ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Згідно з Конституцією України громадянам гарантується пра-
во на свободу зборів, мітингів, демонстрацій, вуличних походів. 
Порядок організації та проведення масових заходів політичними 
партіями, громадськими, релігійними, профспілковими та іншими 
організаціями, об’єднаннями громадян передбачено чинним зако-
нодавством України. Такі заходи повинні проходити мирно, без 
порушень громадського порядку і загроз безпеці громадян [1]. 
Проте деякі масові заходи використовуються як засіб для скоєння 
хуліганських і антигромадських вчинків, що ставлять під загрозу 
заподіяння істотної шкоди громадському порядку і моральним 
основам життя суспільства. 

На сьогоднішній день одним з найчисельніших видів злочинів 
проти громадського порядку є злочин передбачений статтею 295 
Кримінального кодексу України, який передбачає відповідаль-
ність за публічні заклики до погромів, підпалів. знищення майна, 
захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення грома-
дян, що загрожують громадському порядку, а також розповсю-
дження, виготовлення чи зберігання з метою збуту матеріалів 
такого змісту. Актуальність дослідження цього злочину підтвер-
джується тією небезпекою, яка створюється для спокою громадян 
та нормальної діяльності підприємств, організацій, установ. 

Під закликом ми розуміємо, повідомлення, змістом якого є 
спонукання до вчинення певного діяння чи заподіяння певного 
наслідку. Науковці визначають заклик як активний вплив (усно чи 
письмово, з використанням магнітофона, радіо, телебачення, ін-
ших технічних засобів тощо) на невизначену кількість людей (слу-
хачів, читачів, глядачів) або на членів певної партії, організації чи 
інше угрупування, пов’язане зі схиленням їх до здійснення погро-
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мів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд. 
Заклики, які висловлюються перед особами є відкритими, без об-
межень доступу. Такий заклик має бути публічним, особи, які слу-
хають ці заклики мають реально сприймати або, на думку розпо-
всюджувача, можуть сприймати ці заклики. Тому заклик до вчи-
нення цього злочину, звернений до окремих конкретних осіб по-
винен розглядатися як підбурювання до злочину. Заклики можуть 
бути розраховані на невизначене коло громадян, можуть бути 
цілеспрямовано звернені до тих або інших прошарків населення, 
етнічних груп; до членів тих чи інших рухів, партій, інших громад-
ських організацій, але в будь-якому випадку вони мусять бути 
пов’язані з цілеспрямованим схиленням невизначеного числа осіб 
до вчинення будь-якої з дій, згаданих у ст. 295 КК [6]. 

Питання про публічність закликів до вчинення дій, що загро-
жують громадському порядку, на нашу думку, повинно вирішува-
тися судами, які зобов’язані враховувати місце, спосіб, обстановку 
та інші обставини справ, так як публічність є оціночною ознакою. 
Наприклад, звернення до групи людей в громадських місцях, на 
мітингах, зібраннях, демонстраціях, розповсюдження листівок і 
розвішування плакатів, розміщення закликів в соціальних мере-
жах загального користування, включаючи мережу Інтернет (на 
сайтах, блогах, форумах).  

У одному з коментарів до Кримінального Кодексу України пу-
блічні заклики тлумачаться як такі, що передбачають хоча б одне 
відкрите звернення до невизначеного, але значного кола осіб, в 
якому висловлюються ідеї, погляди чи вимоги, спрямовані на те, 
щоб шляхом поширення їх серед населення чи його окремих кате-
горій (представників влади, військовослужбовців тощо) схилити 
певну кількість осіб до певних дій. Якщо такі заклики звернені до 
конкретної особи, вони кваліфікуються як підбурювання до вчи-
нення дій, метою яких є насильницька зміна чи повалення кон-
ституційного ладу або захоплення державної влади [7, с. 146]. Пу-
блічність є оціночною ознакою, і питання про наявність її має ви-
рішуватися в кожному конкретному випадку з урахуванням часу, 
місця, обстановки здійснення закликів тощо.  

Виникає питання, що розуміється під поняттям «значне» коло 
осіб. Серед всіх запропонованих підходів до визначення публічно-
сті найбільш аргументованим, незважаючи на окремі недоліки, 
необхідно визнати підхід, за яким публічність має розумітися, як 
звернення до двох або більше людей. Що ж стосується врахування 
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незначного ступеню громадської небезпеки закликів до вчинення 
дій, що загрожують громадському порядку, якщо вони звернені до 
двох осіб, можливо або сформулювати особливе для даної статті 
поняття публічності, або вказати, що у особи, яка робить такі за-
клики, має бути умисел для їх подальшого втілення.  

Також потребує роз’яснення те, чи настає кримінальна відпо-
відальність за так звані завуальовані публічні заклики, які були 
висловлені в ході наукових чи політичних дискусій.  

Відповідно до диспозиції статті, об’єктивна сторона злочину 
полягає в двох формах: 1) публічні заклики до вчинення погромів, 
підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, наси-
льницьке виселення громадян, що загрожує громадському поряд-
ку; 2) розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою роз-
повсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, як-
що ці дії загрожують громадському порядку або безпеці громадян. 
Тобто можна дійти висновку, що об'єктивна сторона злочину 
включає одну обов'язкову ознаку – діяння у формі дії, яка виража-
ється лише активною поведінкою [4, с. 377].  

Публічні заклики висловлюються з метою схилити особу до 
вчинення: 

– погромів – виступів проти якоїсь групи населення, які су-
проводжуються руйнуванням і пограбуванням майна, насильни-
цьким вигнанням людей, масовими вбивствами; 

– знищення майна – приведення його у повну непридатність 
до використання за цільовим призначенням, воно перестає існу-
вати або повністю втрачає свою цінність (особливістю знищення 
майна є не тільки повний вивід його з господарського обігу, але й 
неможливість відновлення шляхом ремонту або реставрації. Май-
но втрачає свою цінність – фізично не перестає існувати, але стає 
непридатним для використання); 

– підпалу – знищення або пошкодження майна вогнем, якщо 
при цьому існувала загроза життю та здоров’ю людей або загроза 
заподіяння значних матеріальних збитків; 

– захоплення будівель і споруд – протиправного насильниць-
кого доступу у приміщення і його зайняття повністю чи частково з 
метою, перешкоджання чи виключення можливості їх викорис-
тання законним власником чи користувачем за функціональним 
призначенням. Ознаками захоплення є: – протиправне і незаконне 
проникнення в будівлі чи споруди; – якщо це робить неможливим 
використання їх за функціональним призначенням [4]. 



Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології  

у світлі реформування кримінальної юстиції 

97 
 

Розповсюдження матеріалів (звернень, листівок, гасел, листів, 
магнітофонних касет, комп’ютерних компакт–дисків, дискет то-
що) полягає в доведенні їх змісту – до погромів, підпалів, знищен-
ня майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького висе-
лення громадян, що загрожують громадському порядку – до відо-
ма невизначеної кількості або певної групи людей. Розповсю-
дження таких матеріалів може здійснюватися шляхом розсилки 
поштою, передачі через комп’ютерні мережі, розклеювання їх на 
стінах будинків, вітринах, підкидання в приміщення державних 
органів чи установ, підприємств чи організацій тощо [6, с. 234]. 
Тобто, це безпосередня передача чи доведення будь-яким спосо-
бом таких закликів до відома осіб. 

Виготовлення матеріалів охоплює як авторство (створення 
текстів, сюжетів, виготовлення оригіналів), так і тиражування чи 
розмноження відповідної продукції.  

Під виготовленням матеріалів розуміється виготовлення 
(тобто створення будь-яким способом), листівок, плакатів, гасел із 
вказаними закликами до вчинення злочинних дій. 

Спосіб виготовлення таких матеріалів залежить від їх виду та 
форми існування (документарна чи бездокументарна). Матеріали 
у документарній (паперовій) формі існування можуть бути виго-
товлені типографським способом, шляхом ксерокопіювання, ма-
лювання тощо. Виготовленням бездокументарних матеріалів слід 
вважати створення текстового документа за допомогою 
комп’ютера, або внесення будь-яких змін до баз даних, сайтів, які 
змінюють (або доповнюють) зміст зафіксованої в ньому інформа-
ції. Тобто виготовлення з метою розповсюдження таких матеріа-
лів може здійснюватися шляхом внесення певних даних (заклики 
до вчинення погромів, підпалів, знищення майна, захоплення бу-
дівель чи споруд) до інформаційних ресурсів інших осіб, тобто є 
одночасно втручанням у роботу автоматизованої системи, якою є 
така система реєстру. Такі дії одночасно утворюють і склад злочину, 
передбачений ст. 361 КК і мають кваліфікуватися за сукупністю зло-
чинів, передбачених ст. 295 КК та відповідною частиною ст. 361 КК, 
оскільки внесення змін в бази даних може призвести до підробки, 
втрати інформації чи спотворення процесу її обробки [5, с. 82–83]. 

Під збереженням розуміють перебування таких матеріалів 
безпосередньо у винного, наприклад, у його помешканні, автомо-
білі, за місцем роботи, з метою їхнього розповсюдження. Зберіган-
ня означає утримання матеріалів, які згодом мають бути розпо-
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всюдженими, в безпеці, в цілості – недопущення пошкодження 
таких матеріалів внаслідок дії природних чи технічних факторів, 
убезпечення їх від сторонніх осіб тощо. 

Отже, можна дійти висновку, що тема закликів до вчинення 
дій, що загрожують громадському порядку на даний час є досить 
таки актуальною. Так як в країні зростає тенденція до масових 
заворушень. Врегулювання цієї норми має бути обов’язковим, 
адже більшість людей «по-своєму» розуміє поняття «публічність» і 
плутає свободу слова з підбурюванням до вчинення дій, які загро-
жують спокійним умовам життя людей, нормальної роботи підп-
риємств, організацій, установ. 
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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-КАРАНОЇ КОНТРАБАНДИ  
У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

В Україні проводиться реалізація демократичних реформ у 
сфері кримінального судочинства з метою наближення правової 
системи держави до європейських стандартів. Головними напрям-
ками цього процесу є декриміналізація і гуманізація кримінально-
го законодавства. Основні зміни у кримінальному законодавстві 
торкнулися злочинів у сфері господарської діяльності. Одним з 
таких злочинів є контрабанда (ст. 201 КК України). Цей злочин 
безпосередньо пов’язаний з митною територією України. 

Згідно ст. 5 Митного кодексу України, територія України – за-
йнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний 
простір, а також штучні острови, установки і споруди, що створю-
ються у виключній морській економічній зоні України, на які по-
ширюється виключна юрисдикція України, становлять єдину ми-
тну територію України. У ст. 6 цього ж кодексу зазначено що межі 
митної території України є митним кордоном України. Відповідно 
до ст. 17 Конституції України забезпечення державної безпеки і 
захист державного кордону України покладаються на відповідні 
військові формування та правоохоронні органи держави, органі-
зація і порядок діяльності яких визначаються законом. У зв’язку з 
цим положенням Конституції, кримінальний закон реалізує цю 
конституційну норму кримінально-правовою забороною такого 
діяння як контрабанда. Митна політика України спрямована на 
забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомо-
гою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовніш-
ньої торгівлі. 

Контрабандою, відповідно до ч. 1 ст. 201 КК України, визна-
ється переміщення через митний кордон України поза митним 
контролем або з приховуванням від митного контролю культур-
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них цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, ра-
діоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкостволь-
ної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також спеціа-
льних технічних засобів негласного отримання інформації. Дана 
стаття має чіткий та вичерпний перелік предметів які вважаються 
предметом контрабанди. 

Попередня редакція ст. 201 КК України (до редакції від 
23.09.2010 р.) визначала контрабандою переміщення товарів че-
рез митний кордон України поза митним контролем або з прихо-
вуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а 
також незаконне переміщення історичних та культурних ціннос-
тей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних 
матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливсь-
кої зброї та бойових припасів до неї), спеціальних технічних засо-
бів негласного отримання інформації, а так само контрабанда 
стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодав-
ством встановлено відповідні правила вивезення за межі України. 
Предметом контрабанди додатково визнавалися товари у великих 
розмірах (вартість яких у тисячу і більше разів перевищує неопо-
даткований мінімум доходів громадян) та стратегічно важливі 
сировинні товари, щодо яких законодавством встановлено відпо-
відні правила вивезення за межі України. Товар – це будь-яка річ 
що може вільно обмінюватись на інші речі або продукт праці, зда-
тний задовольнити людську потребу і спеціально виготовлений 
для обміну. Тобто речі виготовлені для власного споживання не є 
товаром. Також не є предметом даного злочину речі, що ввозяться 
при переселенні громадян та речі, що входять до складу спадщи-
ни. До стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких зако-
нодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі 
України, це товари, на які поширюється режим ліцензування і 
встановлення квоти щодо зовнішньоекономічних операцій. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що за-
конодавець розмежував контрабанду виходячи з предмету і здійс-
нив декриміналізацію так званої товарної контрабанди. Декримі-
налізація – це зворотний процес, визнання діяння незлочинним. 
Здійснюється шляхом скасуванням кримінальної відповідальності 
за його вчинення (зокрема з встановленням за нього інших видів 
відповідальності, наприклад адміністративної). 

На даний час за вчинення товарної контрабанди настає адмі-
ністративна відповідальність яка визначена Митним кодексом 
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України (МК України). Так, ст. 351 МК України передбачає відпові-
дальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення то-
варів, транспортних засобів через митний кордон України поза 
митним контролем, тобто поза місцем розташування митного 
органу або поза часом здійснення митного оформлення, або з ви-
користанням незаконного звільнення від митного контролю вна-
слідок зловживання службовим становищем посадовими особами 
митного органу. Також ст. 352 МК України передбачається відпо-
відальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення 
товарів через митний кордон України з приховуванням від митно-
го контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених 
сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють 
виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам ви-
гляду інших, або з поданням митному органу як підстави для пере-
міщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних 
незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані. 

Причиною переведення «товарної контрабанди» до адмініст-
ративного правопорушення є економічна неефективність кримі-
нальної відповідальності за вчинення цього виду контрабанди. 
Так у 2009 р. за даними Департаменту інформаційно-аналітичного 
забезпечення МВС України порушено справ на 445 млн. грн., стяг-
нуто до бюджету – 1,5 млн. грн. У 2010 році при порушених на 
695 млн. грн. кримінальних справ скарбниця отримала лише 1,4 
млн. грн. А у 2011 році до бюджету взагалі не було перераховано ні 
копійки при тому, що кримінальних справ за товарну контрабанду 
порушено на 298,6 млн. грн. 

Заходами адміністративно-правового впливу за товарну кон-
трабанду є накладення штрафу та конфіскація товарів контрабан-
ди та транспортних засобів що використовувались для їх переве-
зення. Згідно ч. 1 ст. 328 МКУ адміністративні стягнення у вигляді 
попередження, штрафу можуть бути накладені не пізніш як через 
два місяці з дня вчинення правопорушення. А конфіскація засто-
совується за рішенням суду і провадиться незалежно від часу вчи-
нення або виявлення правопорушення. Тому вбачається більш 
швидкий порядок надходження грошей в дохід держави.  

Декриміналізація товарної контрабанди у поєднанні з поси-
ленням адміністративної відповідальності є ефективним інстру-
ментом протидії незаконному переміщенню товарів. Також вве-
дення адміністративної відповідальності призводить до економії 
часу, коштів та людських ресурсів в ході провадження адміністра-
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тивних процедур. Відповідно буде забезпечене і зменшення кору-
пціогенних факторів, оскільки суд за наявності вини порушника 
зможе прийняти лише одне можливе рішення – про конфіскацію 
та накладення штрафу. Забезпечується додаткове наповнення 
Державного бюджету за рахунок стягнення штрафів та реалізації 
конфіскованих товарів в дохід держави. Однак найголовніший 
аспект нововведення полягає у тому, що застосування адміністра-
тивних стягнень, забезпечує гуманізацію відповідальності за пра-
вопорушення у сфері господарської діяльності та запобігає вчи-
ненню протиправних дій громадянами та суб’єктами зовнішньое-
кономічної діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ УМИСНОГО ВБИВСТВА 
МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ 

У науці кримінального права зазначається, що злочин, як і будь-
який акт вольової поведінки людині, являє собою психофізичну єд-
ність зовнішньої (фізичної) і внутрішньої (психічної) сторін діяння. 
Об’єктивна сторона злочину характеризується наступними ознака-
ми: суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність),суспільно 
небезпечні наслідки,причинний зв’язок між суспільно небезпечним 
діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, спосіб, зна-
ряддя й засоби, а також обстановка вчинення злочину.  

Об’єктивна сторона вбивства матір’ю своєї новонародженої 
дитини як злочину з матеріальним складом включає в себе суспі-
льно небезпечне діяння (дію або бездіяльність), що спрямоване на 
спричинення смерті дитини, суспільно небезпечний наслідок у 
вигляді смерті дитини, причинний зв’язок між діянням та наслід-
ком та час вчинення злочину.  

У юридичній літературі розрізняється активне та пасивне ді-
товбивство. Активне дітовбивство – це вбивство матір’ю своєї 
новонародженої дитини шляхом активних дій, характер яких мо-
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же бути різноманітним. За формою впливу дітовбивство поділя-
ється на такі види: вбивство (дія) з використанням власної 
м’язової сили людини; вбивство (дія) з використанням знаряддя 
для посилення м’язової сили людини; вбивство (дія) з викорис-
танням інших сил, яким м’язова сила людини надає рух.  

Уперше узагальнення видів убивства новонародженої дитини 
здійснила Л. І. Тиміна у 1980 р.[1, c. 61]. Так, до першої групи автор 
відносить: удушення дитини руками,стиснення ніг при вивіль-
ненні дитини з утроби матері, нанесення ударів по голові дитини. 
До другої групи способів вбивства відносяться: закриття отворів 
рота і носа новонародженої дитини м’якими предметами, напри-
клад, подушкою, простирадлом, одягом, здавлювання шиї петлею. 
Третя група включає:утоплення дитини у воді, у фекальних масах, 
введення у верхні дихальні шляхи сторонніх тіл та рідини (напри-
клад, нашатирного спирту), обварювання окропом, спричинення 
смерті шляхом спроб спустити новонароджену в унітаз, туге спо-
вивання [2, c. 415].  

Вчинення вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини у 
законі обмежене певним проміжком часу: з початку до закінчення 
пологів або відразу після пологів. Пологи – це певний фізіологіч-
ний процес, пов’язаний з народженням дитини. Їх можна розгля-
дати у двох аспектах: 1) як певний фізіологічний процес; 2) як 
констатацію факту народження. Указуючи на вчинення вбивства 
новонародженої дитини відразу після пологів, законодавець та-
кож обмежує вчинення даного злочину певним проміжком часу. 
При цьому він не конкретизує його, що викликає труднощі як на 
практиці, так і призводить до дискусій серед науковців. Так, 
С. Бородін вважає, що у випадку, коли мати почала душити дитину, 
цей період слід вважати завершеним. Більш слушною є позиція 
деяких учених, які вважають, що оскільки в медичній практиці 
новонародженою вважається дитина до досягнення нею одного 
місяця, то вбивство матір'ю дитини до досягнення цього віку має 
кваліфікуватись за ст. 117 КК [3, c. 411].  

Наслідки у вигляді біологічної смерті новонародженого – 
обов’язкова ознака вбивства, коли мова йде про склад закінченого 
злочину. Протиправне посягання, яке призвело до клінічної смерті 
новонародженого, але останній врешті-решт залишився живим, за 
відповідних умов може розцінюватись лише як замах на умисне 
вбивство або як спричинення умисного чи необережного тяжкого 
тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподі-
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яння [4, c. 89]. Однією з необхідних умов визнання особи винною у 
скоєнні вбивства є встановлення причинного зв’язку між її діян-
ням і наслідком – настанням смерті новонародженого.  

Досліджуючи питання про початок кримінально-правової 
охорони життя людини, можна погодитися з позицією більшості 
вчених, що ним є початок фізіологічних пологів. Однак, саме по-
няття «початок фізіологічних пологів» у законі не визначене, а у 
юридичній літературі його зміст визначається неоднозначно. 
Оскільки пологи – певний фізіологічний процес, який триває у часі 
і пов’язаний з появою на світ немовляти, то очевидно, що він може 
розглядатися у двох аспектах: 1) пологовий процес – процес, який 
триває у часі; 2) народження дитини – констатація (завершеність) 
пологового процесу. З урахуванням біологічних (медичних) фак-
торів, виділяють три пологових періоди: перший період – почат-
ковий, який триває до 18 годин – розкриття шийки матки (поло-
гові перейми); другий період – тривалість якого до 2 годин, ви-
гнання плоду (народження дитини); третій період – послідовий 
(відокремлення і вихід плаценти), який триває до 1 години. Вра-
ховуючи вищевикладене, пропонується під початком фізіологіч-
них пологів, з якого починається кримінально-правова охорона 
життя людини, вважати перший період пологового процесу, який 
характеризується розкриттям шийки матки [5, c. 12]. 

Враховуючи те, що новонароджена дитина є малолітньою ди-
тиною, а вбивство малолітньої дитини передбачено в якості ква-
ліфікуючої ознаки п. 2 ч. 2 ст. 115 КК, пропонується вчинення та-
ких дій через деякий час після пологів кваліфікувати за п. 2 ч. 2 
ст. 115 КК. Такий підхід вимагає зміни відповідного роз’яснення 
Пленуму Верховного Суду України з цього питання (п. 21 постано-
ви Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в 
справах про злочини проти життя і здоров’я особи» від 7 лютого 
2003 р. № 2 [6]. Пропонується ст. 117 КК доповнити ч. 2, якою пе-
редбачити відповідальність за умисне вбивство матір’ю під час 
пологів або відразу після пологів своїх двох чи більше дітей або 
вчинення цього злочину повторно. Це положення закону могло б 
застосовуватись на практиці у випадках вбивства двох чи більше 
дітей або при повторності дій. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДМЕЖУВАННЯ ШАХРАЙСТВА ВІД ДЕЯКИХ 
СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

Вирішення питань відмежування шахрайства від суміжних 
злочинів має не тільки теоретичне, а й практичне значення, оскі-
льки цим забезпечується виконання найважливішого завдання 
правосуддя будь-якої держави – застосування покарання за відпо-
відні злочини в строгому, точному дотриманні кримінального 
законодавства з охорони права власності. У сучасних умовах право 
власності має бути надійно захищено від протиправних і особливо 
злочинних посягань, одним із видів яких є шахрайство. Проте, 
досить часто на практиці виникають питання щодо відмежування 
шахрайства від крадіжки та інших суміжних злочинів проти влас-
ності. Переважно такі ситуації виникають у тому разі, коли винний 
при вчиненні крадіжки використовує довіру потерпілої особи. 
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При кваліфікації таких випадків потрібно мати на увазі, що 
довірчі відносини при шахрайстві – це відносини довіри не взагалі, 
а з приводу певного майна. Також треба враховувати, що обман чи 
зловживання довірою при шахрайстві застосовуються винним з 
метою викликати у потерпілого впевненість про вигідність або 
обов’язковість передачі йому майна чи права на нього. Отже, 
обов’язковою умовою визнання обману чи зловживання довірою 
ознакою об’єктивної сторони шахрайства є використання його для 
заволодіння майном чи придбання права на майно [1, с. 478]. Та-
кож при відмежуванні шахрайства від суміжних злочинів, слід 
враховувати те, що при шахрайстві, на відміну від інших видів 
злочинів проти власності (крадіжка, вимагання, грабіж тощо), 
передача майна винному відбувається добровільно і виникає в 
результаті помилки потерпілого. Ці особливості дозволяють від-
межувати шахрайство від крадіжки з використанням довіри. 

Так, коли особа заволодіває конкретним майном, яке доброві-
льно передано йому іншою особою внаслідок відносин довіри 
останнього до першого, то вчинене потрібно кваліфікувати як 
шахрайство. Якщо ж обман використовується для досягнення ін-
шої мети, наприклад для створення умов для наступного заволо-
діння майном усупереч волі потерпілого, полегшення доступу до 
майна (для проникнення у відповідне приміщення тощо) і безпо-
середньо не обумовлює перехід майна або права на нього до вин-
ного, він не може визнаватися способом шахрайства. Такі дії слід 
розцінювати як крадіжку [1, с. 478]. Наприклад, якщо одна особа, 
внаслідок довірчих відносин до іншої, надає останній можливість 
користуватися своєю квартирою: проживати в ній, відвідувати її 
тощо (зокрема, передає ключі від квартири), а остання, викорис-
товуючи це, заволодіває майном, яке знаходиться у помешканні, 
або звертає його на користь третіх осіб, то у такому випадку вчи-
нене потрібно кваліфікувати як крадіжку. В даному випадку злов-
живання довірою виступало лише способом отримання доступу до 
майна, а саме вилучення майна відбувалося таємно [2, с. 520]. 

Крім того, у випадках, коли потерпілий внаслідок малолітньо-
го віку, фізичних або психічних вад, а також інших обставин не 
усвідомлює змісту своїх дій або не може керувати ними, передачу 
майна не можна вважати добровільною, тому незаконне заволо-
діння майном у таких випадках також необхідно вважати таємним 
і кваліфікувати як крадіжку [3, с. 180; 4, с. 208]. 

Що стосується відмежування шахрайства від привласнення, 
розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання служ-
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бовим становищем, то в цьому випадку мають значення умови 
(підстави), на яких майно знаходиться у винного. У результаті 
довірчих відносин майно може бути передано однією особою ін-
шій, по-перше, на підставі документа (наприклад, договору підря-
ду, оренди, комісії, прокату, схову тощо), тобто бути ввіреним або 
знаходитись у віданні останньої, по-друге, без документа (у тако-
му разі майно є не ввіреним, а лише довіреним особі). У першому 
випадку при заволодінні ввіреним майном вчинене слід кваліфі-
кувати за ст. 191 КК України як привласнення чи розтрату майна. 
У другому випадку заволодіння довіреним майном треба кваліфі-
кувати як шахрайство. 

Шахрайство за рядом ознак також подібне до злочину, перед-
баченого ст. 192 КК України. Обидва злочини посягають на чужу 
власність, їм притаманний один спосіб дії винного – обман або 
зловживання довірою, обидва злочини вчиняються з корисливим 
мотивом. Однак, якщо при шахрайстві винний шляхом обману або 
зловживання довірою безпосередньо заволодіває майном, яке на 
праві власності належить тій чи іншій організації або знаходиться 
у віданні уповноваженої особи, то при вчиненні діяння, передба-
ченого ст. 192, ознаки розкрадання відсутні, тобто винний шляхом 
обману або зловживання довірою не заволодіває майном, а ухиля-
ється від передачі майна, яке він в силу закону чи угоди повинен 
був передати. Мова йде про ухилення від сплати обов’язкових 
платежів, які не входять до системи оподаткування (оплата за 
житло, електричну енергію, газ, оплата проїзду); отримання гро-
шових коштів (кредитів, позик, соціальних виплат тощо) з вико-
ристанням при цьому пільг, на які особа не мала права; неправо-
мірне неповернення чи несвоєчасне повернення власнику майна 
чи грошових коштів, що позбавляє власника можливості викорис-
тати їх на власний розсуд і отримати певний прибуток; незаконне 
використання чужого майна чи коштів (використання водієм ві-
домчої машини для незаконного перевезення людей чи вантажів з 
корисливою метою), нецільове використання коштів чи майна 
іншого власника, отриманих на законних підставах (попередня 
оплата за товар, оренда житла чи автомобіля тощо), в результаті 
чого потерпіла сторона втрачає упущену вигоду. 

Можна стверджувати, що як при шахрайстві, так і при заподі-
янні майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою 
власнику заподіюється майнова шкода. Відмінність цих злочинів 
полягає в тому, що при шахрайстві має місце вилучення майна із 
фонду власника або іншого володільця, в результаті чого зменшу-
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ється наявна маса такого майна, тоді як при вчиненні злочину, 
передбаченого ст. 192, винний отримує майнову вигоду шляхом 
використання майна, яке лише мало ще перейти у власність тієї чи 
іншої особи. У останньому випадку має місце так звана непередача 
належного [1, с. 479]. Наприклад, якщо особа за підробленими 
документами в органах соціального забезпечення отримує допо-
могу на дітей, то вона повинна відповідати за шахрайство, через те 
що в цьому випадку винний заволодіває коштами безпосередньо з 
державного фонду. В іншому випадку, якщо винний, підробивши 
відповідний документ, не сплачує або сплачує в меншому обсязі 
плату за комунальні послуги, він підлягає відповідальності за зло-
чин, передбачений ст. 192 КК України. 

У наш час набули поширення випадки, коли особа отримує 
пенсію, не повідомляючи при цьому про заробіток, за наявності 
якого пенсія не повинна сплачуватись або її виплата повинна про-
водитись у меншому обсязі. У цьому випадку немає складу шах-
райства, адже пенсія нараховується особі на законних підставах, а 
зарплатня виплачується за виконання відповідної роботи. У наяв-
ності лише порушення порядку виплати пенсії, при якому надли-
шкові кошти, отримані особою, стягуються на користь держави. 

При шахрайстві обман використовується для введення в ома-
ну осіб, у власності або віданні яких знаходиться майно, з метою 
заволодіти ним, а при заподіянні майнової шкоди, яке виражаєть-
ся в ухиленні від сплати обов’язкових платежів, винний шляхом 
обману вводить в оману потерпілу особу відносно наявності на 
своєму боці зобов’язання по передачі свого майна цій особі. Таким 
чином, внаслідок обману у першому випадку суб’єкт заволодіває 
чужим майном і вчиняє шахрайство, в другому випадку особа ухи-
ляється від необхідної передачі майна, чим заподіює потерпілому 
майнової шкоди. 

Дуже схожим із шахрайством є заподіяння майнової шкоди, 
яке виражається у заволодінні шляхом обману майном, яке по-
винно надійти від окремих громадян у фонди інших організацій. 
Об’єднує ці злочини те, що винний в обох випадках звертає на 
свою користь чуже для нього майно. Але, якщо при шахрайстві 
винний заволодіває майном, яке вже належить цим організаціям, 
то при заподіянні майнової шкоди він заволодіває майном, яке не 
надійшло у власність організацій, хоча й повинно було надійти. 

Аналогічно повинно вирішуватися питання про відмежування 
даних складів у випадку, коли винний звертає на свою користь 
майно, яке повинно надійти у власність організацій, шляхом вико-
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ристання підроблених або викрадених документів (проїзні квит-
ки, білети в кіно, цирк, театр тощо). У зв’язку з цим не можна по-
годитись з позицією П. С. Матишевського, який вважав, що викра-
дення документів, які наділені зазначеною у них матеріальною 
вартістю і можуть бути реалізовані серед населення, повинно роз-
глядатися як розкрадання [5, с. 30]. Скоріш за все, обманне заво-
лодіння такими документами повинно розглядатися як шахрайст-
во у тому випадку, коли ці документи є еквівалентом вартості 
(гроші, цінні папери). У випадках, коли викрадені документи на-
дають винному або іншим особам лише право на отримання май-
нових послуг від різного роду організацій (право на проїзд, відві-
дання кінотеатру), і це право реалізується самим винним або тре-
тіми особами, яким були продані такі документи, вчинене, на дум-
ку автора, повинно розглядатися як заподіяння майнової шкоди. 

Таким чином, при відмежуванні даних злочинів визначальни-
ми є особливості їх об’єктивних сторін. Наріжним каменем при 
цьому є той факт, що при шахрайстві відбувається безпосереднє 
заволодіння майном, що призводить до зменшення фонду майна 
його власника, а при заподіянні майнової шкоди шляхом обману 
або зловживання довірою винний своїми протиправними діями 
перешкоджає збільшенню цього фонду. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРЕДМЕТУ ПОРУШЕННЯ ТАЄМНИЦІ 
ЛИСТУВАННЯ, ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ, ТЕЛЕГРАФНОЇ ЧИ ІНШОЇ 

КОРЕСПОНДЕНЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЗАСОБАМИ ЗВ’ЯЗКУ 
АБО ЧЕРЕЗ КОМП’ЮТЕР 

На сьогоднішній день Україна знаходиться на етапі вдоскона-
лення задля вступу до Європейського Союзу. Це зумовлює багато 
змін у житті країни у багатьох сферах. Правова система України 
сприйняла і відобразила в Конституції найбільш прогресивні ідеї 
світової спільноти щодо захисту прав людини. 

Оскільки Україна є демократичною державою, то гостро пос-
тає питання щодо проблеми захисту прав та свобод людини і гро-
мадянина. Одним із основних прав людини є, гарантоване ст. 31 
Конституції України, право на таємницю листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції [1], яке передбачає 
заборону для будь-кого без згоди людини, яка направляє або оде-
ржує листи, спілкується по телефону, телеграфу, факсу або за до-
помогою інших засобів поштового, електричного та електронного 
зв’язку, знайомитися з її листуванням чи іншою кореспонденцією, 
прослуховувати її телефонні розмови тощо, а також розголошува-
ти їх зміст або сам факт листування, телефонної розмови, відправ-
лення чи отримання грошового переказу, телеграми та іншої коре-
спонденції. Від того, наскільки забезпечена недоторканність таєм-
ниць приватного життя громадян, як глибоко держава може прони-
кати в зміст цих таємниць, і які підстави для цього вона вважає за-
конними й достатніми, залежить ступінь свободи особи в державі, 
рівень демократизму та гуманності її політичного режиму. 

Враховуючи швидкий розвиток техніки, її можливостей, теле-
комунікацій, комп’ютерів та інших засобів зв’язку, за допомогою 
яких особа може здійснювати спілкування з іншими особами, роз-
ширюються масштаби сфери охоплення ст. 163 Кримінального 
кодексу України (далі для скорочення викладення КК України) [2]. 
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Адже ще декілька десятків років тому люди могли спілкуватися 
між собою лише за допомогою листів, телеграм або ж телефонів. 
Однак на сьогоднішній день спілкування вийшло далеко за межі 
цих способів – тепер з’явилася велика кількість видів техніки, про-
грамне забезпечення тощо, за допомогою яких люди можуть обмі-
нюватись інформацією між собою. В разі, якщо ця інформація є 
приватною, то вона підлягає під кримінально-правовий захист 
саме ст. 163 КК України. Тому вдосконалення та збільшення саме 
дії даної статті є дуже важливим для підтримання кримінального 
законодавства на належному демократичному рівні. Адже таєм-
ниця листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої коре-
спонденції є дуже важливим елементом існування сучасного сус-
пільства. Таємниця приватного спілкування засобами зв’язку або 
ж через комп’ютер забезпечує підтримку сімейних, дружніх і діло-
вих відносин. 

Предметом цього злочину є відомості, що передані чи пере-
даються шляхом листування або телефонних розмов, та повідом-
лення, які передаються або були передані телеграфом чи за допо-
могою інших засобів зв’язку, а також через комп’ютер. Мова йде не 
про листи або телеграми як матеріальні носії інформації, а безпо-
середньо інформація, що передається (або вже передана) в листах, 
телеграфом, іншими засобами зв’язку або через комп’ютер, а та-
кож телефоном, тобто безпосередньо зміст цих листів, телеграм, 
телефонних розмов, листів електронної пошти тощо. Підтримуючи 
думку Д. Ю. Кондратова, потрібно звернути увагу на те, що інфор-
мація та її матеріальні носії співвідносяться між собою як зміст та 
форма, тому звернення таємниці до свого носія є нікчемним 
[3, c. 73]. Відповідно до Закону України «Про інформацію» інформа-
ція – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на 
матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [4]. 

До предмета цього злочину потрібно також віднести й інфор-
мацію про сам факт листування чи розмови однієї людини з ін-
шою, з юридичною особою, інформацію про особу, якій адресовано 
лист (повідомлення, телеграму) чи з якою велася розмова (прі-
звище, ім’я, її адреса та інші особисті дані), інформацію про дату та 
час листування чи розмови. Отже, основними ознаками інформації 
як предмету злочину, передбаченого ст. 163 КК України, є: 1) її 
таємний характер – інформація повинна бути такою, яку б адресат 
або джерело інформації не бажало доводити до відома інших з 
будь-яких причин; 2) інформація повинна передаватися чи бути 
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переданою засобами зв’язку або через комп’ютер [3, c. 73]. Не мо-
жуть бути визнані предметом цього злочину відомості та повідом-
лення, які містяться в службовій кореспонденції, а також відомості 
та повідомлення, що містяться у приватній кореспонденції, яка 
передається через третіх осіб, за допомогою тварин чи в інший 
спосіб [5, с. 406]. 

Засоби зв’язку – технічне обладнання, що використовується 
для організації зв’язку. Засоби зв’язку призначені для прийому та 
передачі інформації на відстані. Інформація також може передава-
тися у різних формах: паперовій, звуковій та візуальній. До засобів 
зв’язку відносять: телефон, домофон, факс, телеграф, модем, ра-
діостанція тощо. 

Поняття комп’ютер, досить-таки багатозначне, найчастіше 
вживається для означення програмно керованого електронного 
пристрою обробки інформації. Під комп’ютером (електронно-
обчислювальною машиною) розуміється комплекс електронних та 
інших технічних пристроїв, за допомогою якого здійснюється ав-
томатична обробка даних. Разом з тим, це може бути будь-який 
механічний, немеханічний (електронний) пристрій (або навіть 
людина), призначені для проведення обчислень. 

У кримінальному проваджені при складанні формулювання 
обвинувачення необхідно чітко і точно вказати усі кваліфікуючі 
ознаки як основного (простого) складу, так і обтяжуючі ознаки 
кваліфікованого, та особливо обтяжуючі ознаки особливо кваліфі-
кованого складу злочину, що містяться у вчиненому криміналь-
ному правопорушенні. За наявності декількох привілеюючих, ква-
ліфікуючих або особливо кваліфікуючих ознак, вказаних альтер-
нативно, обирається або одна, або декілька з них. Певні сучасні 
технічні засоби передачі інформації важко віднести конкретно або 
до засобів зв’язку, або до комп’ютера чи взагалі до них обох. 

Візьмемо для прикладу телевізор Smart TV. З одного боку – це 
телевізор, котрий має вбудований доступ до Інтернету, однак з 
іншого – це комп’ютерна система, інтегрована в телевізор, котра 
працює на основі операційної системи. Деякі моделі телевізорів 
Smart TV мають можливість підключення до соціальних мереж, за 
допомогою яких дуже часто сучасні люди спілкуються між собою, 
обмінюються інформацією, в тому числі й приватною. За допомо-
гою вказаних телевізорів також здійснюються різного роду відео 
конференції та відео дзвінки через Skype, обмін фото- та відео 
контентом між пристроями, такими як комп’ютер або ж смартфон. 
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Існує думка, що деякі моделі телевізорів Smart TV можуть слідку-
вати за користувачами. Зокрема, вони відсилають на сайт вироб-
ника інформацію щодо перемикання каналів, а також імена фай-
лів, записаних на додаткових носіях інформації, що приєднуються 
до телевізора. Як повідомляє The Washington Post подібним злит-
тям інформації своїх користувачів займаються й такі знамениті 
компанії Microsoft, Google, Facebook, Skype тощо [6]. Тож виникає 
проблема віднесення телевізора Smart TV до засобу зв’язку або ж 
віднесення його до комп’ютера та охоплення вказаної інформації 
сферою дії ст. 163 КК України. 

Смартфони, комунікатори, планшетні персональні комп’ютери, 
Slate PC, Інтернет-планшети, мобільні Інтернет-пристрої та ще дуже 
багато різноманітних новітніх пристроїв, призначених зокрема й 
для обміну певною інформацією та відомостями. Постає багато 
складностей безпосередньо у віднесенні кожного з них під одну з 
кваліфікуючих ознак, зазначених у ст. 163 КК України, як засоби 
зв’язку або комп’ютер. Важко віднести спілкування осіб за допо-
могою програмних забезпечень типу Skype або ICQ, SMS- та MMS- 
переписки до сфери охоплення одного із цих термінів, що на сьо-
годнішній день зазначені у ст. 163 КК України. 

При складанні формулювання обвинувачення одночасне від-
несення одного технічного засобу і до засобів зв’язку, і до 
комп’ютеру одночасно (хоча це у дійсності може бути і так) є по-
милковим. Тому виникає потреба в універсалізації термінів «засо-
би зв’язку» та «комп’ютер». Таким об’єднуючим поняттям може 
бути дефініція «технічні засоби телекомунікацій». 

Закон України «Про телекомунікації» у ст. 1 визначає такі те-
рміни. Технічні засоби телекомунікацій – обладнання, станційні та 
лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних 
мереж. Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів 
телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, кому-
тації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового 
тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по 
радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах 
між кінцевим обладнанням. Телекомунікації (електрозв’язок) – 
передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, 
письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-
якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромаг-
нітних системах [2]. Отже, термін «технічні засоби телекомуніка-
цій» значно ширше охоплює новітні засоби, якими може здійсню-
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ватися обмін інформацією, спілкування тощо, адже до них нале-
жать: телефонні, радіо-, теле- та комп’ютерні засоби. У всіх них 
інформація є ресурсом, що надається клієнтам. 

Таким чином, враховуючи швидкий розвиток техніки, а отже 
виникнення проблеми віднесення певних предметів альтернатив-
но або до засобів зв’язку, або до комп’ютера, гостро постає питан-
ня про універсалізацію цих термінів, зазначених у ст. 163 КК Укра-
їни. Пропонується у назві ст. 163 КК України та диспозиції ч. 1 цієї 
статті після слів «що передаються», слова «засобами зв’язку або 
через комп’ютер» замінити словами «технічними засобами теле-
комунікацій». А отже, назву ст. 163 КК України та диспозицію ч. 1 
цієї статті викласти у такій редакції: «Порушення таємниці листу-
вання, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, 
що передаються технічними засобами телекомунікацій». 
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ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ СПІВУЧАСНИКІВ УМИСНОГО 
ВБИВСТВА МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ  

(СТ. 117 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ) 

Концепція правової держави завжди пов’язується, перш за все, 
з ідеями природних невідчужуваних прав людини, з їх визнанням, 
повагою та охороною з боку держави. Ст. 27 Конституції України 
закріплює головне природне право кожної людини – право на 
життя: «Кожна людина має невід’ємне право на життя. Обов’язок 
держави – захищати життя людини. Кожен має право захищати 
своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протипра-
вних посягань». [1, c. 7]. Життя є найбільш цінним із всіх благ, охо-
ронюваних державою, не лише для людини, а і для українського 
суспільства в цілому. Тому захист життя людини гарантується 
Конституцією України, а за посягання на життя людини встанов-
лена найбільш сувора – кримінальна відповідальність. Поряд із 
відповідальністю за умисне вбивство (ст. 115 Кримінального ко-
дексу), вбивство через необережність (ст. 119 КК України), чинне 
кримінальне законодавство передбачає відповідальність за умисні 
вбивства при пом’якшуючих обставинах, зокрема умисне вбивство 
матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України).  

Спектр відносин, пов’язаних із участю в них неповнолітніх або 
малолітніх осіб регулюється не лише законодавчо на рівні держа-
ви, а й на рівні міжнародних відносин. Зокрема, такі суспільні від-
носини щодо малолітніх регулюються Конвенцією про права ди-
тини, Декларацією про права дитини, Декларацією про соціальні 
та правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, 
особливо при передачі дітей на виховання та їх усиновлення на 
національному та міжнародному рівні. 

З диспозиції ст. 117 КК України ми розуміємо, що відповідаль-
ність за даний злочин наступає безпосередньо за умисне вбивство 
матір’ю своєї новонародженої дитини. Виходячи з цього, суб’єктом 
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вказаного злочину може бути лише матір новонародженої дитини, 
яка знаходиться в особливому психічному стані, зумовленому 
процесами пологів. Аналіз судової практики виявляє таку законо-
мірність. Переважна більшість жінок – молоді жінки у віці до 25 
років, як правило, незаміжні, народжують дитину вперше, в біль-
шості випадків від випадкового або першого сексуального зв’язку. 
Підштовхувати до вчинення такого злочину може скрутне матері-
альне становище, почуття сорому та страху перед батьками та 
оточуючими. 

Враховуючи те, що новонароджена дитина є малолітньою ди-
тиною, а вбивство малолітньої дитини передбачено як кваліфіку-
юча ознака п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України, вбивство, вчинене за межа-
ми цього часу, слід кваліфікувати на загальних підставах за п. 2 ч. 2 
ст. 115 КК України. 

Але постає питання про те, як кваліфікувати дії осіб, які без-
посередньо приймають участь у вчиненні, організації або допома-
гають вчинити злочин, передбачений ст. 117 КК України. Згідно з 
чинним кримінальним законодавством співучастю у злочині ви-
знається спільна умисна участь декількох суб’єктів злочину у вчи-
ненні умисного злочину. Головною рисою спільності дій (бездія-
льності) співучасників є те, що дії (бездіяльність) кожного з них є 
складовою частиною загальної діяльності з вчинення злочину. 
Вони діють разом, роблячи кожний свій внесок у вчинення злочи-
ну. Дії (бездіяльність) кожного з учасників за конкретних обста-
вин є необхідною умовою для вчинення злочинних дій (бездіяль-
ності) іншим співучасником, а, зрештою, – необхідною умовою 
настання спільного злочинного результату. Також, якщо звертись 
до правил кваліфікації дій співучасників у вчиненні умисного зло-
чину, то буде зрозумілим, що дії виконавця (співвиконавця) ква-
ліфікуються за відповідною статтею особливої частини КК Украї-
ни, в якій передбачений склад вчиненого злочину, а інші співучас-
ники (організатор, пособник, підбурювач) несуть відповідальність 
за тією ж статтею, що і виконавець (співвиконавець), але з необ-
хідним посиланням на відповідний пункт ст. 27 КК України, в за-
лежності від того, яку роль вони виконували при вчиненні злочи-
ну. Зазначене правило підтверджується загальними положеннями 
до розділу ХІХ КК України (військові злочини). Особи, не зазначені 
у статті 401 («Поняття військового злочину») за співучасть у вій-
ськових злочинах підлягають відповідальності за відповідними 
статтями цього розділу [2, c. 167]. 
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Але ж, якщо розглядати факт співучасті у злочині, передбаче-
ному ст. 117 КК України, то виникають проблеми щодо кваліфіка-
ції дій співучасників. Зазначене вище правило, на думку багатьох 
правників у цьому випадку не діє. Так, В. О. Навроцький з приводу 
кваліфікації діянь співучасників у злочинах зі спеціальним 
суб’єктом зазначає, що якщо відповідальність диференційована з 
урахуванням ознак суб’єкта, то дії виконавця кваліфікуються з 
урахуванням наявних у нього елементів, що пом’якшують відпові-
дальність, а дії організатора, підбурювача, пособника за певною 
частиною ст. 27 та статтею Особливої частини, яка передбачає 
злочин загального суб’єкта [3, c. 313]. Обґрунтуванням зазначеної 
позиції є твердження, що за ст. 117 КК України можуть кваліфіку-
ватися лише діяння матері, що вбиває свою новонароджену дити-
ну, за умови, що вона знаходиться в особливому психоемоційному 
стані, зумовленому пологами. Інші ж особи (організатор, підбурю-
вач, пособник) не знаходяться і не можуть знаходитись у особли-
вому психоемоційному стані, зумовленому пологами, тому їх діян-
ня слід розглядати як організацію, підбурювання або пособництво 
умисному вбивству (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). 

Щодо кваліфікації дій співвиконавця умисного вбивства но-
вонародженої дитини, маємо наступне. Кваліфікувати дії співви-
конавця за ст. 117 КК України не допустимо із тих же міркувань, 
через які не можна кваліфікувати за ст. 117 КК України і дії інших 
співучасників злочину. Адже, якщо особа не може бути виконав-
цем конкретного злочину, то вона не може визнаватись також і 
співвиконавцем цього посягання.  

На мою думку, діяння співвиконавця умисного вбивства но-
вонародженої дитини слід кваліфікувати за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК 
України, як виконання умисного вбивства малолітнього. Таку по-
зицію можна обґрунтувати тим, що співвиконавець виконує час-
тину об’єктивної сторони, тобто вчиняє дії, спрямовані на позбав-
лення життя новонародженої дитини, але фактично не має харак-
теристик спеціального суб’єкту даного злочину. 

Згідно з вищевикладеним, були розглянуті різні варіанти ква-
ліфікації діянь при умисному вбивстві матір’ю своєї новонародже-
ної дитини. В цих випадках мати виконує об’єктивну сторону 
складу злочину. У першому випадку мати позбавляє життя свою 
новонароджену дитину і при цьому є єдиним виконавцем злочину. 
У другому – мати позбавляє життя свою новонароджену дитини не 
самостійно, разом з нею дії, що становлять об’єктивну сторону 
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злочину, виконує ще одна особа – співвиконавець (який є загаль-
ним суб’єктом). 

Однак можливі й інші варіанти, які є необхідність розглянути. 
По-перше, це випадок, коли новонароджену дитину вбиває зага-
льний суб’єкт, а мати виступає організатором, підбурювачем або 
пособником у вчиненні злочинного посягання. Очевидно, що дії 
виконавця слід кваліфікувати як дії виконавця умисного вбивства 
малолітнього (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України), адже він не перебуває в 
зумовленому пологами особливому психоемоційному стані, тобто 
не має ознак спеціального суб’єкту даного злочину. Але постає 
питання про те, як в цьому випадку кваліфікувати дії матері, яка 
має всі ознаки спеціального суб’єкту. Адже, виходячи з положень 
Загальної частини КК України (ст. 26 КК України), незважаючи на 
те, що мати виступає у якості організатора, підбурювача, пособни-
ка та має всі ознаки спеціального суб’єкта, для кваліфікації за ст. 
117 КК України, відповідальність вона повинна нести за організа-
цію, підбурювання або пособництво до умисного вбивства малолі-
тньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України), тобто до злочину, який 
вчиняє загальний суб’єкт. Вважаю це правильним вирішенням 
питання кваліфікації, так як ст. 115 КК України є загальною нор-
мою, яка не містить у собі жодних привілеїв щодо суб’єктного 
складу, а також діяння, яке закріплене у ст. 115 має більшу ступінь 
суспільної небезпеки, ніж злочин, передбачений ст. 117 КК Украї-
ни. У ст. 117 КК України встановлена відповідальність лише вико-
навця, який знаходиться в особливому, викликаному пологами, 
стані. Відповідальність організатора, підбурювача, пособника да-
ною статтею не передбачена і, на нашу думку, вони підлягають 
відповідальності на загальних підставах.  

Аналізуючи судову практику застосування положення ст. 117 
КК України, можна зробити висновок, що при вирішенні питання 
про відповідальність матері за вбивство своєї новонародженої 
дитини під час пологів або одразу після них, в більшості випадків 
судом не розглядаються ті об’єктивні ознаки, які безпосередньо 
призвели до вчинення злочину. Саме тому питання та аспекти 
співучасті у вчиненні даного злочину достатньо не висвітлені, а 
тому і нормативно не врегульовані. Але, з точки зору логіки, мож-
на виявити невідповідність кваліфікації дій співучасників у тому, 
що з формальної точки зору вони є співучасниками у злочині, який 
фактично не був виконаний, адже виконавець притягується до 
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кримінальної відповідальності за статтею, яка передбачає інший 
вид суспільно небезпечного діяння. 

У кримінально-правовій літературі висловлені пропозиції про 
доцільність виділення кваліфіковано складу умисного вбивства 
матір’ю своєї новонародженої дитини. [4, с. 10, 17]. Зокрема, 
О. Л. Старко пропонує у ч. 2 ст. 117 КК України передбачити кримі-
нальну відповідальність за умисне вбивство матір’ю своєї новона-
родженої дитини, вчинене повторно. Л. А. Остапенко вважає, що 
кваліфікуючими ознаками умисного вбивства матір’ю своєї ново-
народженої дитини варто визначити вбивство двох чи більше 
дітей, вчинення злочину повторно. [5, с. 9]. 

Зважаючи на вищевикладене, можна зробити висновки, що на 
даний момент кримінальне законодавство у аспекті регулювання 
відповідальності співучасників у злочинах зі спеціальним 
суб’єктом не є досконалим і вимагає доповнення та удосконален-
ня. Можливо, необхідно доповнити ст. 117 КК України другою час-
тиною, яка б передбачала відповідальність за підбурювання або 
пособництво у вчиненні цього злочину, так як в нашій країні не 
поодинокі випадки, коли жінку фактично змушують чи схиляють 
до вчинення цього злочину сторонні особи. Тобто, проблема спів-
участі в даному злочині має місце і повинна бути належним чином 
врегульована законодавством, тому що на сьогоднішній день ква-
ліфікація дій співучасників за даним злочином викликає багато 
проблем та колізій, потребує вдосконалення. 
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ЧАСТКОВА ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ СТ. 365 КРИМІНАЛЬНОГО  
КОДЕКСУ УКРАЇНИ – ПАРАДОКС ЗАКОНОДАВСТВА 

З моменту набрання чинності Закону України «Про засади за-
побігання та протидії корупції» від 11 червня 2009 року правову 
спільноту було орієнтовано на підвищення якості превентивних 
антикорупційних заходів, що вплинуло на зміст норм Кримінально-
го кодексу України (далі – КК України), які зазнали серйозних змін. 

У науковому світі існує догма про те, що корупційні діяння – 
злочини «білих комірців» (адміністраторів та управлінців, інтеле-
ктуальної еліти), які зумовлені наявністю у службовців сукупності 
владних повноважень, перевищення яких надає можливості отри-
мання неправомірної вигоди. 

Із моменту набрання чинності КК України, з 2001 до 2014 ро-
ку існувала норма, яка встановлювала відповідальність за пере-
вищення влади або службових повноважень службовими особами 
(ст. 365 КК). Її було скориговано згідно із Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відпо-
відальності за корупційні правопорушення» від 7 квітня 2011 року 
№ 3207-VI [1]. 

Законом України «Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України щодо імплемен-
тації до національного законодавства положень статті 19 Конвен-
ції ООН проти корупції» від 21.02.2014 року [2], норму було зміне-
но в частині, яка стосується суб’єкта злочину, котрим стали лише 
працівники правоохоронних органів. Хоча, доцільно зазначити, що 
ст. 19 Конвенції ООН, на яку посилається законодавець, стосується 
лише зловживання службовим становищем, але ніяк не переви-
щення влади або службових повноважень [3]. 

Часткова декриміналізація зазначеного злочину – крок назад 
по відношенню до Указу Президента України «Про Національну 
антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» від 21 жовтня 2011 
року № 1001/2011, у якій зазначено, що для реалізації Національ-
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ної антикорупційної стратегії необхідні узгоджені дії державних 
органів та органів місцевого самоврядування щодо: забезпечення 
доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого 
самоврядування: удосконалення системи контролю за викорис-
танням державного майна з метою недопущення фактів одержання 
прихованих прибутків державними службовцями або, за їх сприян-
ня, іншими особами чи угрупованнями; оптимізації фінансування 
політичних партій та виборчих кампаній шляхом установлення 
чітких правил їх фінансування, а також забезпечення ведення ефек-
тивного незалежного контролю за таким фінансуванням [4]. 

Перевищення влади чи службових повноважень може бути як 
самостійним складом (згідно з Постановою Пленуму Верховного 
Суду України від 26.12.2003 № 15 «Про судову практику у справах 
про перевищення влади або службових повноважень» перевищен-
ня влади реалізується шляхом вчинення дій, які є компетенцією 
вищестоящої службової особи цього відомства чи службової особи 
іншого відомства; вчинення дій, виконання яких дозволяється 
тільки в особливих випадках, або з особливого дозволу, або з 
додержанням особливого порядку, – за відсутності цих умов; 
вчинення одноособово дій, які могли бути вчинені лише 
колегіально; вчинення дій, які ніхто не має права виконувати або 
дозволяти [5]), так і предикатом корупційних діянь – таких, на-
приклад, як одержання службовою особою неправомірної вигоди у 
значному розмірі або передача нею такої вигоди близьким родичам 
за відсутності ознак прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою (незаконне збагачення), 
яке, згідно зі ст. 368-2 КК України, не вимагає від злочинця вико-
нання дій в межах своїх повноважень, що є однією з форм корупції. 

Перевищення влади або службових повноважень службовою 
особою, що вчиняється з метою отримання неправомірної вигоди 
чи незаконного збагачення може проявлятися, наприклад, шляхом 
виконання особою дій, що хоча й виходять за межі її повноважень, 
але зумовлені певним владним становищем, тобто наприклад, 
розкрадання державного майна представником влади зумовлю-
ється наявністю у нього сукупності владних повноважень, які на-
дають йому позитивної репутації, використовуючи котру, службо-
вець отримує можливість незаконно збагатитися.  

У широкому сенсі, про суспільну небезпечність декриміналі-
зованого діяння свідчить низка фактів: перш за все, це підрив ав-
торитету органів державної та виконавчої влади, деструктивний 
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вплив на нормальну службову діяльність, посягання на економіч-
ну безпеку України і нарешті, – негативний відбиток на демокра-
тичності її режиму взагалі. 

Бажання України займати гідне місце на світовій арені повин-
но супроводжуватися слідуванням країни вимогам міжнародно-
правових актів. Останні ж концентрують увагу законодавців на 
корупційних діяннях усіх службових осіб, не виокремлюючи конк-
ретні професійні прошарки.  

Часткова декриміналізація ст. 365 КК з наданням їй вузької 
спрямованості лише на працівників правоохоронних органів не є 
виправданою, оскільки більшість варіантів можливого переви-
щення влади саме цією категорією входить до складів злочинів 
відповідальність за які передбачено XVIII розділом КК «Злочини 
проти правосуддя». Варто відмітити, що вони здебільшого не 
пов’язані із бажанням незаконного збагачення. Тим більш, що 
згідно з відомостями, наданими Єдиним державним реєстром су-
дових рішень, протягом 2013 року перевищення влади чи службо-
вих повноважень вчинили 161 працівник правоохоронних органів, 
а з моменту часткової декриміналізації злочину по сьогоднішній 
день – 6 осіб. З 01.01.2013 по 21.02.2014 рік незаконні дії, передба-
чені ст.. 365 КК України вчинили 77 службових осіб [6].  

Встановлення відповідальності лише щодо правоохоронців за 
перевищення влади чи службових повноважень у ст. 365 КК супе-
речить не тільки міжнародним нормативно-правовим актам щодо 
протидії корупції, а й принципам кримінального права, одним з 
яких є принцип рівності усіх громадян перед законом. Конституці-
єю України, у ст. 24 також зазначено, що «…не може бути привілеїв 
чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релі-
гійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального похо-
дження, майнового стану, місця проживання, за мовними або ін-
шими ознаками» [7]. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ  
ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ  

ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

В Особливій частині КК України, а також КК Російської Феде-
рації, відповідальність за вчинення злочинів проти громадської 
безпеки встановлюється нормами, які згруповані в окремий роз-
діл (главу): розділ IX «Злочини проти громадської безпеки» КК 
України та глава 24 «Злочини проти громадської безпеки» КК Ро-
сійської Федерації. 

Суспільна небезпечність злочинів цієї категорії полягає в то-
му, що вони порушують безпечні умови життєдіяльності – загаль-
ну (спільну) безпеку, безпеку життя, здоров’я, власності широкого 
і невизначеного кола осіб та безпеку інших цінностей суспільства, 
створюють загрозу настання тяжких наслідків, а нерідко до них і 
призводять [2, с. 3]. Перерахованими цінностями має визначатись 
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пріоритетність у діяльності правоохоронної системи держави, 
спрямованої на запобігання та протидію злочинності. 

У сучасний період, який характеризується вкрай нестабіль-
ною політичною, економічною обстановкою, наявністю сепарати-
стських проявів, масштабних проявів насильства із застосуванням 
зброї, створенням незаконних військових угрупувань та їх підви-
щеною активністю, набуває особливої значущості боротьба із зло-
чинами, пов’язаними із викраденням, привласненням, вимаганням 
вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи ра-
діоактивних матеріалів або заволодінням ними шляхом шахрайст-
ва або зловживання службовим становищем (ст. 262 КК України). 

Аналогом ст. 262 КК України в російському варіанті є ст. 226 
«Розкрадання або вимагання зброї, боєприпасів, вибухових речо-
вин і вибухових пристроїв» КК РФ. Конструктивно ці статті мають 
суттєві відмінності, що породжує певний інтерес для наукового 
дослідження із застосуванням порівняльно-правового методу. 

Цей метод дає змогу вийти за межі своєї національної системи 
права, дослідити проблеми юридичної науки і практики з кримі-
нального права інших держав, розширити межі наукових пошуків, 
здійснити обмін кримінально-правовою інформацією, врахувати 
як позитивний, так і негативний досвід у законотворчості й у пра-
возастосуванні [1, с. 342]. 

Серед існуючого спектру відмінностей між статтями 262 КК 
України та 226 КК Російської Федерації зупинимось на деяких 
відмінностях, пов’язаних із законодавчим формулюванням 
об’єктивної сторони цих складів злочинів. 

Український законодавець у диспозиції ст. 262 КК України 
вказав наступні ознаки об’єктивної сторони: а) дія як форма суспі-
льно небезпечного діяння; б) спосіб вчинення злочинної дії. При 
цьому дія знайшла своє вираження у виді п’яти форм злочинного 
посягання: у ч. 1 статті – викрадення, привласнення, вимагання, 
заволодіння певним способом (шахрайством); у ч. 2 статті – заво-
лодіння певним способом (зловживанням службовою особою сво-
їм службовим становищем); у ч. 3 статті – розбій. Всі ці форми зло-
чинного посягання мають свої індивідуальні істотні ознаки, за-
вдяки яким здійснюється їх розмежування. Визначень цих понять 
стаття не містить. Сутнісні ознаки злочину, вчиненого у цих фор-
мах, вироблені наукою кримінального права та сферою правоза-
стосування [2, с. 126]. 
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На відміну від українського законодавця, російський законо-
давець у ст. 226 КК Російської Федерації не пішов шляхом зазна-
чення у диспозиції статті вичерпного переліку форм злочинної дії, 
а застосував узагальнюючий термін «розкрадання». Дефініція 
розкрадання зазначається у примітці до ст. 158 «Крадіжка» КК 
Російської Федерації: «Під розкраданням у статтях цього Кодексу 
розуміються вчинені з корисливою метою протиправне безоплат-
не вилучення і (або) обернення чужого майна на користь винної 
особи або інших осіб, що спричинили шкоду власнику або іншому 
володільцю цього майна”. 

У вітчизняній науці кримінального права висловлюються не-
однозначні точки зору щодо досконалості вищезазначеної дефіні-
ції. Однак, на нашу думку, підхід російського законодавця, що по-
лягає у застосуванні узагальнюючого терміну для різних форм 
злочинної дії, заслуговує на схвалення. Він дає можливість охоп-
лювати при кримінально-правовій кваліфікації весь спектр зло-
чинних дій, ознаки яких вказані у дефініції. Порівнюючи у цьому 
контексті український варіант конструювання об’єктивної сторо-
ни злочину, передбаченого ст. 262 КК України, можна у якості 
прикладу відмітити існуючу на практиці складність кримінально-
правової кваліфікації розтрати вогнепальної зброї, бойових при-
пасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв та радіоактивних 
матеріалів. 

Введення уніфікованого вищевказаного узагальнюючого тер-
міну до КК України та передбачення відповідного законодавчого 
визначення поняття, що відтворює сутність явища об’єктивної 
дійсності, сприяло б однозначному та правильному застосуванню 
кримінального закону на практиці. 
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УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ТА США:  
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

Зі змісту ст. 212 КК України 2001 р. «Ухилення від сплати по-
датків, зборів (обов’язкових платежів)» вбачається, що суб'єктами 
цього злочину можуть бути: 1) службова особа підприємства, 
установи, організації незалежно від форми власності, 2) особа, що 
займається підприємницькою діяльністю без створення юридич-
ної особи, 3) будь-яка інша особа, що зобов'язана сплачувати пода-
тки, збори, інші обов'язкові платежі, що входять в систему оподат-
кування і введені в установленому законом порядку [1, с. 174]. 
Згідно з вимогами ст. 18 Загальної частини КК України такими 
суб’єктами можуть бути лише фізичні особи. 

Що стосується врегулювання цього питання в кримінальному 
законодавстві США, то необхідно зазначити, що у федеральному 
Титулі 18 Кодексу США (Title 18 of the United States Code) даний 
злочин (tax evasion) визначається як нелегальне ухилення від по-
датків особами, корпораціями і трестами [2]. Більш повно дане 
поняття розкрито у Титулі 26 Кодексу США(Title 26 of the United 
States Code), Внутрішньому Кодексі Доходів (Internal Revenue 
Code), де воно визначене як умисне намагання будь-якої особи 
ухилитися будь-яким чином від податку, встановленого даним 
титулом (title) або іншого обов'язкового платежу [3]. Причому, як 
підкреслюється в справах United States v. Knox Coal Co., United 
States v. American Stevedores Inc., United States v. Lusting та інших, 
під «особою» в даному випадку розуміється, крім фізичної особи, 
як представника корпорації, також і сама така корпорація. Тобто 
термін «особа» тут вживається у широкому значенні – як фізична 
та юридична особа [4, chapter 1, section 1, p.2]. Проте для визнання 
юридичної особи суб'єктом розглядуваного злочину необхідна 
наявність певних умов, які були встановлені прецедентом State 
Minnesota v. Christy Pontiac, де було визначено три необхідні кри-
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терії відповідальності юридичної особи за дії свого агента: 1) про-
типравні дії були скоєні працівником у межах його службових по-
вноважень; 2) ці дії виконувались в інтересах корпорації; 3) вони 
були вчинені за дорученням керівництва корпорації. Наявність 
всіх трьох ознак є необхідною для притягнення юридичної особи 
до відповідальності[5; с. 241]. 

Варто зазначити, що при розробці чинного Кримінального 
Кодексу України також висувалися пропозиції визнати юридичну 
особу суб'єктом, зокрема, цього злочину. Дискусії в наукових колах 
з цього питання мають давню історію. Зокрема, деякі вчені зазна-
чають, що визнання юридичної особи суб'єктом даного злочину 
буде порушенням принципу персональної відповідальності, оскі-
льки, наприклад, штрафні санкції проти юридичної особи можуть 
позначитися на її працівниках, принципі недопустимості подвій-
ного покарання, відповідальності за вину, оскільки юридична осо-
ба фактично буде відповідати за дії свого працівника і, взагалі, 
дані зміни можуть призвести «до значних ускладнень»[6; 7, с. 268]. 

В той же час американські юристи аргументують доцільність 
визнання корпорації суб'єктом даного складу злочину значною 
суспільною небезпечністю ухилення від сплати податків, яка має 
наслідком недоотримання бюджетом значних коштів, і з цим важко 
не погодитись. Крім того, ще одна форма проявлення даного злочи-
ну, яка є навіть ще більш небезпечною – це можливість завдання 
шкоди національним інтересам держави на міжнародній арені. На-
приклад, у справі United States v. Arch Trading Co., компанія Arch 
Trading Co була визнана винною у протиправному укладенні двох-
мільйонного контракту з Іраком (в той час як громадянам та юри-
дичним особам США заборонялося вступати у будь-які правовідно-
сини з представниками цієї країни) і прихованні цієї угоди, а відпо-
відно, і доходу від неї, з якої повинен був стягуватися податок [8]. 

Безспірно, будь-яка галузь права, і кримінальне право не є ви-
нятком, весь час повинна знаходитися (і знаходиться) в постійно-
му розвитку, в тому числі із врахуванням іноземного досвіду. З 
часом деякі концепції починають потребувати перегляду та вдос-
коналення. Досвід багатьох країн Заходу, зокрема, США показує, 
що на певному рівні розвитку найбільш впливовими суб'єктами 
суспільних відносин замість фізичних осіб стають юридичні особи, 
адже можливості кожної конкретної особи прямо пропорційні 
можливостям того учасника суспільних відносин, від імені якого 
він виступає. Звичайно, юридичні особи як об'єднання фізичних 
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осіб є в цьому плані більш впливовими, ніж одна окремо взята 
фізична особа, а тому і можлива суспільна небезпечність злочинів, 
вчинених цими двома суб'єктами, також є різною. Крім цього, не 
можна погодитись з тезою щодо неможливості юридичної особи 
відповідати за дії її працівників. Думається, проблематика цього 
моменту може вирішуватися вже згадуваним трискладовим тестом: 
1) якщо службова особа діяла в межах своїх службових повнова-
жень, 2) в інтересах юридичної особи і, що найважливіше, 3) за до-
рученням керівництва юридичної особи, наприклад, акціонерів, то 
вона в даному випадку виступає нічим іншим, як знаряддям вчи-
нення злочину, а відповідальність покладається на юридичну особу. 

Очевидно, що осіб, які дійсно отримують вигоду від ухилення 
від сплати податків, тобто акціонерів компанії, нерідко неможливо 
притягнути до відповідальності через те, що їх офіційна діяльність 
в управлінні юридичною особою може обмежуватися отриманням 
дивідендів, і в такому випадку, коли відповідальність замість 
юридичної особи доведеться нести її службовій особі, дійсно буде 
страждати принцип невідворотності та персоніфікації покарання. 
Цьому можна запобігти, притягуючи до відповідальності справж-
нього суб'єкта ухилення від сплати податків – його платника 
(юридичну особу); в той же час відповідальність самої службової 
особи доцільно визначати на основі висвітлених вище критеріїв. 

З переходом України до ринкової економіки, оголошення євро-
пейського курсу нашої держави, з'являється можливість сподіва-
тись, що з розвитком підприємницької діяльності та наближенням 
економічного розвитку України до рівня західних стандартів, дедалі 
більше суспільні відносини будуть представлені взаємодією різно-
манітних юридичних осіб, а їх значення у суспільному житті країни 
значно збільшиться. Відповідно, і дана проблема також буде наби-
рати все більших масштабів, вимагаючи законодавчого удоскона-
лення визначення суб'єкту ухилення від сплати податків, безпереч-
но із врахуванням іноземного досвіду, і зокрема, США. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТУ ГРАБЕЖУ 

Вирішення питання про об’єкт грабежу базується на визначен-
ні поняття об’єкта злочину. На теперішній час у науці кримінально-
го права не завершено дискусію щодо сутності об’єкта злочину.  

Представники першого напряму вважають, що об’єктом зло-
чинів є блага і цінності, що охороняються кримінальним законом. 
Теорію об’єкту злочину як правового блага підтримували 
С. Б. Гавриш, В. Г. Грузкова, А. Л. Дудников, В. Е. Коновалова, 
Л. Е. Моїсеєнко, Г. А. Матусовський, М. В. Салтевський, А. В. Наумов. 
Як вказує П. С. Матишевський, «об’єкт як елемент складу злочину – 
це цінності, що охороняються кримінальним законом, проти яких 
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спрямоване злочинне діяння і яким воно може заподіяти або за-
подіює шкоду» [1, с. 100]. 

Другий напрям найбільш чітко і послідовно представлений у 
працях Г. П. Новосьолова. Критикуючи концепцію об’єкта як суку-
пності суспільних відносин і ґрунтуючись на тому, що від злочину 
завжди страждають люди, він робить висновок, що об’єктом кож-
ного злочину є люди – індивіди або їхні малі чи великі групи 
(об’єднання) або в цілому суспільство (соціум) [2, с. 53–64]. 

Третій напрям відображений у роботах В. П. Ємельянова. 
Принципово погоджуючись з представниками двох попередніх 
напрямів, він вважає їх такими, що недостатньо повно і адекватно 
відображають ті об’єкти, які перебувають під охороною криміна-
льного права. В. П. Ємельянов робить висновок, що універсальною 
категорією, яка здатна охопити собою всі без винятку охоронюва-
ні кримінальним законом реальні об’єкти, може бути категорія 
«сфери життєдіяльності людей» [3, с. 133]. 

Грабіж, передбачений ст. 186 Кримінального кодексу України 
(далі – КК), розташовано у розділі VІ Особливої частини КК «Зло-
чини проти власності». В науці кримінального права прийнято 
вважати, що назва розділу Особливої частини вказує на родовий 
об’єкт злочинів, які охоплюються відповідними статтями. Отже, 
всі злочини, які охоплюються статтями розділу VІ Особливої час-
тини КК, посягають на власність. 

Виходячи з назви розділу VI Особливої частини КК, об’єктом 
злочинів цього розділу є відносини власності. Відповідно до 
ст. 319 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) власник на свій 
розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому 
майном і іншими об’єктами відносин власності [4]. Отже, як юри-
дична категорія право власності є забезпеченою законом можли-
вість володіти, користуватися та розпоряджатися належним влас-
нику майном. Володіння означає господарське панування власни-
ка над річчю, приналежність майна окремій людині. Під викорис-
танням слід розуміти отримання із речі корисливих якостей шля-
хом її виробничого або ж особистого споживання. Розпорядження 
представляє собою вчинення відносно майна вчинків, які визна-
чають його подальшу долю (у т.ч. обміну, пошкодження або зни-
щення) [5, с. 433]. Злочинне діяння порушує відносини власності, 
створюючи неможливість для власника реалізовувати свої права 
стосовно володіння, користування та розпорядження належним 
йому майном. Отже, родовим об’єктом злочинів проти власності є 
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сукупність суспільних відносин власності з приводу володіння, 
користування та розпорядження майном. 

ЦК передбачає форми власності – приватна, комунальна, дер-
жавна, власність народу України (ст. 324-327 ЦК) [8]. З урахуван-
ням такого поділу вважаємо за необхідне визначати безпосеред-
нім об'єктом злочинів проти власності відносини власності в рам-
ках певної їх форми. Тобто безпосередній об’єкт злочинів проти 
власності можна визначити як відносини власності в рамках пев-
ної їх правової форми залежно від правового статусу суб’єктів пра-
ва власності, на які безпосередньо посягають (спрямовані) суспі-
льно небезпечні діяння, передбачені Розділом VI Особливої части-
ни КК, і яким вони заподіюють чи можуть заподіяти істотну шко-
ду. Слід зазначити, що злочинне посягання на власність може в 
тому чи іншому ступені спричиняти шкоду й іншим суспільним 
відносинам, які тісно пов’язані з відносинами власності. Тому в 
таких випадках можна встановити декілька безпосередніх 
об’єктів, вплив кожного з яких на характер та ступінь суспільної 
небезпечності злочину, а також на розташування його складу в 
системі Особливої частини КК далеко не однаковий [6, с. 15]. Так, 
специфіка певних способів злочинного заволодіння чужим майном 
є такою, що злочини проти власності одночасно посягають не 
тільки на власність, але й на життя, здоров’я, волю, свободу пере-
сування власника майна. Саме тому додатковими (обов'язковими 
або факультативними) об'єктами окремих злочинів проти власно-
сті (в залежності від характеру дії і способу злочинного посягання) 
є життя, здоров'я, честь, гідність, особиста недоторканність, без-
пека людини та інші суспільні відносини, які порушуються чи мо-
жуть порушуватися у зв’язку з посяганням на відносини власності 
як на основний об’єкт (відносини приватної, комунальної чи дер-
жавної форм власності). Ці додаткові об’єкти, що страждають при 
злочинних посяганнях на відносини власності, значною мірою 
підвищують ступінь суспільної небезпеки вчиненого, що суттєво 
впливає на конституцію санкцій і тяжкість покарання, передбаче-
ного в них за ці злочини. Так, ч. 2 ст. 186 КК передбачає відповіда-
льність за грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним 
для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування 
такого насильства. Такий грабіж має додатковий безпосередній 
об'єкт – свободу і тілесну недоторканність особи [7, с. 154]. 
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Отже, безпосередній об’єкт грабежу слід визначити як сукуп-
ність суспільних відносин власності з приводу володіння, корис-
тування та розпорядження майном. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 
364 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Проблема ефективності запобігання корупції є актуальною 
для будь якої держави, і саме визначення таких заходів сприяло 
активному дослідженню цього явища, результатом якого було 
написання значної кількості книг, статей, проведення міжнарод-
них конференцій, рекомендацій щодо її запобігання. Але не зва-
жаючи на такий високий рівень досліджень та застосованих захо-
дів, корупція, як явище, не зменшується у своїх масштабах, і, на-
жаль, відбувається її проникнення у всі сфери життя [1, с. 143]. 
Згідно з результатами дослідження проведеного міжнародною 
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організацією Transparency International Індексу сприйняття кору-
пції у 2013 році, рейтинг України за рівнем корумпованості зали-
шився практично незмінним – 25 балів зі 100 можливих. Таким 
чином наша країна посіла 144 місце серед 177 держав, охоплених 
дослідженням [2]. 

Кримінальне законодавство є однією з важливих складових 
системи антикорупційного законодавства України. Кримінально-
правові норми антикорупційного спрямування направлені на про-
тидію найбільш небезпечним, злочинним проявам корупції 
[3, с. 328, 329]. Правильне тлумачення та практичне застосування 
положень, які закріплені в цих нормах, має важливе як теоретичне, 
так і практичне значення [4, с. 62]. 

Із прийняттям Верховною Радою України Закону «Про вне-
сення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 
кодексів України щодо імплементації до національного законо-
давства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції» від 
21 лютого 2014 року № 746-VII відбулися значні зміни в положен-
нях норм ст. 364 Кримінального кодексу України (далі КК), а саме: 
1) в абзаці першому частини першої слова «з корисливих мотивів 
чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб» замі-
нені словами «з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди 
для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи»; 2)частину 
третю виключено; 3) в абзацах першому та другому пункту 1 приміт-
ки до статті цифри «365» виключено; 4) у пункті 3 примітки до статті 
цифри «365-1» виключено. Але на законодавчому рівні не здійсню-
ється кримінально-правова характеристика прийнятих норм. 

Згідно зі ст. 364 КК України до кримінальної відповідальності 
за зловживання владою або службовим становищем може притя-
гатись лише службова особа (спеціальний суб’єкт), але поширена у 
чинному законодавстві України гра слів «службова особа – посадо-
ва особа – державний службовець» і відтак різне тлумачення да-
них понять, зовсім не вносить чіткості у вирішення питання про 
те, хто ж є суб’єктом службових злочинів. 

З метою визначення поняття «посадова особа» Міністерство 
юстиції України підготувало лист від 22.02.2013 №1332-0-26-
13/11, де зазначається, що для визначення поняття «посадова 
особа» необхідно виходити з правозастосовної практики, яка за-
значає, що головним критерієм віднесення особи до кола посадо-
вих осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих або адмініст-
ративно-господарських функцій. У свою чергу, відповідно до судо-
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вої практики, яка склалася і знайшла своє відображення у відпові-
дному узагальненні Верховного Суду України (Постанова Пленуму 
Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 «Про судову 
практику у справах про хабарництво»), організаційно-
розпорядчими обов'язками є обов'язки по здійсненню керівницт-
ва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою робо-
ти, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємст-
вах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. 

Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи 
приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керів-
ники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділа-
ми, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують 
ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо). 

У той же час під адміністративно-господарськими обов'язка-
ми розуміються обов'язки по управлінню або розпорядженню 
державним, колективним чи приватним майном (установлення 
порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення кон-
тролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи 
іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачаль-
них, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазина-
ми, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підп-
риємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо. 

Що ж стосується визначення поняття «службова особа», то 
згідно з частинами 1, 2 примітки до ст. 364 КК України, відповідно 
до якої службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за 
спеціальним повноваженням здійснюють функції представників 
влади чи місцевого самоврядування а також обіймають постійно 
чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого само-
врядування, на державних чи комунальних підприємствах, в уста-
новах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організацій-
но-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій,або 
виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким осо-
ба наділяється повноважним органом державної влади, органом 
місцевого самоврядування, центральним органом державного 
управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи 
повноважною особою підприємства, установи, організації, судом 
або законом. Крім того, службовими особами в КК України, також 
визнаються особи іноземних держав (особи, які обіймають посади 
в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної 
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держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійс-
нюють функції держави для іноземної держави, зокрема для дер-
жавного органу або державного підприємства), а також іноземні 
третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, коме-
рційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтер-
нативному судовому, посадові особи міжнародних організацій 
(працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, упов-
новажені такою організацією діяти від її імені), члени міжнарод-
них парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і 
посадові особи міжнародних судів.  

В свою чергу відповідно до Постанови Пленуму Верховного 
Суду України № 5 від 26.04.2002 «Про судову практику у справах 
про хабарництво» представники влади – це працівники державних 
органів та їх апарату, які наділені правом у межах своєї компетен-
ції ставити вимоги, а також приймати рішення, обов'язкові для 
виконання юридичними і фізичними особами незалежно від їх 
відомчої належності чи підлеглості. А саме, це такі особи, які в 
межах своїх повноважень мають право віддавати обов’язкові для 
виконання іншим особам (як фізичним, так і юридичним) накази, 
розпорядження, вказівки, приймати не тільки в межах відомства, 
представниками якого вони є, а й поза ним, громадян, з приводу 
поводження, вчинків, діянь громадян, не підпорядкованих їм по 
службі чи роботі, а це наприклад: народні депутати; прокурори та 
їхні помічники; працівники міліції; пожежні інспектори, інспекто-
ри рибного нагляду, мисливські й податкові інспектори та інші. 

Отже, можна зробити висновок, що законодавством чітко не 
розмежовуються поняття «посадова особа» та «службова особа» 

Що ж стосується громадянина – суб'єкта підприємницької ді-
яльності, то він може бути визнаний службовою особою (посадо-
вою особою) лише тоді, коли у нього реально виникає можливість 
виконання вказаних вище обов'язків. А це можливо у випадку, 
коли такий громадянин на умовах трудового договору наймає 
працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької 
діяльності. За таких обставин він набуває організаційно-
розпорядчих повноважень стосовно найманих працівників (право 
ставити перед ними певні завдання, визначати розмір заробітної 
плати, розпорядок робочого дня, застосовувати дисциплінарні 
стягнення тощо). 

Щодо вирішення питання щодо кваліфікації суспільно-
небезпечного діяння тієї чи іншої особи як злочину у сфері служ-
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бової діяльності треба мати на увазі, що «особа здобуває права 
службової внаслідок не будь-якого повноваження, а тільки такого, 
яке пов'язане з наданням їй організаційно-розпорядчих чи адміні-
стративно-господарських функцій» [6, с. 55]. 

Отже, викладене дозволяє зробити висновок про необхідність 
більш конкретного визначення терміну «службова особа» та конк-
ретизувати перелік осіб, яких слід визнавати службовими особами. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРИ ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ 
У СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ 

Згідно з чинним Кримінальним кодексом (далі – КК) України, 
обставини, які пом’якшують покарання, наведені у п 7 ст. 66 КК 
України. До них належить і вчинення злочину під впливом силь-
ного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або 
аморальними діями потерпілого. Хоч дане поняття вживається у 
кримінальному законодавстві вже більше століття, з’ясування 
його значення та обставини при яких дане поняття має криміна-
льно-правове значення були та є предметом наукових дискусій. 
Розгляду даного питання присвячено наукові праці таких науков-
ців як О. В. Авраменко, М. І. Дубініної, М. Маланчак, Т. Приходька, 
В. М. Бурдіна, О. М. Попова, А. В. Байлова, Б. В. Сідорова, О. Д. Сіт-
ковської, В. В. Сташиса, Л. А. Остапенко, В. М. Ткаченко, Т. Ткаченка, 
Т. Г. Шавгулідзе, С. Шишкова та багато інших. 

Постанова Пленуму Верховного суду України (далі – ПВСУ) 
«Про судову практику в справах про злочини проти життя та здо-
ров’я особи» від 7.02.2003 р. №2 у пункті 23 зазначено, що 
суб’єктивна сторона вбивства або заподіяння тяжкого тілесного 
ушкодження, відповідальність за які передбачено статтями 116 і 
123 КК України, характеризується, окрім умислу, ще й таким емо-
ційним станом винного, який значно знижував його здатність 
усвідомлювати свої дії або керувати ними. Необхідною умовою 
кваліфікації дій винного за зазначеними статтями є сильне душе-
вне хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного 
насильства, систематичного знущання чи тяжкої образи з боку 
потерпілого. У випадках, коли вбивство вчинено або тяжке тілесне 
ушкодження заподіяно після того, як стан сильного душевного 
хвилювання минув, ідеться вже не про «неможливість усвідомлю-
вати свої дії та (або) керувати ними» і кваліфікація відбувається за 
відповідними статтями КК України без урахування пом’якшуючих 
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обставин. Пом'якшуюче значення цієї обставини пов'язано з двома 
ознаками: а) наявністю стану душевного хвилювання, що раптово 
виникло внаслідок; б) протизаконних дій з боку потерпілого. 

Під сильним душевним хвилюванням, викликаним неправо-
мірними або аморальними діями потерпілого, розуміються сильні, 
такі, що швидко виникають та бурхливо протікають, короткочасні 
стани психіки винного, причиною яких була неправомірна або 
аморальна поведінка потерпілого. Такий психічний стан спричи-
нює жах, відчай, лють особи, що звужує її здатність значною мірою 
усвідомлювати свої дії або керувати ними [1, с. 151]. 

Причиною виникнення сильного душевного хвилювання мо-
жуть бути будь-які неправомірні, у т. ч. злочинні, або аморальні дії 
потерпілого. При цьому важливим є те, що стан сильного душевного 
хвилювання виник відразу після вчинення потерпілим вказаних 
дій, а не через значний проміжок часу після цього. Протиправні або 
аморальні дії можуть бути спрямовані не лише проти самого винно-
го, а й проти його рідних, близьких або інших осіб, суспільства, дер-
жави тощо [1, с. 151]. Отже, вчинення потерпілим певних дій, які 
можуть бути причиною виникнення сильного душевного хвилю-
вання, є однією з головних ознак для кваліфікації дій винної особі 
яка вчинила те чи інше каране діяння. Неправомірні дії – це дії, що 
не узгоджуються з вимогами правових норм, порушують правові 
приписи [2]. Таким чином будь-які діяння, які порушують чинне 
законодавство, в тому числі і кримінальне, можуть бути причиною 
виникнення сильного душевного хвилювання. Аморальні дії – це дії 
які суперечать нормам загальноприйнятої моралі. Якщо говорити 
про аморальність, то дії, які можуть підпасти під дане описання, 
необхідно оцінювати не тільки з об’єктивної, а і з суб’єктивної точ-
ки зору, а також моральні установки особи яка вчинила злочин. 

Якщо погодитись з думкою Бурдіна В. М. та деяких інших нау-
ковців, що при вирішенні питання про тяжкість образи до уваги 
обов’язково треба брати її об’єктивний зміст, слід дійти висновку, 
що в окремих випадках суб’єктивне сприйняття образи нівелю-
ється. Адже застосування об’єктивного критерію при вирішенні 
цього питання завжди буде базуватися на певному сумніві в тому, 
що не зважаючи на те, що у конкретної особи на поведінку потер-
пілого виник стан сильного душевного хвилювання, але в іншої 
особи такий стан міг і не виникнути. Справа в тому, що тут необ-
хідно брати до уваги те, що причина завжди рівна своєму наслід-
кові – немає маленьких причин, які б спричиняли великі наслідки, 
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і навпаки. Тобто, коли вже образа обумовила виникнення стану 
сильного душевного хвилювання, то очевидно, що для цієї конк-
ретної особи вона була тяжкою, не зважаючи на те, що більшість 
інших осіб на неї могли зреагувати по-іншому [3, с. 288]. 

В даному випадку ми згодні з Дудоровим О.О., який зазначає, 
що характер поведінки потерпілого, яка зумовила виникнення 
стану сильного душевного хвилювання, впливає на ступінь тяжко-
сті вчиненого злочину, передбаченого ст. 123 КК України, і в такій 
якості має враховуватись при призначенні покарання [4]. Адже 
силі дії рівна сила протидії. Якщо вчинки потерпілого характери-
зувалися не просто образою, а тяжкою образою, систематичним 
знущанням, привселюдним приниженням або аморальними діями 
які здатні викликати сильне душевне хвилювання у винної особи, 
то саме ті дії потерпілого щодо винної особи, їх ступінь протипра-
вності та аморальності, а також значення для винної особи будуть 
впливати на ступінь тяжкості вчиненого злочину. 

Стан сильного душевного хвилювання (фізіологічний афект або 
непатологічний) – це раптовий і дуже інтенсивний емоційно-
психологічний стан (реакція) людини, який значно знижує її здат-
ність керувати своїми вчинками. Неправомірні дії, про які йдеться, 
полягають у застосуванні з боку однієї людини до іншої людини пси-
хічного або фізичного насильства, вчинення розпутних дій, знущання 
над нею, нанесення тяжкої образи, вчинення зухвалого ошуканства 
тощо, що викликає стан фізіологічного афекту і вчинення людиною в 
такому стані злочину щодо свого кривдника [5, с. 245]. 

Слово «сильне» служить показником того, що виникає у вин-
ного хвилювання має бути вираженим, інтенсивним і порушувати 
нормальну психічну регуляцію поведінки. Разом з тим дезоргані-
зація психічної діяльності не повинна бути настільки глибокою, 
щоб повністю виключати здатність особи до усвідомлення своїх 
вчинків і до керівництва ними. Цим сильне душевне хвилювання, 
що є не хворобливим станом осудної людини, відрізняється від 
хворобливих психічних розладів, що обумовлюють неосудність (до 
останніх належить, зокрема, патологічний афект) [6]. 

Отже, у даному випадку йдеться про злочин, в якому водночас 
є вина злочинця і у певному розумінні вина самого потерпілого від 
злочину. Обставину, про яку йдеться, суд не може враховувати як 
таку, що пом'якшує відповідальність, якщо вона визначена в зако-
ні як обов'язкова ознака конкретного складу злочину (статті 116 і 
123 КК). [5, с. 245] Наявність такої обставини як стан сильного 
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душевного хвилювання і дій які призвели до його виникнення є 
причиною існування відповідних окремих привілейованих статей, 
а не просто частини загальної статті за обставин, що пом’якшують 
відповідальність. 

Розглянемо умисне вбивство у стані сильного душевного хви-
лювання (ст. 116 КК України), за яке передбачене покарання у ви-
гляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі 
на той самий строк. Виходячи із санкції цієї статті дане протиправне 
діяння є злочином середньої тяжкості, а тому за його вчинення осо-
ба може бути звільнена від кримінальної відповідальності за наяв-
ності підстав, визначених ст.ст. 47, 48, 49 КК України. Умисне тяжке 
тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилю-
вання (ст. 123 КК України) яке карається громадськими роботами 
на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправни-
ми роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк 
до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років і є 
злочином невеликої тяжкості, а отже, за його вчинення особа може 
бути звільнена від кримінальної відповідальності за наявності підс-
тав, визначених ст.ст. 45–49 КК України. Проте і стосовно цього 
злочину не знайдено випадків звільнення осіб, які вчинили такий 
злочин, від кримінальної відповідальності. Основою підтвердження 
наведених даних є дослідження Авраменко В. О.[7].  

Підсумовуючи, розглянуте можна дійти наступного висновку: 
розглянуті привілейовані склади злочинів необхідні криміналь-
ному праву. Але залишається не чітко визначений законодавством 
стан сильного душевного хвилювання, наявність якого дозволяє 
застосовувати відповідну статтю КК України. Законодавець слуш-
но не конкретизує дії потерпілого, адже для кожної особи своя 
межа виникнення стану сильного душевного хвилювання при 
протиправних чи аморальних діях. Якщо для однієї особи достат-
ньо лише один раз привселюдно бути приниженою для виник-
нення бажання помсти, заподіяння шкоди кривдникові у стані 
сильного душевного хвилювання, то для іншої – навіть системати-
чні приниження не викликає такого бажання. Також не можемо не 
відмітити, що велике значення для кваліфікації злочинів за ст. 116 
та ст. 123 КК мають сприйняття винною особою дій потерпілого та 
їх протиправність та аморальність, тобто чим більше потерпілий 
завдасть своїми діями шкоди винному, тим більша ймовірність 
того, що у винного виникне бажання помсти у стані сильного ду-
шевного хвилювання. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА УМИСНЕ ВБИВСТВО МАТІР’Ю СВОЄЇ  

НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ 

В наш час одним з важливих питань, яке хвилює вчених кри-
мінального права, та практиків є проблема кваліфікації злочинів, 
до них відносяться і такі злочини як умисне вбивство матір’ю своєї 
новонародженої дитини. Вирішення цього питання є необхідним, 
оскільки впливає на кримінально-правову оцінку діянь матері, яка 
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вбиває свою новонароджену дитину і кваліфікація діянь інших 
співучасників, якщо такі є. Для того, щоб вірно кваліфікувати зло-
чини даної категорії, потрібно володіти не тільки знаннями на 
теоретичному рівні, але й вміти застосовувати їх в практичній 
діяльності. З цього і випливає актуальність даної роботи, що по-
лягає у вирішення питань, пов’язаних з правильною та чіткою 
кваліфікацією злочинів, таких як вчинення умисного вбивства 
матір’ю своєї новонародженої дитини. 

Умисні посягання на життя у всі часи визнавались одними із 
найбільш тяжких злочинів. Будь-яке умисне вбивство має винят-
ково високий ступінь суспільної небезпеки. Повідомлення про ці 
злочини завжди спричинюють особливий суспільний резонанс і 
насамперед, коли йдеться про вбивство новонародженої дитини. 
Адже дитина, як зазначається у ратифікованій Україною Конвенції 
про права дитини, внаслідок її фізичної і розумової незрілості пот-
ребує спеціальної охорони і піклування [1]. 

Дослідження цієї проблеми потребує визначення характерних 
особливостей злочинів даного виду. На думку Старко О. Л., дітов-
бивство – це умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дити-
ни під час пологів або відразу після пологів [2]. На нашу думку, 
поняття «дітовбивство» є більш широким за своїм обсягом, тому 
що відповідальність за цей злочин передбачена декількома стат-
тями КК України. Кваліфікації цього злочину можлива за ч. 2 п. 2 
ст. 115 чи за ст. 117 КК України, що сприяє можливості виникнен-
ня конкуренції кримінально-правових норм. 

Проблемні ознаки умисного вбивства матір'ю своєї новонаро-
дженої дитини виражені словами «новонароджена дитина», «ма-
тір», «під час пологів», «відразу після пологів». Постанова Пленуму 
Верховного Cуду України (далі – ППВСУ) від 7 лютого 2003р. № 2 
«Про судову практику в справах про злочини проти життя та здо-
ров’я особи» не містить конкретних і чітких орієнтирів змісту цих 
ознак [3].  

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» поча-
тком кримінально-правової охорони життя дитини (у тому числі й 
при народженні дитини в результаті кесаревого розтину) слід 
вважати появу будь-якої частини тіла дитини з утроби матері. При 
кваліфікації умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої 
дитини за обставин народження дитини за допомогою штучного 
методу розродження, визначення початкового моменту життя 
немає принципового значення, що зумовлено специфікою конс-
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трукції ст. 117 КК України – часовим проміжком «під час пологів». 
Така ознака, як життєздатність (здатність новонародженої дитини 
до подальшого існування поза організмом матері) не завжди має 
кримінально-правове значення. Нежиттєздатна дитина (недоно-
шені новонароджені, а також новонароджені, які мають аномалії 
розвитку та деякі хворобливі стани) народжується живою, тому 
позбавлення її життя слід вважати вбивством [4]. 

Доцільним є визначення меж періоду новонародженості (у ро-
зумінні ст. 117 КК України), який триває з моменту початку кри-
мінально-правової охорони життя дитини й закінчується з момен-
том завершення особливого психофізичного стану матері (який 
визначається у кожному конкретному випадку), та внесення у 
зв’язку з цим змін до відповідної постанови Пленуму Верховного 
Суду України. У педіатрії новонародженим визнається немовля з 
моменту констатації живонародженості і до 28 днів життя; в аку-
шерстві початковий момент новонародженості конкретизується 
першим подихом і перерізанням пуповини, а продовжуваність 
періоду новонародженосгі дорівнює одному тижню; в судовій ме-
дицині період новонародженості обмежений однією добою[5]. На 
нашу думку необхідно вказати у Постанові Пленуму Верховного 
Суду конкретний термін новонародженості та його межі.  

На думку Лукічева О.В. поняття «під час пологів» слід розуміти 
як певний проміжок часу, який триває з моменту початку кримі-
нально-правової охорони життя дитини до закінчення пологового 
процесу. Період «відразу після пологів» настає після завершення 
послідового (останнього) періоду пологів. Момент закінчення 
цього проміжку часу вирішується у кожному конкретному випад-
ку, враховуючи всі обставини справи. Орієнтиром визначення цьо-
го моменту може слугувати момент початку проведення заходів 
по догляду за щойно народженим немовлям (перев’язування пу-
повини, миття, годування немовляти) [6, c. 32]. На мою думку, слід 
підкреслити, що особливий психофізіологічний стан жінки під час 
скоєння вбивства новонародженої дитини необхідно відмежову-
вати від так званих післяпологових психозів, які складаються з 
ендогенних органічних захворювань (шизофренія, маніакально-
депресивний психоз), що спровоковані вагітністю та пологами. В 
таких випадках мати на момент вчинення злочину визнається 
неосудною і кримінальній відповідальності не підлягає. 

Вчинення умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої 
дитини повторно має місце на практиці й також свідчить про під-



Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології  

у світлі реформування кримінальної юстиції 

144 
 

вищену небезпечність винної особи, але передбачає розрив у часі, 
протягом якого є можливість обдумати вирішення ситуації, що 
спонукає зробити висновок про доцільність визнання даної обста-
вини обтяжуючою [7, c. 9]. 

Особливості розглядуваного складу злочину, який містить 
ознаки спеціального суб’єкта, усувають можливість кваліфікації 
дій інших, крім матері, співучасників умисного вбивства матір'ю 
своєї новонародженої дитини, за ст. 117 КК України. Привілейова-
ний склад злочину стосується лише жінки, яка виносила та наро-
дила дитину. 

Юридична конструкція об'єктивної сторони складу злочину, 
передбаченого ст. 117, відповідає типовій юридичній конструкції 
умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК), а саме наявності: а) діяння, що 
полягає в посяганні на життя іншої людини (новонародженої ди-
тини); б) наслідку у вигляді настання біологічної смерті потерпі-
лого; в) причинного зв'язку між діянням і наслідком[8, c. 45]. 

У свою чергу посягання на життя новонародженої дитини 
може бути здійснене як активною формою поведінки (дією), так і 
пасивною формою поведінки (бездіяльністю). 

Убивство шляхом дії може полягати у безпосередньому фізи-
чному впливі на організм новонародженої дитини (нанесення 
ударів у життєво важливі органи, здавлювання шиї тощо), а також 
зумовлювати такий вплив через будь-які чинники зовнішнього 
середовища (дія високої чи низької температури, електроструму, 
отрути, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів тощо). Без-
діяльність як спосіб посягання на життя новонародженої дитини 
виявляється у тому, що винна особа (мати новонародженої дити-
ни) не вчиняє дій, які б відвернули настання смерті потерпілого 
(новонародженої дитини), хоча в конкретній ситуації вона могла і 
повинна була такі дії вчинити (відмова від годування тощо). Нас-
лідки у вигляді біологічної смерті новонародженого – обов'язкова 
ознака вбивства, коли мова йде про склад закінченого злочину. 
Протиправне посягання, яке призвело до клінічної смерті новона-
родженого, але останній врешті-решт залишився живим, за відпо-
відних умов може розцінюватись лише як замах на умисне вбивст-
во або як спричинення умисного чи необережного тяжкого тілес-
ного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння 
[9]. Однією з необхідних умов визнання особи винною у скоєнні 
вбивства є встановлення причинного зв'язку між її діянням і нас-
лідком – настанням смерті новонародженого. 
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Враховуючи те, що новонароджена дитина є малолітньою ди-
тиною, а вбивство малолітньої дитини передбачено в якості квалі-
фікуючої ознаки п. 2 ч. 2 ст. 115 КК, пропонується вчинення таких 
дій через деякий час після пологів кваліфікувати за п. 2 ч. 2 ст. 115 
КК. Такий підхід вимагає зміни відповідного роз'яснення Пленуму 
Верховного Суду України з цього питання (п. 21 постанови Пленуму 
Верховного Суду України «Про судову практику в справах про зло-
чини проти життя і здоров'я особи» від 7 лютого 2003 р. № 2) [10]. 

Доцільно доповнити ст. 117 КК України частиною 2, якою пе-
редбачити відповідальність за умисне вбивство матір'ю під час 
пологів або відразу після пологів своїх двох чи більше дітей або 
вчинення цього злочину повторно. Це положення закону могло б 
застосовуватись на практиці у випадках вбивства двох чи більше 
дітей або при повторності дій. 

Провівши дослідження змісту та значення основних складо-
вих,умисне вбивство може кваліфікуватися за ст. 117 КК України 
лише тоді, коли дитину вбила мати, яка цю дитину народила. 
Вбивство чужої дитини незалежно від будь-яких обставин не може 
кваліфікуватися за ст. 117 КК України. За ст. 117 КК України ква-
ліфікується вбивство, вчинене матір'ю під час пологів або відразу 
ж після них. Якщо після пологів минув деякий час, то заподіяне 
вбивство, хоч би і матір'ю своєї новонародженої дитини, не може 
кваліфікуватися за ст. 117 КК України. Не може кваліфікуватися за 
ст. 117 КК посягання на життя плода ще до пологів. Такі дії квалі-
фікуються як незаконне проведення аборту (ст. 134 КК). 

Отже, у випадках, коли жінка, яка вчиняє умисне вбивство 
своєї новонародженої дитини із заздалегідь обдуманим умислом, 
під час пологів або одразу після них й не перебуває в певному пси-
хофізіологічному стані, то її дії у будь-якому випадку повинні ква-
ліфікуватися за п. 2. ч. 2 ст. 115 КК України (у випадку відсутності 
інших кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК). 
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ТИПОЛОГІЯ ОСІБ, ЩО ВЧИНЯЮТЬ НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї 

Одна із наукових проблем, яка існує у правовому полі, на сьо-
годні є проблематика вивчення насильства в сім’ї, а саме розгляду 
таких питань як поняття насильства в сім'ї, механізм протидії та-
ким злочинам, види насильства в сім’ї, типи сімейних злочинців, 
механізм вчинення таких злочинів та класифікація типів осіб, які 
вчинили насильницькі злочини в сім'ї. 

Сьогодні кримінологічна наука розвивається у багатьох нових 
напрямках, серед яких політична кримінологія, кримінологія масо-
вих комунікацій, економічна кримінологія, кримінотеологія та кри-
мінопенологія (пенітенціарна кримінологія), сімейна кримінологія 
[1, c. 5]. Саме сімейна кримінологія, вивчає проблему існування зло-
чинності в сім’ї і найбільш показового виду – насильства в сім’ї. 

У сучасному світі насильство в сім'ї є міждисциплінарною про-
блемою права, охорони здоров'я, психології, педагогіки, соціології. 
Його наслідки важким тягарем лягають на суспільство. Останніми 
роками громадськість України все більше турбує проблема насиль-
ства в сім'ї як одного з найболючіших соціальних явищ.  

На законодавчому рівні дану проблему визнано в Законі Укра-
їни «Про попередження насильства в сім'ї», який Верховна Рада 
України ухвалила 2001 року. За визначенням даного Закону наси-
льство в сім'ї – це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, пси-
хологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по 
відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують консти-
туційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і 
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наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психіч-
ному здоров'ю [2]. 

Проблема насильства в сім’ї розглядалась в наукових працях 
Ю. М. Антоняна, О. М. Бандурки, Я. І. Гілинського, В. В. Голіни, 
Б. М. Головкіна, О. М. Джужі, А. П. Закалюка, В. В. Іванова, 
О. М. Ігнатова, В. М. Кудрявцева, Л. М. Кулика, К. Б. Левченко, 
Ю. В. Лисюка, О. М. Литвинова, Н. В. Машинської, Д. О. Назаренко, 
Д. В. Попова, Ю. Л. Приколотіної, Л. Д. Сердюка, В. П. Білонова, 
О. М. Храмцова та ніших вчених. 

Починаючи з 2005 і до початку 2013 року, як зазначає 
Д.О. Назаренко, кількість осіб, які перебували на обліках в ОВС за 
вчинення правопорушень, передбачених ст. 173-2 КУпАп («Вчи-
нення насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або не-
проходження корекційної програми»), збільшилася більш ніж у 
двічі: з 84155 до 116759 осіб (див. Мал. 1.) [3, с. 228]. 

 

Мал. 1. Графічне зображення рівня й динаміки осіб, які перебувають  

на обліку в ОВС у зв’язку за вчиненням насильства в сім’ї в абсолютних 

(тис. осіб) та відносних (кількість на 100 тис. населення) показниках 

Для більшого розуміння «злочинців», які вчиняють такі пра-
вопорушення, необхідно розподілити їх на види, тобто класифіку-
вати типи таких осіб. 

Ситуативний тип. Злочинці цього типу до вчинення злочи-
ну характеризуються позитивно або нейтрально, загалом схильні 
до наслідування загальноприйнятих правил соціальної взаємодії. 
Аморальні елементи свідомості й поведінки такої особи, її мікро-
середовища виражені незначною мірою. Більш істотні дефекти 
механізму взаємодії соціального середовища й особи виявляються 
у складній конфліктній ситуації, у тому числі внаслідок непідгото-
вленості до неї. Для таких осіб характерні невміння стримуватися 
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в конфліктній ситуації, соціальний інфантилізм відсутність інте-
лектуальних, емоційних і вольових ресурсів, необхідних для вирі-
шення складної конфліктної ситуації, нездатність прогнозувати 
наслідки своїх вчинків і т.п. 

Разом з тим, у рамках ситуативного типу треба виділити три 
підтипи. 

Раптово-конфліктний підтип. Особи цього підтипу досить 
орієнтовані на загальноприйняті правила поведінки, схильні бу-
дувати її з урахуванням групових норм, враховувати думку свого 
оточення. Рівень їх агресивності відповідає середньому рівню. Такі 
особи здатні до диференційованої, адаптивної й опосередкованої 
поведінки і конструктивного розв'язання виникаючих міжособис-
тісних протиріч. Вони володіють достатніми особистісними ресур-
сами для вирішення більшості виникаючих проблемних ситуацій. 

Афективний підтип. У зазначену групу ввійшли злочинці, які 
вчинили кримінальне насильство в сім'ї у стані сильного емоцій-
ного потрясіння, напруження. Для таких осіб характерна орієнта-
ція на дотримання загальноприйнятих норм і правил, низька аг-
ресивність. У конфліктах вони прагнуть знайти компроміс, але 
разом з тим мають низьку емоційну стійкість і слабку стресову 
толерантність. Злочинцям цієї групи найменш притаманні риси 
афективної ригідності, що перешкоджає тривалій кумуляції нега-
тивних переживань і сприяє більш гнучкій поведінці. 

Накопичувально-афективний підтип. Ця група говорить про 
те, хто вчинив насильство у стані гострого емоційного напружен-
ня спровокованого діями потерпілих. Винні характеризувалися 
високим рівнем асоціальності та найнижчим, порівняно з іншими 
типами, рівнем агресивності. Для них характерні афективна ригі-
дність, емоційна нестійкість, конформність, схильність до самоз-
винувачення, напруженість, тривожність, високий контроль емо-
цій і поведінки, високий інтелект, позитивно спрямовані цінності 
схильність прогнозувати наслідки своєї поведінки та інші особли-
вості, що перешкоджають прояву агресивно-насильницьких спо-
нукань в поведінці. Зазначені особистісні особливості сприяють 
формуванню у злочинців даного підтипу схильності до тривалого 
накопичення негативних переживань, фіксації на них, внаслідок 
чого насильство в сім'ї вчинюється в умовах тривалої психотрав-
муючої ситуації, викликаної систематичною протиправною і (або) 
аморальною поведінкою потерпілого. Ситуативні психотравмуючі 
чинники у взаємодії з гальмуючою агресією призводять до куму-
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ляції (накопичення) емоційної напруженості, яка розряджалася в 
насильницьких діях через механізм «останньої краплі». 

Нестійкий тип. До цього типу належать особи, які загалом 
характеризуються негативно і які раніше допускали порушення 
моральних норм і вчинювали різні правопорушення, у тому числі 
й у сфері сімейних відносин. Вони неналежно виконують вимоги 
суспільно прийнятих соціальних ролей, але спрямованість на вчи-
нення насильницьких дій проти особи у них явно не виражена. 
Вчинення насильницьких злочинів нерідко стає для них засобом 
досягнення особливо значимих цілей, заволодіння певним «бла-
гом» (наприклад, утвердження в ролі глави сім'ї, самостверджен-
ня, підпорядкування своїй волі, заволодіння матеріальними цін-
ностями і т.п.). 

Стійкий тип. Для представників цього типу характерна і 
стійка агресивно-насильницька спрямованість, сформованість 
стереотипу застосування грубої сили. Вони виникають у мікросе-
редовищі, де норми моралі і права систематично порушувались. 
Їхня злочинна насильницька поведінка в сім'ї випливає зі звично-
го стилю життя та обумовлюється стійкими антигромадськими 
поглядами, асоціальними установками й орієнтаціями. Ці особи 
ведуть аморальний, антигромадський спосіб життя. 

Злісний тип. Ці злочинці відрізняються чіткою і стійкою аг-
ресивно-насильницькою спрямованістю, яка має глибоко укоріне-
ний, домінуючий, злісний характер, внаслідок чого їхні злочинні 
дії значною мірою втрачають ситуаційний характер. Провокація з 
боку потерпілого, як правило, взагалі відсутня, або незрівнянна з 
наслідками, які наступили. Зазвичай вони самі створюють конфлі-
ктну ситуацію для задоволення власного бажання застосувати до 
потерпілого насильство (часто насильство в сім'ї вчинюється ни-
ми в умовах відсутності будь-яких міжособистісних протиріч). У 
них спостерігається максимально високий рівень агресивності, що 
є для них домінуючим способом самоствердження і має характер 
самоцінності. Тому сімейне насильство для них є самоціллю [4, 
с. 34, 38, 40]. 

Підводячи підсумок необхідно наголосити на тому, що для бі-
льшого розуміння проблематики насильства в сім’ї та напрацю-
вання певних заходів протидії, необхідно чітко усвідомлювати 
особливості типології осіб, що вчиняють таке насильство. 
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ЗЛОЧИННІСТЮ: НАЦІОНАЛЬНІ ЗАСОБИ  

ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ 

Починаючи з 80-х років ХХ ст. принципово нові риси у розви-
ток людства привносить глобалізація, яка відбувається у демо-
графо-екологічній, технічній, економічній, геополітичній, соціоку-
льтурній сферах [1]. Зазначені процеси сприяли виникненню у 
«кримінальній картині світу» принципово нової ситуації, однією з 
характерних рис якої стала поява феномену транснаціональної 
злочинності, яка апріорі не може не бути організованою. У зв’язку 
із цим на рівні міжнародного спілкування поступово сформува-
лось усвідомлення тих глобальних загроз та значущості проблем, 
які транснаціональна організована злочинна діяльність несе для 
світу в цілому та для кожної держави зокрема. При цьому наявні 
розробки даної проблеми вимагають погодитись із думкою, що 
«транснаціональна організована злочинність – це найбільш скла-
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дний об'єкт для наукового дослідження в силу своєї багатогранно-
сті та тотальної антитранспарентності» [2, с. 111]. 

«Транснаціональність» як якість сучасної злочинності 
з’явилася як результат діяльності організованої злочинності, її 
трансформації, виходом за межі території однієї держави, внаслі-
док чого кримінальні практики набули міжнародних, глобальних 
масштабів. По суті, це один із вищих рівнів кримінальної еволюції, 
викоренити який практично неможливо, але цілком реально зме-
ншити її негативний вплив на сучасну світову економіку та полі-
тику. При цьому діяльність національних правоохоронних органів 
та їх співробітництво з міжнародними спеціалізованими структу-
рами у боротьбі з високонебезпечним явищем транснаціональної 
злочинності ускладнене, зокрема, відсутністю чіткого розуміння 
його змісту [3, с. 190]. 

За визначенням М. Г. Вербенського транснаціональна органі-
зована злочинність – це окремий вид організованої злочинності, 
який характеризується структурною системою високоорганізова-
них і ретельно законспірованих злочинних угруповань, що займа-
ються міжрегіональною або, в ряді випадків, міжнародною зло-
чинною діяльністю у вигляді промислу, спрямованого на система-
тичне отримання максимально високих прибутків і надприбутків, 
нерідко використовуючи у своїх інтересах як державні структури, 
так й інститути громадянського суспільства. За слушними виснов-
ками дослідника, транснаціональна злочинність сьогодні – це не 
модифікація давно відомої організованої злочинності, а її новий 
різновид, який загрожує стабільності цілих держав, перешкоджає 
їхньому економічному розвитку, підриває демократичні інститу-
ти. «За низкою ознак вона збігається із загальними характеристи-
ками організованої злочинності, проте має глобальний масштаб 
операцій та перехід злочинної діяльності через національні кор-
дони, про що свідчить відкриття нових ринків криміналітету на 
європейських теренах», – зазначає фахівець [4, с. 13–14]. А. Л. Ре-
пецька під транснаціональною організованою злочинністю розу-
міє здійснення злочинними організаціями незаконних операцій, 
пов’язаних із переміщенням потоків інформації, грошей, фізичних 
об’єктів, людей, інших матеріальних та нематеріальних цінностей 
через державні кордони з метою використання сприятливої рин-
кової кон’юнктури в одній або кількох іноземних державах для 
отримання суттєвої економічної вигоди, а також для ухилення від 
соціального контролю за допомогою використання значних від-
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мінностей в системах кримінального правосуддя різних країн і 
корупції. Вчена вважає, що лише аналіз характеру діяльності зло-
чинної організації може свідчити про її транснаціональність [5, 
с. 34–38]. І. М. Баранник пропонує у кримінально-правовому аспе-
кті розглядати транснаціональну організовану злочинність як 
сукупність злочинних формувань і співтовариств, що здійснюють 
злочинну діяльність у більш ніж одній державі, або вчиняють зло-
чини в одній державі, але суттєва частина їх планування, підгото-
вки та загального керівництва або контролю має місце в іншій 
державі, або вчиняється в одній державі організованою злочин-
ною групою, яка діє у декількох державах, або її суттєві наслідки 
мають місце в іншій державі [6, с. 7]. 

Незважаючи на постійну, підвищену увагу міжнародної спіль-
ноти до проблем протидії транснаціональній злочинності, в т.ч. 
організованим її формам, в основному документі, який встановлює 
кримінально-правові наслідки поведінки особи – в Кримінальному 
кодексі України від 2001 р. – відсутнє поняття транснаціонального 
злочину. Єдине згадування про таку форму організованої злочин-
ної діяльності міститься у ч. 5 ст. 143 КК («Порушення встановле-
ного законом порядку трансплантації органів або тканин люди-
ни»), в якій встановлено відповідальність за участь у транснаціо-
нальних організаціях, які займаються такою діяльністю, як вилу-
чення у людини шляхом примушування або обману її органів або 
тканин з метою їх трансплантації, незаконна торгівля органами 
або тканинами людини [7]. Водночас, порушення порядку трансп-
лантації є лише одним з багатьох напрямів транснаціональної 
злочинної діяльності. До пріоритетних різновидів транснаціона-
льних злочинів, боротьба з якими в умовах сучасного суспільного 
розвитку стала вкрай актуальною, належать також посягання у 
сфері високих технологій (кіберзлочинність); злочини, пов'язані з 
відмиванням грошових коштів (розкриття банківських таємниць, 
проникнення за допомогою сучасних технологій до системи охо-
рони банків та інших фінансових структур); злочини корупційного 
характеру та низка інших. 

Конституцією України (ст. 9) встановлено, а Законом України 
«Про міжнародні договори України» (ст. 19) деталізовано поло-
ження, за яким чинні міжнародні договори, згода на обов'язко-
вість яких надана Верховною Радою України, є частиною націона-
льного законодавства [8; 9]. У самому ж КК наголошено, що зако-
нодавство України про кримінальну відповідальність становить 
цей кодекс, який ґрунтується на Конституції України та загально-
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визнаних принципах і нормах міжнародного права (ч. 1 ст. 3 КК), а 
також що закони України про кримінальну відповідальність по-
винні відповідати положенням, які містяться в чинних міжнарод-
них договорах, згоду на обов'язковість яких надано Верховною 
Радою України (ч. 5 ст. 3 КК). Зазначені положення вимагають 
спиратися у формулюванні ознак транснаціонального злочину та 
транснаціональної організованої злочинності на чинні міжнародні 
угоди. Фундаментальним («базовим») договором в цьому напрям-
ку є Конвенція ООН проти транснаціональної організованої зло-
чинності від 15 листопада 2000 року, ратифікованої в Україні у 
2004 році [10; 11]. Відповідні її положення дозволяють назвати 
такі обов’язкові ознаки злочину транснаціонального характеру: 
1) він вчинений у більш як одній державі; 2) він вчинений в одній 
державі, але істотна частина його підготовки, планування, керів-
ництва або контролю має місце в іншій державі; 3) він вчинений в 
одній державі, але за участю організованої злочинної групи, яка 
здійснює злочинну діяльність у більш як одній державі; 4) він 
вчинений в одній державі, але його істотні наслідки мають місце в 
іншій державі. Крім того, на підставі ст.ст. 2, 3 названої Конвенції 
дозволяє дійти висновку, що під транснаціональною організова-
ною злочинністю розуміється діяльність організованих злочинних 
груп, що структурно оформлені в групу у складі трьох і більше 
осіб, функціонують протягом певного періоду часу та діють узго-
джено з метою вчинення одного або декількох транснаціональних 
злочинів для одержання прямо або опосередковано фінансової або 
іншої матеріальної вигоди.  
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ВІКТИМОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ЗҐВАЛТУВАНЬ 

Зґвалтування, є найбільш небезпечним злочином проти ста-
тевої свободи і статевої недоторканості особи. Недопущення вчи-
нення цього суспільно небезпечного діяння – одна з передумов 
фізичного й морального здоров’я нації й окремого громадянина.  

Проблема насильства щодо жінок стосується всіх країн світу. 
Сьогодні, коли Україна активно включилась у процес побудови 
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демократичної, соціальної, правової держави, спостерігається за-
гострення низки економічних, соціальних, політичних, правових і 
моральних проблем. Відбуваються зміни не тільки в суспільстві, а 
й у ставленні людей до певних цінностей. Нерідко статеве насиль-
ство залишається безкарним або взагалі не сприймається як зло-
чин. Саме така позиція притаманна ґвалтівникам, майже 100% 
яких становлять чоловіки (хоча Кримінальний кодекс України 
2001 р. відніс до суб’єктів цього злочину і жінок). Жертви ж цього 
злочину у своїй більшості інакше сприймають учинене, тому що 
напад ґвалтівника, як правило, залишає негативні фізичні, мора-
льні, психологічні і психічні наслідки. Серед таких наслідків можна 
виділити: небажану вагітність, венеричні захворювання, страх 
перед можливістю повторного нападу, втрата довіри до чоловіків, 
депресія, а іноді – і самогубство. Іноді під час зґвалтування відбу-
вається убивство потерпілої особи. Згідно статистики у 80 % ви-
падків при вчиненні зґвалтування злочинець виявив жорстокість і 
застосовував грубе фізичне насильство; у 18 % винятково психіч-
не насильство; у 2 % злочинець скористався безпорадним станом 
жертви[4, с.116].  

Тему зґвалтувань досліджували в різні часи такі вчені, як 
П. П. Андрушко, Ю. М. Антонян, Л. М. Балабанова, В. І. Борисов, 
В. В. Голіна, Б. М. Головкін. та ін. Висвітлювалася вказана пробле-
матика і в роботах психіатрів та сексопатологів, серед яких 
Г. Є. Введенський, М. В. Дворянчиков, Р. Крафт-Ебінг, 
В. В. Кришталь, А. Нохуров та ін.  

Зґвалтування – це вчинення статевого акту без добровільної 
згоди одного з партнерів, яке супроводжується застосуванням 
фізичного насильства чи погрозою його застосування, або викори-
стання безпорадного стану потерпілої особи.  

Згідно з офіційними даними МВС на 2009 рік зареєстровано 
1698 випадків зґвалтувань та замахів на зґвалтування у 2010 р. ця 
кількість знизилась до 1348 що на 20,6% менше, у 2011 р. ця циф-
ра зменшилась до 1255 (-6,9%), а у 2012 р. кількість зареєстрова-
них злочинів становила 1232, що на 1,8% менше ніж в поперед-
ньому році. Слід враховувати й те, що на думку фахівців, дані офі-
ційної статистики не відображають і десятої долі реальної карти-
ни зґвалтувань. 

За статистикою, зґвалтування, поряд з іншими сексуальними 
злочинами, має тенденцію до зниження (понад 40 % за останні 10 
років), що не може радувати через їх латентизацію. У зв’язку з цим 
статеві злочини можна віднести до високо латентних, де частка при-
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хованих – майже 90 %, яким притаманні усі види латентності за спо-
собом утворення. Найбільш криміногенна частина доби – ніч 
(39,5 %). Не встановлено абсолютного домінування дня тижня через 
безробіття понад половини ґвалтівників. Найбільш криміногенний 
період – літо (31,7 %), найменш криміногенний – осінь (21,7 %). 

Достатньо важливим питанням при кримінологічній характе-
ристиці будь-якого злочину є характеристика осіб, які їх вчиняють. 
Так, майже 80 % засуджених за вчинення зґвалтування мають вік 
від 14 до 29 років. Кількість осіб більш старшого віку не є значною. 

Неодруженими є 79,5 % ґвалтівників. Про належність до певного 
соціального прошарку свідчать дані щодо зайнятості й роду занять: 
57,4 % є безробітними; 28,6 % – працюють, при цьому більшість ви-
конують низько або середньо кваліфіковану роботу [5, c. 112]. 

Найпоширенішою віковою категорією потерпілих (майже по-
ловина) є особи віком від 13–19 років, за нею йдуть особи від 20 до 
32 років. Із загальної кількості потерпілих майже 80 % є неодруже-
ними. Як і злочинці, більшість із них (39 %) мають неповну середню 
освіту. Проте (на відміну від ґвалтівників) це пояснюється перева-
жно шкільним віком великої кількості потерпілих. Середню і спеці-
альну освіту мають близько 35% і 15% осіб відповідно. До вчинення 
злочину 36,3% осіб знайомі з ґвалтівником; близько 15% – є роди-
чами; у 42% випадків ініціатором знайомства є злочинець [5, c. 114]. 

На думку М. М. Корчового чотири з кожних п’яти зґвалтувань 
вчиняються особами в стані наркотизму, тобто стані алкогольного 
сп’яніння, викликаного вживанням наркотичних засобів або пси-
хотропних речовин. Також, він зазначив, що стан наркотизму ви-
ступає як самостійна і як додаткова причина (умова) зґвалту-
вань[2, c. 228]. 

А. С. Лукаш в одній із своїх статей визначила, що перше місце 
де відбуваються зґвалтування посідають приватні кварти-
ри(31,3%), причому у 53% вони належать потерпілим, що є показ-
ником рівня довірливості між сторонами[3, c. 52]. 

М. Ю. Іванов досліджуючи жінку я об’єкт сексуальних посягань 
встановив, що високий рівень латентності пояснюється в першу 
чергу тим, що потерпілі не бажають заявляти про те що сталося 
через острах розправи або розголосу. Найчастіше про посягання 
не розповідають: заміжні жінки, чоловіки які мають традиційну 
сексуальну орієнтацію і потерпілі, які залежать від ґвалтівника. 
Частіше заявляють особи до яких застосовувалась фізична сила, 
або було викрадено їхнє майно[1, c. 76]. 
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Такі злочини мають високу латентність, особливо в сільських 
місцевостях і велика частка зґвалтувань припадає на період з тра-
вня до вересня, тому їм дуже важко протидіяти. В зґвалтуваннях 
багато залежить від дій потерпілих, тому дуже важливо проводити 
профілактичні роботи індивідуального характеру. Суб’єктами 
попередження можуть бути органи, установи, організації, підпри-
ємства, а також посадові особи (службовці) й окремі громадяни, на 
яких законом покладено завдання та функції із виявлення, усу-
нення, послаблення, нейтралізації причин і умов, які сприяють 
існуванню та поширенню зґвалтувань, а також утримання від пе-
реходу на злочинний шлях та забезпечення ресоціалізації осіб, 
схильних до вчинення злочинів (рецидив). 

Найбільш впливовими серед них я вважаю виховні заходи, се-
ред яких спеціальні бесіди, заплановані шкільними навчальними 
програмами, які включені у навчальний процес, а також поліп-
шення віктимологічної обізнаності населення, доведення до відо-
ма населення інформації про шкідливість для суспільства й окре-
мих осіб замовчування фактів зґвалтувань, пояснення суб’єктами 
попередження процедури повідомлення про них до правоохорон-
них органів. Корисними є захисні заходи, які мають застосовува-
тися на рівні міста, держави (зміна по можливості розкладу робо-
чого дня жінок, планів містобудування тощо) й доведення до лю-
дей прийомів і способів захисту й самозахисту (наявність техніч-
них приладів, правила поведінки в темний період часу, в компані-
ях та ін.). Необхідність надання допомоги реальним жертвам зґва-
лтування є одним зі стратегічних напрямків профілактики злочи-
нів. Указане має здійснюватися діяльністю жіночих та інших гро-
мадських організацій, юридичних, медичних закладів тощо.  

Для успішного попередження зґвалтування потрібно врахову-
вати особливості конкретної території. Особливо це стосується АР 
Крим, криміногенна ситуація в якій, зокрема щодо вчинення зґва-
лтувань, обумовлена географічним розташуванням та курортним 
статусом цього регіону. Особливості досліджуваного регіону по-
винні враховуватися як при розробці профілактичних заходів та їх 
впровадженні (наприклад, розміщення відповідної агітаційної 
інформації та посилення міліцейських патрулів в місцях відпочин-
ку курортників під час курортного сезону, проведення відповідно-
го інструктажу працівників міліції щодо особливостей стану зло-
чинності під час курортного сезону, першочергових напрямків 
профілактики та заходів щодо мінімізації рівня „сезонних» злочи-
нів тощо), так й при аналізі стану злочинності та окремих видів 
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злочинів у регіоні, встановленні криміногенних факторів їх дете-
рмінації, прогнозування розвитку кримінологічної ситуації. 

Отже, віктимологічна профілактика злочинів є доволі важли-
вою діяльністю, як для правоохоронних, так і для громадських ор-
ганізацій, юридичних і медичних закладів. Спільними зусиллями 
можна досягнути зниження рівня зґвалтувань в Україні, а також 
збільшити кількість звернень потерпілих від цих злочинів. І таким 
способом досягнути зниження рівня латентності зґвалтувань. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
1. Иванов М. Ю. Женщина как объект противоправных сексуальних 

посягательств [Текст] : особенности кримінального насилия в от-
ношении женщин / М. Ю. Иванов. // Закон и право. – 2012. – № 5. – 
С. 75–77.  

2. Корчовий М. М. Діяльність органів внутрішніх справ з попередження 
зґвалтувань / М. М. Корчовий // Наук. вісн. Української акад. внутр. 
справ. – 1996. – № 2. – С. 228–231. 

3. Лукаш А. С. Кримінологічна характеристика зґвалтування в Україні 
[Текст] / А. С. Лукаш // Право і Безпека. – 2006 р. – №1. – С. 48–54. 

4. Чеханюк Л. В. Жінка як жертва злочинного посягання / Л. В. Чеха-
нюк // Бюлетень Міністерства юстиції України . – 08/2007 . – N 8. – 
С. 115–121.  

5. Кримінологія: Загальна та особлива частини : підручник / І. М. 
Даньшин, В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни. 
– 2-ге вид. перероб. і доп. – Х. : Право, 2009. – 288 с. 

Годованець Валерія Валеріївна, 

курсант 2-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів 

міліції громадської безпеки Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 

Науковий керівник: Шаблистий Володимир Вікторович,  

начальник кафедри кримінального права та кримінології  

факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,  

кандидат юридичних наук, доцент 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї  
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

Безумовно, проблема насильства в сім’ї є досить гострою для 
України, як і для багатьох інших країн світу. Її небезпечність поля-
гає в тому, що прояви насильства і жорстокості в сім'ї не лише 
руйнують гармонію і злагоду в родині, а й виступають однією з 
передумов злочинності в суспільстві загалом. 
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Захист людини від жорстокого поводження в сім’ї починаєть-
ся, насамперед, з правового захисту на міжнародному рівні. Так, 
Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. прямо 
вказує на те, що ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстоко-
го, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, пово-
дження і покарання [1]. Ч. 2 ст. 28 Конституції України інтерпрету-
вала дане положення Декларації в основу національного законо-
давства, що в свою чергу забезпечила людину та громадянина на 
захист від потерпання від насильства в сім’ї. Ст. 3 Конституції за-
кріплює, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недотор-
канність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов’язком держави [2]. 

Положення відносно запобігання будь-якому з форм насильс-
тва містяться й у Європейській конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод (1950), Міжнародному пакті про гро-
мадянські та політичні права (1966) та інших. Головні положення 
зазначених міжнародно-правових актів пронизують головні заса-
ди – це абсолютні заборони на жорстоке поводження з особою.  

На основі Конституції та на основі інших нормативних актів 
(в тому числі міжнародних) прийнято Закон України «Про попере-
дження насильства в сім'ї», предметом регулювання якого є попе-
редження насильства в сім’ї та ліквідація його негативних наслід-
ків, а також підстави для вживання заходів з попередження наси-
льства в сім’ї. Попередження таких дій покладені на спеціальні 
органи та служби, одним з яких є служба дільничних інспекторів 
міліції та кримінальна міліція у справах дітей, котрі виявляють 
причини і умови що сприяють проявам насильства в сім’ї, вжива-
ють у межах своїх повноважень заходів щодо їх усунення, беруть 
на профілактичний облік осіб схильних до вчинення насильства в 
сім’ї та проводять виховно-попереджувальну роботу з ними, вино-
сять захисні приписи взаємодіючи з прокурором та контролюють 
їх виконання, направляють осіб, які вчинили насильство в сім’ї до 
кризових центрів для проходження корекційної програми [3]. 

З часу дії Закону в державі було прийнято низку нормативно-
правових актів, які безпосередньо чи опосередковано стосуються 
врегулювання проблеми протидії насильства в сім’ї, а саме закони 
України «Про Загальнодержавну програму «Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 
2016 року», «Про міліцію», «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей», та інші. Підзаконні нормативно-
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правові акти: Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення на-
сильства в сім’ї або реальну його загрозу» із змінами, Наказ Мініс-
терства охорони здоров’я України «Про затвердження заходів що-
до виконання Закону України «Про попередження насильства в 
сім’ї» та примірного положення про центр медико-соціальної реабі-
літації жертв насильства в сім’ї», Наказ Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України 
«Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь 
(відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних 
підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 
попередження насильства в сім’ї» тощо [4, с. 21–23]. 

Аналізуючи чинне законодавство України слід вказати на від-
сутність окремих норм, які б встановлювали кримінальну відпові-
дальність осіб, які вчинили насильство. Слід звернути увагу на той 
факт, що законодавство багатьох країн взагалі не передбачає від-
повідальності за вчинення насильства в сім’ї, що гальмує процес 
розв’язання цієї проблеми. У деяких країнах відповідальність на-
стає за вчинення лише окремих форм насильства. За наявними 
даними, в 79 країнах світу закони щодо протидії насильству в сім’ї 
або відсутні, або про них нічого не відомо; зґвалтування в шлюбі 
визнається злочином лише в 51 країні світу; лише в 16 країнах 
чинне законодавство окремо класифікує злочини, пов’язані з сек-
суальною агресією, і лише в трьох (Бангладеш, Швеція і США) на-
сильство щодо жінок виділяється в окрему категорію злочинів; у 
Болівії, Камеруні, Коста-Ріці, Ефіопії, Лівані, Перу, Румунії, Уругваї 
та Венесуелі насильник може уникнути покарання, якщо запропо-
нує жертві одружитися та отримає її згоду [5]. 

Відсутній на сьогодні відповідний нормативно-правовий акт 
на законодавчому рівні в Російській Федерації, незважаючи на те, 
що перші спроби його прийняття були ще в 1996 році, коли в Дер-
жавну Думу вносився законопроект «Про попередження насильст-
ва в сім’ї», а пізніше – проект федерального закону «Про основи 
соціально-правового захисту від насильства в сім’ї». Однак вони не 
розглядалися навіть у першому читанні. Основними причинами 
цього було названо юридичну недосконалість зазначених законо-
проектів та порушення конституційного права громадян на особи-
сте життя. Крім цього опоненти законопроектів зазначали, що їх 
положення просто дублювали існуючі в національному законодав-
стві норми. При цьому посилалися на відповідні статті Криміналь-
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ного Кодексу Російської Федерації, Кодексу про адміністративні 
правопорушення та Сімейного кодексу [6, с. 205]. 

Аналізуючи кримінальне законодавство окремих країн, Кол-
пакова Л. О. наводить основні підходи до регламентації відповіда-
льності за насильство в сім’ї: 

1. Спроби комплексного вирішення проблеми насильства в 
сім’ї здійснюються шляхом внесення різних доповнень і поправок 
до кримінального і цивільного законодавства (Іспанія, Перу, 
Франція), що стосуються санкцій за жорстоке поводження в сім’ї, а 
також прийняття спеціальних комплексних законів про протидію 
насильству в сім’ї на основі модельного законодавства. 

2. Диференційований підхід до регламентації відповідальності 
за насильство в сім’ї виражається у виділенні в самостійні спеціа-
льні склади злочинів, що здійснюються проти членів родини, зі 
встановленням нових меж відповідальності за вчинення цих діянь 
(Іспанія, ФРН, Данія та ін.), а також виокремлення як обтяжуючих і 
пом’якшуючих деяких обставин, що випливають із сімейних від-
носин (Японія, Литва, Молдова та ін.). 

3. У світлі розвитку ідей відновного правосуддя в зарубіжному 
кримінальному законодавстві передбачаються більш широкі мож-
ливості для застосування альтернативних заходів кримінального 
переслідування. Концептуально розглядаються деякі західні мо-
делі впливу на осіб, які вчинили нетяжкі насильницькі злочини в 
сім’ї, серед яких інститути пробації (Англія, Австрія, Німеччина), 
медіації (Англія, Німеччина), трансакції (Бельгія, Нідерланди, 
Франція), застосування спеціальних консультативних програм 
(США, Ірландія, Ісландія, Норвегія, Данія), «прощення винного 
потерпілим» (Іспанія) [7, с. 17–18]. 

Важливим етапом у сфері відповідальності за вчинення наси-
льства у сім’ї є процесуальне забезпечення затримання особи, яка 
його вчинила. На нашу думку, позитивним для впровадження у 
вітчизняне законодавство є досвід країн Європейського Союзу та 
США, за яким застосовується підхід вилучення з сім’ї не жертви 
насильства, а особи, яка його вчинила. У цьому аспекті цікавим є 
досвід Бразилії, яка у 2006 році прийняла закон про сімейне наси-
льство стосовно жінок. Відповідно до цього закону, працівникам 
правоохоронних органів дозволяється затримувати агресора не 
тільки за вчинення насильства в сім’ї, а й у випадках, коли в його 
діях існує реальна загроза для життя жертви цього насильства; 
створені спеціальні суди, основними повноваженнями яких є роз-
гляд злочинів проти жінок за статевою ознакою [8]. Позитивним, 
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на нашу думку, є й те, що було збільшено терміни позбавлення 
волі (з 6 місяців до 3 років) за вчинення злочинів у сфері насильс-
тва в сім’ї, а також скасовано такий вид стягнення, як штраф. 

Отже, проблема вирішення насильства в сім'ї є актуальною в 
будь-які часи і в будь-якій країні Світу, оскільки суть її у порушенні 
прав людини і прав члена родини у сім'ї. На підставі проведеного 
дослідження, можна вказати, що в деяких країнах світу (Російська 
Федерація) взагалі відсутні закони, що встановлюють правові та ор-
ганізаційні основи протидії насильству в сім’ї. Чинне українське за-
конодавство має ряд неузгодженостей, що супроводжуються колізією 
в законодавстві, вчасності у вигляді адміністративних санкцій та 
відсутністю спеціальних норм, які встановлюватимуть кримінальну 
відповідальність за вчинення будь-яких з форм насильства в сім’ї. 
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СУБ’ЄКТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 

В наш час діяльність правоохоронних органів в Україні та в 
усьому світі спрямована на подолання корупції. Розуміючи голов-
ну проблему сучасності, завданням органів влади також є запобі-
гання та протидія корупції. Створюючи загальну систему протидії 
корупції, держава забезпечує захист конституційних прав і свобод 
людини і громадянина та національної безпеки держави. Завдяки 
основним суб’єктам протидії корупції, які здійснюють нормотвор-
че та правове регулювання протидії корупції, а саме Президент, 
Верховна Рада та Кабінет Міністрів України, здійснюється визна-
чення внутрішньої і зовнішньої політики держави, загальною 
складовою яких є антикорупційна політика. Згідно ст. 85 п. 3 та 6 
Конституції України до повноважень Верховної Ради України на-
лежить прийняття законів, визначення засад внутрішньої і зовні-
шньої політики, затвердження загальнодержавних програм еко-
номічного та соціального розвитку [1]. Головним кроком до подо-
лання корупції в Україні стало прийняття Закону України «Про 
засади запобігання і протидії корупції» 2011 року. Саме цей Закон 
визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публіч-
ній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завда-
ної внаслідок вчинення корупційних правопорушень, збитків, 
шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних 
юридичних осіб та інтересів держави [2].  

Відповідно до ст. 102 Конституції України Президент України 
є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності 
України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і 
громадянина. В ст. 106 Конституції України закріплено, що Прези-
дент здійснює управління у сфері національної безпеки та забез-
печує державну незалежність, національну безпеку і правонаступ-
ництво держави, очолює і призначає склад Ради національної без-
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пеки і оборони України. Одним із основних суб’єктів протидії ко-
рупції у сфері виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який 
згідно ст. 116 Конституції України забезпечує здійснення внутрі-
шньої і зовнішньої політики держави та здійснює заходи щодо 
забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, 
боротьби зі злочинністю, спрямовує і координує роботу мініс-
терств, інших органів виконавчої влади. Головним правовим внес-
ком цього суб’єкту є Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії 
корупції на 2011–2015 роки», метою якої є впровадження механіз-
мів щодо зменшення рівня корупції в Україні [3].  

Вагомим внеском у будівництво системи подолання корупції є 
створення в кожній сфері органів державної влади спеціального 
суб’єкта протидії корупції. В діяльності правоохоронних органів 
суб’єктами протидії корупції є: Міністерство внутрішніх справ [4], 
Служба безпеки України [5], Податкова міліція та органи Прокура-
тури [6]. В структурі Міністерства внутрішніх справ безпосереднім 
суб’єктом виступає такий підрозділ, як управління по боротьбі з 
організованою злочинністю, а в Службі безпеки України управлін-
ня по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, які 
згідно ст. 6 Закону України «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю» запобігають та протиді-
ють проявам організованої злочинності та корупції в державі [7]. 
Крім того, до таких суб’єктів відносяться підрозділи по боротьбі з 
економічною злочинністю та управління внутрішньої безпеки 
Міністерства внутрішніх справ України. Державний нагляд і конт-
роль за законністю діяльності правоохоронних органів у сфері 
протидії корупції здійснює Генеральний прокурор і органи проку-
ратури. Діяльність даних органів регламентовані положеннями 
Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та Зако-
ном «Про засади запобігання і протидії корупції». А отже, основ-
ними правовими функціями цих органів є запобігання, протидія та 
виявлення корупційних правопорушень. Розуміючи проблему 
наша влада вже побудувала міцну систему протидії корупції за-
вдяки створеним і існуючим спеціальним органам протидії коруп-
ції, які керуються вже достатньо ефективною сформованою пра-
вовою основою достатньою для подолання корупції.  
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПРОСТИТУЦІЇ: МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ 

Найдавнішою професією в світі, згідно із відомим виразом, є 
проституція. Між тим вже в давнину на зайняття проституцією 
намагалися накласти заборону. Яскравим тому доказом є сьома 
(у католицькій і лютеранській традиції – шоста) заповідь, яка го-
ворить: «Не чини перелюбу». За Біблією, разом з іншими заповідя-
ми пророк Мойсей отримав її від самого Бога приблизно в XV-XIII 
століттях до нашої ери. 

Однак, незважаючи на всі заборони, проституція спокійно до-
жила до нашого часу і навіть була легалізована в тій чи іншій мірі 
у більшості західноєвропейських країн. На підставі інформації, що 
була отримана нами від Департаменту інформаційно-
аналітичного забезпечення МВС України [1] в якій відображені 
відомості про виявлені адміністративні правопорушення та осіб, 
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які їх учинили за ст. 181-1 КУпАП України «Заняття проституцією» 
за період з 2009 року по 2013 рік, ми маємо можливість здійснити 
невеликий аналіз стану проституції в Україні як явища. 

 

На цьому графіку наглядно видно, що кількість виявлених ад-
міністративних правопорушень в Україні до 2012 року суттєво 
знижалась але в 2013 році почала зростати і майже досягла рівня 
2011р., а якщо говорити про кількість виявлених осіб, які вчинили 
адміністративні правопорушення, то тут спостерігається така ж 
ситуація як і в попередньому випадку. 

Перед нами, як і перед іншими членами українського суспіль-
ства, постало питання: чи є можливість і взагалі потреба легалізу-
вати проституцію як явище? Тому, в межах нашого невеликого 
дослідження, ми спробуємо дати відповідь на це запитання шля-
хом аналізу тих позитивних та негативних факторів, що неминуче 
будуть супроводжувати процес легалізації. 

Перерахуємо причини, які, на наш погляд, є певними позити-
вними чинниками легалізації проституції: 

1) у разі легалізації проституції частина учасників цього біз-
несу не будуть об'єктами експлуатації сутенерів або тими, хто 
контролює їх заробіток, переміщення та проживання. Загальнові-
домо, що в кращому випадку жінки отримують близько 50% від 
прибутку, однак найчастіше вони мають не більше 30%, а то і зо-
всім змушені торгувати собою лише за їжу та одяг. Легалізував 
проституцію, можна буде більш успішно боротися з криміналом і 
корупцією які її оточують; 

2) якщо легалізувати цей вид діяльності, то секс-працівниці 
будуть самостійно займатися підприємницькою діяльністю. Вони 
обов'язково стануть проходити медичну перевірку, що дасть мож-
ливість зберегти здоров'я, покращиться кримінальна обстановка, 
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нормалізуються трудові відносини і нарешті, з'являться певні 
права і можливість їх відстоювати; 

3) незаперечний факт наявності проституції розумніше ви-
знати офіційно, оскільки вона являється чималим джерелом дохо-
дів. Навіщо віддавати кошти представникам кримінальної еконо-
міки, якщо вигідніше обкласти цей бізнес податками, які суттєво 
поповнили б державну скарбницю, спрямовувалися б на соціальну 
сферу;  

4) легалізація проституції і переведення її в сферу товарів і 
послуг виведе її із зони підвищеного ризику; 

5) в Україні починає посилюватися тенденція зараження ВІЛ-
інфекцією статевим шляхом: у деяких регіонах зазначений спосіб 
поширення ВІЛ досягає 30%. В основному розповсюдниками інфе-
кції статевим шляхом є особи, які займаються проституцією. Лега-
лізація значно призупинить цю тенденцію за допомогою заходів 
боротьби з нею якими служить постійний медичний і санітарно-
гігієнічний контроль над повіями; 

6) легалізація проституція як явища тягне за собою необхід-
ність введення адміністративної (а у виняткових випадках і кри-
мінальної) відповідальність за нелегальне заняття проституцією. 
Як найбільш характерні випадки такого ухилення можливо назва-
ти наступні: 

– ухилення від реєстрації у відповідних органах, регулярного 
медичного контролю та огляду; 

– ухилення від сплати податків з доходів; 
– заняття проституцією в заборонених для цього місцях або в 

заборонений час або особою, що не досягла повноліття [2]; 
7) боротися з цим явищем носить марний характер. Тобто ви-

ходячи з психології людини і суспільства взагалі воно було, є і буде. 
Тепер, на нашу думку, необхідно наголосити на негативних 

чинниках легалізації проституції, а саме: 
1) легалізована проституція демонструє несвободу жінки, її 

абсолютну соціальну незахищеність та відсутність у неї можливо-
сті вибору гідного способу існування. Проституція знищує людсь-
ку гідність (це, насамперед, стосується тих, хто працює в публіч-
них будинках чи під наглядом сутенерів, де про свободу взагалі 
говорить не доводиться);  

2) легалізація проституції призведе до подальшого падіння 
моралі в суспільстві (особливо серед неповнолітніх та молоді), 
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згубно позначиться на сімейних відносинах, демографічних про-
цесах, вихованні підростаючого покоління [3]; 

3) легалізація проституції усуне всі законні перепони, що за-
важають злочинним міжнародним спільнотам поставляти «жи-
вий» товар, сприятиме зростанню секс-торгівлі і може значно 
ускладнити реалізацію відповідних заходів щодо протидії купівлі-
продажу секс-рабів; 

4) держава, замість того щоб боротися з таким становищем, ко-
ли жінка в силу негативних соціально-економічних причин змуше-
на продавати себе за гроші як річ, пропонує узаконити цей процес і 
виступає в якості колективного сутенера. Якщо повії будуть вважа-
тися працівниками, сутенери – бізнесменами, а клієнти – спожива-
чами послуг, уряд фактично зніме з себе відповідальність за норма-
льне працевлаштування учасників аморального бізнесу; 

5) легалізація не захищає жінок, які займаються проституці-
єю, від насильства. Сутенери вдаються до насильства з різних 
причин і з різною метою. Насильство використовується, щоб втяг-
нути жінок у проституцію і зламати їх волю, змусивши тим самим 
здійснювати статеві акти; 

6) легалізація проституції не сприяє жіночому здоров’ю. Лега-
лізована система, при якій медогляди і сертифікати потрібні тіль-
ки від жінок і не вимагаються від клієнтів, носить дискримінацій-
ний характер по відношенню до жінок за самою своєю суттю. Меди-
чні огляди «тільки для жінок» не мають ніякого практичного сенсу 
з медичної точки зору, оскільки спостереження за повіями не захи-
щає від ВІЛ/Сніду або захворювань, що передаються статевим шля-
хом: хвороби їм можуть передати і передають клієнти-чоловіки; 

7) легалізація проституції не зміцнює соціальний вибір жінки. 
Більшість жінок, які займаються проституцією, свідомо не виби-
рали собі проституцію як вид зайнятості. Їх не осяяла думка, що 
вони хочуть стати повіями. Такий «вибір» було б краще охаракте-
ризувати як «стратегію виживання». Це скоріше не згода, а нама-
гання прилаштуватися під ті мізерні варіанти, що є у жінки-повії. 
Це підпорядкування продиктовано обставинами, що вимагають 
адаптації до умов нерівності, збудованим споживачами, які пла-
тять їй за виконання всіх своїх забаганок; 

8) легалізація проституції і декриміналізація секс-індустрії 
сприяє зростанню проституції неповнолітніх.  

Підводячи підсумок викладеному вище, ми не беремося суди-
ти про проституцію з моральної точки зору, але вважаємо, що бі-
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льшість осіб займається цим внаслідок певних проблем в своєму 
житті. Наша думка полягає в тому, що в найближчі роки чи навіть 
десятиліття навряд проституція в Україні перейде в якість лега-
льних професій. 
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КОРУПЦІЯ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ  
ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

Корупція як соціальне явище пов'язана з багатьма соціальни-
ми процесами, у тому числі криміногенними. Насамперед, це сто-
сується зв'язку корупції з організованою злочинністю.  

Корупція – це діяльність осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави, спрямована на протиправне використання на-
даних їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, 
пільг або інших переваг [1]. 

Якщо розглядати корупцію з точки зору організованої зло-
чинності, то слід зауважити, що це не просто давання чи одержан-
ня хабара за надання будь-якої послуги, а «... постійний зв'язок 
посадових осіб з організованими злочинними угрупуваннями». 
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Організована злочинність у сфері економіки фактично не може 
існувати без підтримки і тісної взаємодії із владними структура-
ми. В українських умовах це, значною мірою, обумовлено потре-
бою легалізації значних сум грошей, здобутих організованими 
злочинними угрупованнями у процесі своєї злочинної діяльності. 
Визнаючи корупцію супутником організованої злочинності, її роз-
глядають як засіб забезпечення кримінальним структурам «даху» 
за допомогою державних службовців, як форму взаємодії та зро-
щування політичної, економічної еліти зі злочинним світом [1]. 
Але на даному етапі розвитку організованої злочинності спостері-
гається тенденція проникнення представників організованої зло-
чинності в органи державної влади.  

Якщо ж характеризувати проникнення представників органі-
зованих злочинних груп до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, то слід зазначити, що воно переслідує 
такі цілі: 

– ухилення керівників та членів організованих злочинних 
угруповань від кримінальної відповідальності, у тому числі за 
допомогою депутатської недоторканності; 

– нейтралізацію слідчих дій, оперативно-розшукових та інших 
заходів, що здійснюються правоохоронними органами щодо орга-
нізованих злочинних угруповань чи окремих їх членів; 

– забезпечення «даху» для подальшої злочинної діяльності; 
– забезпечення можливостей для нарощування свого капіта-

лу, отримання інших незаконних переваг тощо. 
Для того, щоб більш чітко побачити зв'язок корупції і органі-

зованої злочинності слід проаналізувати статистичні дані викрит-
тя корумпованих діянь посадових осіб в Україні. Як приклад розг-
лянемо наступні відомості. З початку 2014 року працівники ГУБОЗ 
МВС України викрили наступні корупційні діяння: 

28.04.2014 На Рівненщині працівники управління по боротьбі 
з організованою злочинністю викрили учасників злочинної групи, 
які обікрали бюджет області на суму понад 10 мільйонів гривень. 
Встановлено, що до незаконних оборудок із державними коштами 
причетні директора підприємств, які виграли тендер із проведен-
ня будівельно-монтажних робіт на території регіону. 

25.04.2014 р. «Губозом викрито незаконні оборудки на 4,5 мі-
льярди гривень». Керівник підрозділу МВС розповів про найбільш 
резонансні справи з участю екс-високопосадовців та осіб, що були 
до них наближені, а також про «перезавантаження» самої служби. 
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Спецпідрозділи БОЗ активно працюють над викриттям корумпо-
ваних схем, створених колишніми очільниками держави, керівни-
цтвом центральних органів влади, а також керівниками приват-
них комерційних структур, які їх «обслуговували». 

15.04.2014 р. УБОЗ спіймав на хабарі заступника головного ар-
хітектора одного з міст Одещини. На Одещині працівники управ-
ління по боротьбі з організованою злочинністю припинили утиск 
представника «малого бізнесу». Заступник начальника управління 
архітектури міськради одного з курортів області зажадав чималий 
хабар від приватного підприємця. 

14.04.2014 р. УБОЗівці припинили діяльність потужного 
суб’єкта тіньової економіки. За 4 роки незаконної діяльності між-
регіонального «конвертаційного центру» державі завдано збитків 
на суму понад 14 мільйонів гривень. Викрили учасників злочинної 
організації, які умисно спустошували державну казну працівники 
управління по боротьбі з організованою злочинністю в Дніпропе-
тровській області. 

Зловмисники створили цілу мережу фіктивних підприємств у 
Дніпропетровській, Черкаській, Харківській та Одеській областях 
та надавали підприємствам послуги із конвертації коштів. Такого 
роду фінансові операції дозволяють мінімізувати розмір податків, 
які сплачуються суб’єктами господарських відносин до державної 
казни. УБОЗівці встановили 14 чоловік, які в орендованих офісах 
забезпечували злочинну діяльність 39 фіктивних підприємств [2]. 

І це лише частина злочинів, які розкривають працівники 
УБОЗ. Але, нажаль, на противагу розкритим проявам організованої 
злочинності, створюються нові і більш потужні організовані зло-
чинні угрупування. 

Якщо говорити про боротьбу з організованою злочинністю, то 
слід приділити належної уваги проекту Комісії Європейського 
товариства і Ради Європи «Корупція і організована злочинність у 
країнах, які знаходяться у періоді перебудови (Октопус)». Одним з 
основних положень цього проекту є боротьба з корупцією, як ос-
новним підґрунтям для розвитку організованої злочинності [3]. 

Підбиваючи підсумки, можна зробити висновок, що на сучас-
ному етапі розвитку суспільства і держави корупція і організована 
злочинність це дві неподільні складові, які є раковими пухлинами 
в суспільстві. Вони руйнують наше суспільство і створюють нову 
ідеологію і новий світогляд, тому боротьбі з цими проявами анти-
суспільної поведінки слід приділити, ще більшої уваги і зосереди-
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ти усі сили на боротьбі з організованою злочинність, в тому числі 
корупцією. 
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ  
ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ  

(НА ПРИКЛАДІ США ТА ШВЕЙЦАРІЇ) 

Негативні тенденції правопорушень серед неповнолітніх є 
надзвичайно гострою проблемою в державі. Безперечно, правопо-
рушення тісно пов’язані з процесами деморалізації суспільства, 
злочинність неповнолітніх є своєрідним показником загальної 
злочинності та рівня моральної культури суспільства. Незважаючи 
на зниження загального рівня впродовж останніх років, вона за-
лишається гострою проблемою, яка не може не турбувати суспіль-
ство та державу, оскільки в цілому як коефіцієнт інтенсивності 
злочинності неповнолітніх у центральних регіонах та великих 
містах, так і коефіцієнт злочинної активності неповнолітніх зали-
шаються досить високими [3, c. 152]. 

На даному етапі розробки форм, методів та заходів боротьби 
зі злочинністю неповнолітніх в Україні актуальним є використан-
ня досвіду зарубіжних країн, зокрема таких як США та Швейцарія.  

У Сполучених Штатах існує три моделі превентивної діяльно-
сті: модель суспільних установ, модель безпеки індивідуума і мо-
дель впливу через навколишнє середовище. На федеральному і 



Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології  

у світлі реформування кримінальної юстиції 

174 
 

місцевому рівнях реалізуються програми попередження злочинів. 
У деяких штатах участь громадян у зміцненні правопорядку до-
зволила знизити кількість пограбувань на 30 %. Тут використову-
ється винагорода за інформацію, що має оперативно-
профілактичне значення. Значна увага у практиці попередження 
злочинності у США приділяється усуненню причин й умов злочи-
нів, припиненню актів вандалізму, превентивному вирішенню 
конфліктних ситуацій в сім’ї, формуванню довірчих відносин між 
поліцією і громадянами.  

Значну роль у підвищенні ефективності попередження злочи-
нів відіграє використання досягнень науки. Особливо перспектив-
ними визнаються застосування лазерної та іншої оптичної техніки 
з метою контролю за рухом транспорту, наркотиків, зброї тощо; 
удосконалення методик складання соціально-психологічного пор-
трета злочинця за характерними ознаками злочину й обстанов-
кою на місці його вчинення; підвищення рівня інформаційного 
забезпечення запобігання і припинення злочинів. Так, у США 
створені Національний центр інформації про злочини, уніфікована 
система обліку і реєстрації злочинів, автоматизована система іде-
нтифікації відбитків пальців [4, c. 117]. 

Особливе значення для профілактики та превенції підліткової 
злочинності мають скоординовані зусилля державних органів 
влади, органів місцевого самоврядування та представників місце-
вих громад щодо створення програм зайнятості підлітків. Сюди ж 
належать усі заходи, які допомагають зайняти неповнолітніх гро-
мадян у вільний від відвідування школи час, а саме: створення 
спортивних та оздоровчих центрів, центрів і клубів самодіяльнос-
ті, підтримка різних молодіжних рухів (зокрема, бойскаутського 
руху) тощо. 

Проте, як свідчать дослідження, стовідсотково ефективних 
програм з попередження злочинності немає, однак деякі з них, на 
нашу думку, можна віднести до перспективних, зокрема:  

– посилення та підтримка шкіл у прагненні до інновацій, та-
ких як шкільні команди або інші організаційні стратегії розвитку 
для дітей, які знижують рівень злочинності та правопорушень;  

– роз’яснення та доведення норм про поведінку за допомогою 
правил, укріплення позитивної поведінки та впровадження зага-
льношкільних ініціатив (таких як програми проти насильства в 
школах), які знижують рівень злочинності та правопорушень і 
запобігають вживанню наркотичних та психотропних речовин;  
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– навчальні програми з оволодіння соціальними навичками 
поведінки у суспільстві, навчання життєвим навичкам (LST), які 
вивчають протягом тривалого періоду часу, зокрема таким як 
управління стресом, вирішення проблем, самоконтроль, підви-
щення емоційного інтелекту;  

– навчання навичкам критичного мислення молоді, яка пере-
буває у зоні ризику, моделюванням поведінки в різних ситуаціях 
або системи заохочень і покарань, що запобігає вживанню нарко-
тичних та психотропних речовин;  

– реабілітаційні програми для дорослих і неповнолітніх пра-
вопорушників з використанням спеціальних методик та індивіду-
ального підходу, що відповідають факторам ризику. 

Досвід подібної практики розробки та реалізації програм по-
передження злочинності неповнолітніх у США може бути викори-
станий і в Україні [4, c. 118].  

До спеціальних нормативно-правових актів міжнародної, у 
тому числі європейської, спільноти щодо розробки і, по суті, пода-
льшого удосконалення практики запобігання підлітковій злочин-
ності, відносяться так звані Ер-Ріядські принципи, прийняті на 
Восьмому конгресі ООН із запобігання злочинності і поводженню 
із правопорушниками у 1990 році. Цей документ містить багато 
фундаментальних положень теорії та відбиває конкретні дії різ-
них суб’єктів із загально-соціального запобігання злочинності 
неповнолітніх. У розділі «Процеси підготовки до життя у суспільс-
тві» підкреслено, що країнам необхідно приділяти більше уваги 
політиці із запобігання, яка б сприяла успішній підготовці до жит-
тя у суспільстві та інтеграції дітей і молодих людей, особливо че-
рез сім’ю, громаду, однолітків, школу, професійно-технічну підго-
товку, трудову діяльність, а також через добровільні організації. 
Таким чином, тут перелічено більшість сфер соціалізації підлітків, 
що сприяють (детермінують) або можуть сприяти протиправній 
поведінці неповнолітніх осіб [1, c. 117].  

На прикладі Швейцарії можна продемонструвати вдалий син-
тез реалізації різними соціальними інститутами (сім’я, школа, 
громада та ін.) їх антикриміногенної і профілактичної функції. 
Швейцарія стала своєрідним острівцем безпеки у бурхливому морі 
стрімко зростаючої європейської підліткової злочинності. Дослі-
дження західних кримінологів довели, що причинами, які переш-
коджають зростанню злочинності неповнолітніх у цій країні, є: 
повільні процеси урбанізації (у Швейцарії немає міст із мільйон-
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ним населенням); низька мобільність населення, домінування 
корінних жителів (тих, у кого кілька поколінь прожили в одному 
місці) із сталими традиціями поведінки й соціального контролю; в 
цій країні має місце високий рівень правосвідомості; поліція є де-
централізованою й зорієнтована на інтереси громадян; суди оби-
рають підліткам переважно альтернативні до позбавлення волі 
види покарань; заміжні жінки найменше в Європі зайняті профе-
сійною діяльністю, що дозволяє приділяти достатню увагу дітям; 
шкільне виховання виключає вседозволеність, містить багато 
заборон; у країні дуже низький рівень безробіття серед молоді; 
сімейне виховання має яскраво виражений патріархальний харак-
тер [2, c. 123–126]. 

Таким чином, необхідно, доцільно і корисно ретельно проана-
лізувати, узагальнити та запровадити в Україні кращий закордон-
ний досвід попередження злочинності неповнолітніх, що полягає 
в розробці та реалізації моделей, форм, методів та програм, які 
ефективно використовуються в зарубіжних країнах. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
1. Білоконь М. А. Зміст, значення та співвідношення загально-

соціальних і спеціально-кримінологічних заходів запобігання й 
протидії злочинності неповнолітніх в країнах ЄС [Електронний 
ресурс] / М. А. Білоконь // Європейські перспективи. – 2013. – 
№ 1. – С. 117-121. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/evpe_2013_1_25.pdf. 

2. Дідківська Г. Кримінологічні теорії зарубіжних країн у боротьбі із 
злочинністю неповнолітніх / Г. Дідківська // Підприємництво, 
господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 123–126. 

3. Пашковська М. В. Соціально-психологічні чинники злочинності 
неповнолітніх / М. В. Пашковська // Науковий вісник Національ-
ної академії внутрішніх справ . – 2013. –№ 4. – С. 152–159. 

4. Шендрик В. В. Особливості попередження злочинності неповно-
літніх в США, Канаді та Україні / В. В. Шендрик, Ю. І. Лаптій // На-
уковий вісник Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 114–122. 



Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології  

у світлі реформування кримінальної юстиції 

177 
 

© Мартинюк А. Г., 2014 

Мартинюк Антон Григорович, 

курсант 2-го курсу факультету з підготовки фахівців для підрозділів 

міліції громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

Науковий керівник: Олішевський Олександр Володимирович,  

старший викладач кафедри кримінального права та кримінології 

факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства  

Харківського національного університету внутрішніх справ,  

кандидат юридичних наук  

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ 

В наш час, коли Україна стала на шлях Євроінтеграції, активі-
зувалася законотворча діяльність, яка базується на запозиченні та 
впровадженні на законодавчому рівні нормативно-правових актів 
країн Європи. В багатьох випадках мова йде про банальне копію-
вання законодавства. Не обійшло стороною й питання запозичен-
ня законів ювенальної юстиції. Саме цьому питанню присвячені 
дані тези доповіді.  

Ювенальна юстиція – правова основа західної моделі системи 
установ і організацій, що здійснюють правосуддя у справах про 
правопорушення, скоєні неповнолітніми [1]. 

Протягом тривалого часу в Україні за сприянням ЄС готували 
до введення так звану «французьку», «континентальну» модель 
ювенальної юстиції. Як завжди, її презентували як реформу з бла-
городних цілей, а саме задля зменшення рівня злочинності серед 
молоді та покращення їхніх прав та інтересів. Практичний досвід 
показав, що рання соціальна реабілітація дітей, що перебувають у 
конфлікті з законом, є ефективним соціальним механізмом, який 
дає змогу відновити фізичний, психологічний і соціальний статус 
дитини із значною економією коштів. 

Враховуючи складність демографічної ситуації в Україні, ста-
більне зростання дитячої злочинності і необхідність зміни цієї 
ситуації на краще, рання соціальна реабілітація дітей у конфлікті з 
законом сприятиме відновленню їх повноцінного соціального 
статусу, що в свою чергу сприятиме зменшенню соціальної напру-
женості у суспільстві та зміну на краще майбутнє нації [2, с. 112]. 

Однак, ювенальна юстиція приховує в собі три основних риси, 
які матимуть юридичну силу: 

– по-перше, це буде насильне забирання дітей у батьків та по-
збавлення останніх батьківських прав; 
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– по-друге, вбачається дискримінація прав і обов’язків батьків 
щодо виховування своїх дітей згідно моральних принципів; 

– по-третє, це підриває відносини між дітьми та батьками, які, 
нібито, є найбільшими ворогами дитини. 

По суті ювенальна юстиція знущається як над батьками так і 
над дітьми. Так, причиною вилучення дитини з сім’ї може бути: 
поганий догляд за дитиною (ваша дитина гуляє на дворі без на-
гляду або сама повертається зі школи); сліди побиття (синяк на 
коліні будь-якого походження. Наприклад, був такий випадок, 
коли в сім’ї N. органами ювенальної юстиції було вилучено сина 
лише через те, що в нього було виявлено синці на колінках, а бать-
ків звинуватили в насильстві над дитиною. Органи юстиції не 
зупинили ні вмовляння батьків, ні чисельні докази свідків того, 
що хлопчик набив синці в дитячому садочку граючись зі своїми 
однолітками); погані життєві умови (ви робите ремонт і 
т.і.); антисанітарію (у вас є домашня тварина, або були розкидані 
на підлозі іграшки); експлуатація дитячої праці (мати привчає 
дитину мити посуд, прибирати, попросила винести сміття, піти до 
магазину); погане харчування (в холодильнику немає набору про-
дуктів, який, на думку соціального працівника, повинен бу-
ти); безробіття батьків; »задушлива батьківська любов» теж є дос-
татньою підставою для «конфіскації» вашої дитини, бо вона може, 
нібито,»пригнічувати розвиток її особи»; нестача в сімейному бю-
джеті коштів; заборона користуватися мережею Інтернет; дозволя-
єте переглядати фільми з епізодами грабежу, насильства, вбивства.  

А вчителі та вихователі, які зобов’язані виконувати окрім 
освітньої функції ще й нагляд за дитиною під час її перебування в 
стінах навчального або виховного закладів не мають права підви-
щити голос на дитину, вимагати залишатися на своїх місцях (це 
може бути оцінено як тиск на дитину). Викладач (вихователь) не 
має права затримати дитину після завершення занять або дати 
домашнє завдання на канікули, оскільки це буде розцінено як по-
рушення права дитини на відпочинок та багато іншого, за що мо-
жна сплатити великі штрафи, втратити роботу або взагалі бути 
позбавленим волі. 

В європейському досвіді на сотні тисяч батьків за так зва-
не »порушення прав дітей» були накладені штрафи, вони позбав-
лялися батьківських прав або взагалі були заарештовані та напра-
влені до в’язниць. Лише у Франції було вилучено із сімей різних 
прошарків населення більше 2 млн. дітей. У Німеччині за 2013 рік 
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працівники ювенальної юстиції забрали більше 50 тис. дітей, при-
чиною чого стало «недостатньо добре матеріальне забезпечення 
сім’ї». Уявіть собі, скільки тисяч дітей може бути забрано »за бід-
ність» в Україні!? 

У країнах ЄС дітей передають на деякий час до дитячих при-
тулків, а згодом до прийомних сімей, які беруть на себе роль опі-
кунів цих дітей. Держава, а особливо, рідні батьки стають зо-
бов’язані платити їм великі гроші. Тому є вигідним забирати дітей 
з багатих сімей. Однак, ніхто не питає дітей: «Чи хочете ви вихову-
ватись без рідних, біологічних батьків?». Таким чином, виходить, 
що держава бере на себе роль ката, який без суду та слідства «ру-
бає» благополучні сім’ї. 

Тому, якщо порівнювати вище описану систему захисту непо-
внолітніх з іншими, найкращим варіантом для України є нині дію-
чий підрозділ –кримінальна міліція у справах дітей (КМСД), що є 
складовою частиною міліції громадської безпеки органів внутріш-
ніх справ і створюється на правах самостійного підрозділу в голо-
вних управліннях Міністерства внутрішніх справ України в АР 
Крим, місті Києві, Київській області, управліннях Міністерства 
внутрішніх справ України міста Севастополя, областей, управлін-
нях МВС України на транспорті та міністерстві внутрішніх справ.  

Основними завданнями підрозділів КМСД є: 
1) організація та здійснення заходів профілактики з дітьми в 

навчальних закладах, за місцем проживання з метою запобігання 
вчиненню ними адміністративних і кримінальних правопорушень; 

2) організація та здійснення заходів індивідуальної профілак-
тики з дітьми, що вчинили адміністративні та кримінальні право-
порушення, були засуджені до покарання, не пов’язаного з позба-
вленням волі, звільненими зі спеціальних виховних установ; 

3) ужиття заходів щодо недопущення рецидивної злочинності 
серед дітей; 

4) установлення місцезнаходження дітей у разі їх безвісного 
зникнення; 

5) розкриття кримінальних правопорушень, учинених дітьми; 
6) виявлення та припинення фактів жорстокого поводження з 

дітьми, учинення стосовно них насильства, у тому числі батьками, 
законними представниками; 

7) організація надання правової та психологічної допомоги 
дітям, які є потерпілими в кримінальному провадженні чи стали 
свідками кримінального правопорушення [3]. 
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Отже, можна зробити висновок, що хоча ювенальна юстиція 
несе в суспільство благородну ідею неупередженого дотримання 
прав дітей, однак загрожує існуванню традиційної сім’ї, де батьки 
мають право і виховують своїх дітей, а діти це не «надлюди», а ті, 
хто має любити, поважати і підкорятися старшим.  

Також слід зауважити, що держава не в змозі замінити рідних 
батьків своїми «інкубаторними» умовами життя. Я хочу задати пи-
тання: хто візьме на себе відповідальність не за дітей, яких майже 
насильницьким способом забирають із сімей, а за батьків яких без 
поважних причин позбавили батьківських прав? Бо як сказала N., 
мати хлопчика якого вилучили із сім’ї лише за синці на колінках: 
«Мені нема для чого жити, в мене забрали єдину дитину». 
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ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ПРОСТИТУЦІЇ  

Слово «проституція» у перекладі з латинської означає «виста-
влення на продаж». Під проституцією слід розуміти систематичне 
надання особою свого тіла для задоволення сексуальних потреб 
інших осіб за матеріальну винагороду. Традиційна кримінологія 
мало вивчає проблеми проституції, а робить це тільки з погляду 
взаємозв'язку зі злочинністю. Адже проституція та злочинність 
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значною мірою зумовлюють одне одного. Це пояснюється тим, що 
проституція як спосіб наживи, контролюється організованою зло-
чинністю, існують тісні «економічні» взаємозв'язки між повіями, 
сутенерами, орендодавцями, утримувачами домів розпусти, торгі-
вцями «живим товаром». Окрім того, повій широко використову-
ють як співучасників злочинів. Адже повії дають «наводку» для 
крадіжок або розбійних нападів; просять водіїв підвезти до місця, 
де на них організовано засідку. Злодії у проституток за частку хо-
вають крадене. Повії і самі скоюють чимало злочинів стосовно 
клієнтів шляхом їх «відключення» алкоголем, підсипанням клофе-
ліну тощо. Соціальний аспект проституції характеризується різ-
ким падінням суспільної моралі, духовної деградації, що вкрай 
шкідливо впливає на виховання дітей і молоді. Проституція підри-
ває підвалини суспільного життя, руйнує сім'ю та, зрештою, і саму 
людину. Як наслідок, зростають жіноча злочинність, смертність, 
невиліковні захворювання, самогубства та, що найнебезпечніше, – 
послаблюється генофонд нації [1, ст. 176]. 

Причини й умови проституції часто тотожні причинам та умо-
вам злочинності: низький рівень матеріального забезпечення, 
безробіття, зростання бездомності. Рівень проституції, що (як і 
злочинність) є постійним супутником суспільства, передусім, за-
лежить від його морального стану, який сьогодні навряд чи можна 
визнати задовільним. Очевидні прорахунки в морально-етичному 
вихованні молоді, стрімке падіння авторитету сім'ї та школи. Пов-
сюдно панує атмосфера вседозволеності, нав'язування еталонів 
контркультури, основними «цінностями» якої є насилля, тоталь-
ний секс і розбещеність, а головними героями убивці, повії, гангс-
тери, статеві збоченці. Усе це призводить до спотворення уявлень 
про місце жінки в суспільстві, таких понять, як честь і гідність. 
Свій внесок у таку пропаганду вносять деякі засоби масової інфо-
рмації, котрі «ненав'язливо» роз'яснюють, що проституція в усіх її 
проявах є одним із видів соціально припустимої поведінки. Зви-
чайно, стимулює проституцію і різке розшарування суспільства, 
поява «скоробагатьків», здатних витрачати на повій великі гроші, 
а також пасивність правоохоронних органів у боротьбі з цим нега-
тивним явищем [2, cт. 264]. 

Осіб, які займаються проституцією, можна класифікувати та-
ким чином: 
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Путани – «працюють» у дорогих готелях, казино, саунах. Час-
тина з них має вищу освіту, володіє іноземною мовою. Як правило, 
вони «контролюються» сутенерами і рекетирами. 

Повії, які «працюють» за кордоном. Частина їх виїжджає сама, 
інших вивозять постачальники «живого товару». Перед цим прос-
титутки проходять «передполітну підготовку»: їх навчають сучас-
ним танцям, умінню користуватися косметикою, робити масаж і, 
зрештою, як найвигідніше продати себе. Деякі вивозяться обман-
ним шляхом, але їх частка загалом, незначна. Інша справа, що ба-
гато молодих жінок не знають усіх тонкощів роботи за кордоном і, 
стикаючись з нею, не витримують навантаження. І все ж таки час-
тина з них повертається з чималими грошима або «осідає» за кор-
доном, і це стимулює набір нових «жриць кохання». 

«Організовані» повії знаходяться під контролем своїх зарубі-
жних сутенерів, «неорганізовані» діють – на власний ризик. Повій 
з України можна зустріти в усіх країнах світу. 

Повії «за викликом» працюють у підпільних фірмах, що скла-
даються з «хазяїна», диспетчерів, водіїв і охоронців. На телефон-
ний виклик або за попередньою заявкою до клієнта виїжджає 
«секс-бригада», яка поставляє повію та забезпечує збір платні, 
захист від можливого її мордування тощо. Такі «фірми» отриму-
ють багатомільйонні (в доларах) прибутки і, як правило, мають 
«дах» у правоохоронних органах. 

До нижчого сорту належать вокзальні повії і ті, що промиш-
ляють на автошляхах (так звані плечові). На найнижчому рівні 
перебувають вуличні повії (здебільшого бродяги, наркомани і 
алкоголіки). Поступово більшість повій, втрачаючи «товарний» 
вигляд, переходить на нижчі щаблі, аж до вуличних [3, ст. 332]. 

Говорячи про засоби запобігання проституції, не можна не за-
значити, що вони лежать у площині профілактики всіх інших видів 
правопорушень. Ця профілактика буде ефективною лише тоді, 
коли проблеми сім'ї, жінки, дитини стануть головними у державі 
та суспільстві. Потрібні сучасні програми допомоги сім'ї, материн-
ству, дитинству, відповідна законодавча база. Свого часу були 
прийняті важливі закони «Про державну допомогу сім'ям з діть-
ми», «Про освіту», «Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні». Реалізація цих законів сприятиме роз-
в'язанню начальних проблем, але корінним змінам на краще зава-
жає кризова соціально-економічна ситуація в Україні. Тим не 
менш, в основі профілактики проституції мають лежати саме зага-
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льносоціальні заходи покращення умов життя жінок та їх сімей 
[4, с. 83–91]. Одиноким матерям і багатодітним сім'ям слід надава-
ти необхідну матеріальну допомогу. Для дітей, які з різних причин 
виховуються в інтернаті, має створюватися обстановка, максима-
льно наближена до звичайної (наприклад, сімейні дитячі будин-
ки). У зв'язку із зростанням безробіття варто розробити спеціаль-
ні програми з працевлаштування жінок, які виховують дітей, ма-
ють на утриманні батьків тощо. Для них повинні бронюватися 
робочі місця. 

Отож є над чим задуматись – всім і кожному. А перейнявшись 
цією болючою проблемою, слід діяти і ще раз діяти задля її розв'я-
зання, бо можна втратити найдорожче – майбутнє України. 
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ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ОВС УКРАЇНИ НЕЗАКОННОМУ  
ОБІГУ НАРКОТИКІВ 

Незаконний обіг наркотиків – надзвичайно складне, різнобіч-
не і водночас суспільно небезпечне явище у сучасному світі. З од-
ного боку, наркотики є корисними і необхідними медичними пре-
паратами, а з іншого, – вони заподіюють величезну шкоду, яка 
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практично не піддається обрахунку та здебільшого виступають як 
основні чинники вчинення злочинів. 

Будучи досить вигідним промислом, незаконний обіг нарко-
тиків визнається суспільно – небезпечним та злочинним явищем 
як в Україні, так і в багатьох країнах Європи, де його окремі прояви 
розцінюються як тяжкі та особливо тяжкі злочини.  

Основними ознаками, які виступають підставами для вчинен-
ня злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів, є: 

– створення умов, що сприяють вступу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг; 

– вчинення незаконних операцій з наркотиками, що обов'яз-
ково включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів; 

– сукупність заборонених чинним законодавством суспільно 
небезпечних діянь, що виражаються у культивуванні наркоміст-
ких рослин, розробленні, виробництві, виготовленні, зберіганні, 
перевезенні, пересиланні, придбанні, збуті, ввезенні та вивезенні 
за територію України, транзиту через територію України, викори-
станні, знищенні наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів; 

– одержання прибутку від незаконних операцій з наркотич-
ними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами; 

– наявність корумпованих зв'язків у правоохоронних органах. 
Особливо вони потрібні для успішної контрабанди наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів [1]. 

Однією зі складових державної профілактичної діяльності, 
пов'язаної з незаконним обігом наркотиків, є цілеспрямована дія-
льність служб і підрозділів органів внутрішніх справ, яка полягає 
у: здійсненні заходів, спрямованих на виявлення, нейтралізацію та 
усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, пов'я-
заних з незаконним обігом наркотиків; забезпеченні оперативно-
профілактичного спостереження за особами, схильними до вчи-
нення таких злочинів; здійсненні контролю над процесом закон-
ного виробництва, зберігання, транспортування, реалізації й ви-
користання наркотиків та ін. [4]. 

Насамперед, щоб розкрити сутність профілактики злочинів, 
пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, варто визначити її 
правову основу, якою в даному випадку виступають як законодавчі 
акти на рівні України так і законодавства на регіональному рівні: 
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Конституція України 
Конвенції, угоди та декларації ООН (Єдина Конвенція ООН про 

наркотичні засоби (1961р.); Конвенція ООН про психотропні речо-
вини (1971р.); Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного 
обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (1988 р.) та 
інші. 

Закони України («Про наркотичні засоби, психотропні речо-
вини та прекурсори»(1995р.); «Про заходи протидії незаконному 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та 
зловживанню ними»(1995р.); «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю»(1993р.). 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 
(«Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної 
з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсо-
рів, та контролю за їх обігом» (ПКМУ-2009 р. № 589). 

Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 
практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» (2002р. № 4); 
«Про судову практику у справах про контрабанду та порушення 
митних правил» (2005 р. № 8) [2]. 

Виявлення причин і умов, що сприяють розвитку попиту на 
наркотичні засоби та вчинення під їх дією різного виду злочинів, 
досягається спеціальними дослідженнями [2]. 

Загальна профілактика злочинів, пов'язаних з незаконним 
обігом наркотиків, що здійснюється органами внутрішніх справ, 
полягає у виявленні специфічних криміногенних обставин, що 
сприяють втягнення населення у немедичне вживання наркотич-
них засобів, і проведенні заходів щодо припинення або зменшення 
впливу цих факторів та скорочення незаконного обігу наркотиків 
у цілому. Основним завданнями такої діяльності є формування у 
населення стійкої суспільної думки про неприпустимість вживан-
ня наркотичних засобів і психотропних речовин, виявлення при-
чин і умов, що сприяють зростанню попиту на наркотики і вчи-
ненню злочинів, пов'язаних з їх вживанням. 

Методами проведення органами внутрішніх справ загальної 
профілактики злочинів є: 

– всебічний і глибокий аналіз оперативної обстановки на те-
риторії, що обслуговується, об'єкті, у галузі народного господарст-
ва, за напрямами роботи. Вивчення тенденцій і особливостей зло-
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чинності (стану, рівня, динаміки, структури, характеру, географії, 
ціни), групування її за видами, місцем, способом і часом вчинення.  

– виявлення у діяльності установ, підприємств та організацій 
причин і умов, що сприяють злочинам.  

– систематичне обстеження розташованих на території обслу-
говування об'єктів, місць концентрації великої кількості грома-
дян, звертаючи особливу увагу на ті, де найчастіше вчиняються 
правопорушення.  

– правове роз'яснення й виховання населення [4]. 
Органи внутрішніх справ у межах встановленої компетенції 

самостійно або у взаємних контактах беруть безпосередню участь 
у реалізації таких заходів: 

– запобігання, виявлення і припинення діяльності міжнарод-
них центрів наркобізнесу, що здійснюють операції з незаконного 
обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території 
України.  

– встановлення та відслідковування каналів контрабанди на-
ркотичних засобів та їх ліквідація. 

– участь у розробленні та реалізації державної програми щодо 
боротьби з незаконним обігом наркотиків, а також сприяння та 
надання практичної допомоги у реалізації міжнародних програм 
щодо протидії наркобізнесу; 

– забезпечення власної безпеки підрозділів, що вирішують за-
вдання боротьби з незаконним обігом наркотиків, шляхом проти-
дії спробам проникнення в оперативний і кадровий апарат право-
охоронних структур [4]. 

Механізм організації роботи органів внутрішніх справ щодо 
загальної профілактики злочинів, пов'язаних з незаконним обігом 
наркотиків, складається з: надання інформації в органи державної 
влади, різні відомства, громадські організації; обстеження, переві-
рки, рейди і інших масових заходи щодо усунення негативних 
явищ у сфері економіки, культури й побуту. 

Крім того, з метою комплексного використання можливостей 
і засобів щодо протидії розповсюдженню наркотиків і наркоманії, 
забезпечується підпорядкованість та належна взаємодія всіх су-
б'єктів антинаркотичної діяльності, здійснюється розроблення і 
реалізація міжвідомчих планів, які розробляються з урахуванням 
державних програм. 

Для здійснення всіх форм індивідуальної профілактики і дося-
гнення успіху працівники міліції ведуть пошук осіб, які схильні до 
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вчинення злочинів у межах своєї компетенції, на підставах і в по-
рядку, передбачених законом безпосередньо вживають адмініст-
ративно-правові заходи примусу, які відіграють важливу роль у 
профілактиці злочинів. Караюча функція цих заходів сама по собі 
має певне виховно-профілактичне значення. Примус має супрово-
джуватися обґрунтуванням його справедливості, роз'ясненням 
того, що він є закономірним наслідком вчиненого діяння. Серед 
профілактичних заходів належне місце посідає роз'яснювальна 
робота серед населення про велику шкоду, яку спричиняє немеди-
чне споживання наркотиків, про необхідність дотримання анти-
наркоманії передбачене законодавством та якими є правові нас-
лідки його порушення.  

Профілактика злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків 
дає змогу знизити не тільки їх рівень, а й рівень смертності та 
хвороб населення, оптимізувати соціальну ситуацію у суспільстві, 
підвищити авторитет держави у світі. Саме тому держава зосере-
джує зусилля на профілактиці незаконного обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, пока-
ранні осіб, винних у вчиненні таких злочинів, лікуванні та реабілі-
тації наркоманів. 
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КСЕНОФОБІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ 

Ксенофобія – виклик сучасності  

чи нав’язливий, панічний страх людини? 

Бернард Шоу 

Ксенофобія – (від. грец. хenos – чужий, и phobos – страх) – 
страх або ненависть до кого-небудь чи чого-небудь чужого, незна-
йомого, незвичного; сприйняття чужого як незрозумілого, неося-
жного, і тому – небезпечного та ворожого [1, с. 239]. 

У сучасному світі ксенофобія є як соціальною, так і політич-
ною проблемою. Кількість іноземців в Україні постійно зростає 
(Див. Мал. 1.).  

 

Мал. 1. Графічне зображення співвідношення абсолютних  

та відносних показників імміграційної динаміки в України 

Сам факт проживання іноземців в будь-якій державі обумов-
лює виникнення проблем взаємодії з місцевим етносом (етноса-
ми). І як тільки погіршується соціально-економічна ситуація, вза-
ємини з «чужими» набувають рис культурної, етнічної, мовної, 
релігійної або іншої ворожнечі. 
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Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до збіль-
шення проявів ксенофобії (див. мал. 2). Причини цього явища по-
лягають у зростанні соціальних та економічних проблем в суспіль-
стві, неефективній політиці профілактики відповідних явищ у 
молодіжному середовищі. 

 

Мал. 2. Графічне зображення рівня й динаміки потерпілих іноземців у роз-

рахунку на 1 тис. іммігрантів 

Дослідженню проблематики ксенофобії приділяється увага з 
боку вітчизняних та закордонних дослідників: Р. Парка, 
О. М. Майбороди, Е. Сміта, Дж. Беррі, А.М. Круглашова, Н. В. Паніної, 
В. Паніотто та багатьох інших. 

Проблему ксенофобії вперше в Україні стала вивчати доктор 
соціологічних наук Н. В. Паніна. В подальшому вона була продов-
жена О. А. Мартиненком та Д. О. Назаренком. 

Метою нашої доповіді є дослідження причин існування і нас-
лідків існування в Україні такої проблеми, як ксенофобія. 

Що ж є причиною такої ворожості українського народу до іно-
земців? Як це пояснити? Теодор Адорно казав: «Нетерпимість є 
елементом авторитарної системи, яка пригнічує особистість і 
змушує людей шукати якийсь об’єкт для виміщення образ на ньо-
му». Але це лише припущення.  

Українці є щирими патріотами своєї держави. Однак, часом 
цей патріотизм може видозмінюватись, ставати жорстоким. Варто 
розрізняти поняття любові до своєї країни і поняття ненависті до 
інших національностей. Це різні речі!  

За останні п’ять років в Україні дійсно розвинулись різні не-
формальні групи з агресивними діями, що призводять до расової й 
національної ворожнечі. Це констатує Харківська правозахисна 
група. Виконавчий директор Української Гельсінкської спілки 
В. Яворський підтверджує, що активність таких груп зросла.  
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«Це обмеження в правах або дискримінація в суспільстві. Коли 
людям відмовляють у послугах, з ними не розмовляють на вулиці, 
їх відмовляється везти водій таксі, їм не продають якісь товари чи 
не дають в оренду квартири. Це дрібні правопорушення, проти 
яких нічого не можна зробити, бо законодавством це прямо не 
заборонено», – пояснює правозахисник. 

Вивченню ксенофобії як соціально-психологічного явища до 
недавніх пір була присвячена лише обмежена кількість спеціаль-
них досліджень. Так, наприклад, А. А. Кельберг дає яскраве, образ-
не визначення ксенофобії, що це – «опредметнена та упредметне-
на, матеріалізована, забезпечена ідеологічною концепцією ілюзія 
чужого та незнайомого, при усвідомленій безпорадності перед 
ним, коли з’являється той самий фантастичний страх, що звільняє 
від усякої відповідальності за напрям думок, а в крайніх екстрема-
льних станах – і за образ дій». Інші автори вважають, що ксенофо-
бія – це негативне, емоційно насичене, ірраціональне за своєю 
природою (але таке, що прикривається псевдо раціональним об-
ґрунтуванням) ставлення суб’єкту до певних людських спільнот та 
їх окремих представників – «чужинців», «інших», «не наших». Вона 
виявляється у відповідних соціальних установках суб’єкту, забо-
бонах і упередженнях, соціальних стереотипах, а також у його сві-
тогляді в цілому [2]. 

Як наголошує директор Київського міжнародного інституту 
соціології В. І. Паніотто, за результатами дослідження, 73% насе-
лення України не має ніяких екстремістських орієнтацій, під яки-
ми ми розуміємо схвалення насильницьких дій проти представни-
ків інших етнічних груп. Ще 19% проявляють деякі елементи екс-
тремізму. Але близько 8% орієнтовані екстремістськи, з них у бли-
зько 1% дуже високий рівень екстремістської орієнтації. 

На його думку, такі результати соціологічного дослідження 
мають насторожувати громадськість, оскільки 1% населення – це 
близько 400 тисяч людей. «Це люди, які можуть підтримувати 
організовані групи. Хоча це й не означає, що ці люди чинитимуть 
якісь екстремістські дії, оскільки залежність між реальною поведі-
нкою та орієнтацією є достатньо складною», – додав соціолог. 

З точки зору В. І. Паніотто, 52,7% опитаних позитивно сприй-
мають надання можливості приїжджати й жити в Україні предста-
вникам тих етнічних груп, які традиційно проживають на її тери-
торії. Водночас, зазначив він, 9% респондентів вважають, що Укра-
їна не повинна надавати дозвіл на проживання представникам 
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інших рас і національностей, а 19,4% – не надавати дозволу на-
самперед представникам бідних неєвропейських країн [3]. 

«Ксенофобія стає проблемою, хоча вона не розвивається лише 
тоді, коли існує міграція. Це явище розвивається тоді, коли існуючі 
національні конфлікти й хуліганські напади на представників 
інших етнічних груп просто замовчуються. Основне завдання на-
шого моніторингу – показати суспільству, що в нас така проблема 
є. Завдання суспільства – не мовчати, завдання журналістів – про 
це повідомляти, завдання правозахисників – виводити на обгово-
рення найболючіші теми», – додав народний депутат України, 
засновник Інституту прав людини і запобігання екстремізму та 
ксенофобії О. Фельдман [4]. 

Підводячи підсумок викладеному вище, можливо наголосити 
наступне: аналіз проблеми показує, що на сьогодні в Україні, не 
дивлячись на те, що зроблені перші кроки у вирішенні проблеми 
протидії ксенофобії ще не достатньо відпрацьована ефективна 
система протистояння ненависті, агресії, ескалації екстремізму. 
Відбувається нарощування деструктивних процесів у суспільстві, 
існують підвалини для зіткнень на політичному, соціальному, 
національному та релігійному ґрунті. Необхідно розробити систе-
му соціальних, педагогічних, пропагандистських, нормативно-
правових та інших заходів, спрямованих на запобігання виник-
ненню настроїв ксенофобії, а також попередження дій, які можуть 
цьому сприяти. 
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СУБ’ЄКТИ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ 

Головною метою боротьби з терористичною діяльністю в 
будь-якій державі світу є забезпечення національної безпеки, за-
хист життя та здоров’я населення. Тероризм є суспільно-
негативним явищем міжнародного характеру.  

Згідно з офіційним визначенням, «тероризм – це суспільно 
небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому 
застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, 
убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчи-
нення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних 
людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення 
злочинних цілей» [1, ст. 1]. Тероризм є реальною загрозою націо-
нальним інтересам держави як складового елементу національної 
безпеки.  

Стаття 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» визна-
чає коло суб’єктів, які ведуть безпосередню боротьбу з даним 
явищем, такими є: 

– Служба безпеки України, яка є головним органом у загаль-
нодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю; 

– Міністерство внутрішніх справ України; 
– Міністерство Оборони України;  
– центральні органи виконавчої влади, що забезпечують форму-

вання та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту;  
– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері захисту державного кордону;  
– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері виконання кримінальних покарань.  
Служба Безпеки України є головним органом у загальнодер-

жавній системі боротьби з терористичною діяльністю. Вона здійс-
нює визначений законом комплекс оперативно-розшукових захо-
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дів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення теро-
ристичної діяльності, в тому числі міжнародної. Зокрема СБУ спів-
працює з іншими державними органами з метою припинення те-
рористичної діяльності та в сфері обміну інформації стосовно неї. 

Міністерство внутрішніх справ України здійснює боротьбу з 
тероризмом шляхом: 

– запобігання, виявлення та припинення злочинів, вчинених з 
терористичною метою;  

– надання Антитерористичному центру при Службі безпеки 
України необхідні сили і засоби;  

– забезпечення їх ефективного використання під час прове-
дення антитерористичних операцій. 

Міністерство Оборони України, органи військового управління, 
з'єднання, військові частини Збройних Сил України забезпечують 
захист від терористичних посягань об'єктів Збройних Сил України, 
зброї масового ураження, ракетної і стрілецької зброї, боєприпасів, 
вибухових та отруйних речовин, що знаходяться у військових час-
тинах або зберігаються у визначених місцях; організовують підго-
товку та застосування сил і засобів Сухопутних військ, Повітряних 
Сил, Військово-Морських Сил Збройних Сил України в разі вчинення 
терористичного акту в повітряному просторі, у територіальних 
водах України; беруть участь у проведенні антитерористичних опе-
рацій на військових об'єктах та в разі виникнення терористичних 
загроз безпеці держави із-за меж України. 

Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують фор-
мування та реалізують державну політику у сфері цивільного за-
хисту, підпорядковані їм органи управління у справах цивільної 
оборони та спеціалізовані формування, війська цивільної оборони 
здійснюють заходи щодо захисту населення і територій у разі за-
грози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з техно-
логічними терористичними проявами та іншими видами терорис-
тичної діяльності. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері захисту державного кордону та органи охорони 
державного кордону здійснюють боротьбу з тероризмом шляхом 
запобігання, виявлення та припинення спроб перетинання теро-
ристами державного кордону України, незаконного переміщення 
через державний кордон України зброї, вибухових, отруйних, ра-
діоактивних речовин та інших предметів, що можуть бути викори-
стані як засоби вчинення терористичних актів; забезпечують без-
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пеку морського судноплавства в межах територіальних вод та 
виключної (морської) економічної зони України під час проведен-
ня антитерористичних операцій; надають Антитерористичному 
центру при Службі безпеки України необхідні сили і засоби під час 
проведення антитерористичних операцій на території пунктів 
пропуску через державний кордон України, інших об'єктів, розта-
шованих на державному кордоні або у прикордонній смузі. 

На підставі Концепції боротьби з тероризмом було затвер-
джено План заходів щодо її реалізації, згідно якому, на СБУ сумісно 
з іншими державними органами було покладено ряд завдань, од-
ними з яких є: 

– проведення аналізу поширення тероризму на території 
України, 

– виявлення причин та умов, що сприяють його розростанню; 
– профілактичні заходи роботи інформаційно-

роз’яснювального характеру з населенням;  
– інформування громадськості актуальні питання боротьби з 

тероризмом, про результати антитерористичної діяльності.  
Зокрема одними з пріоритетних завдань згідно даної Концеп-

ції є розробка критеріїв віднесення об’єктів незалежно від форм 
власності до переліку об’єктів можливих терористичних посягань 
та створення державного реєстру об’єктів можливих терористич-
них посягань[2, п. 1–9].  

Суб'єкти, які залучаються до боротьби з тероризмом, у межах 
своєї компетенції здійснюють заходи щодо: 

1. Запобігання, виявлення і припинення терористичних актів 
та злочинів терористичної спрямованості;  

2. Розробляють і реалізують попереджувальні, режимні, орга-
нізаційні, виховні та інші заходи;  

3. Забезпечують умови проведення антитерористичних опе-
рацій на об'єктах, що належать до сфери їх управління;  

4. Надають відповідним підрозділам під час проведення таких 
операцій матеріально-технічні та фінансові засоби, засоби транс-
порту і зв'язку, медичне обладнання і медикаменти, інші засоби, а 
також інформацію, необхідну для виконання завдань щодо боро-
тьби з тероризмом.  

Можна виділити ряд суттєвих ознак, притаманних управлін-
ню в сфері боротьби з тероризмом. Насамперед державне управ-
ління в сфері боротьби з терористичною діяльністю має комплек-
сний характер. Воно ґрунтується на чіткій скоординованій взає-
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модії всіх державних органів спеціального призначення та органів 
загальної компетенції. Особливу увагу слід приділити співпраці 
органів СБУ з населенням та громадськими об’єднаннями, як з 
носіями оперативної інформації. Але важливим недоліком є недо-
статня розробленість методів та способів такої співпраці. Плано-
вий характер управління в сфері боротьби з тероризмом виража-
ється в розробці цілей, завдань та напрямів діяльності в цій сфері; 
визначення відповідальних уповноважених органів; реалізації 
профілактичних заходів та антитерористичних операції згідно 
визначених методів боротьби. Суттєво важливою ознакою управ-
ління в сфері боротьби з тероризмом є моніторинг терористичної 
діяльності, проведення якого покладено на СБУ.  

Отже, для подальшого удосконалення роботи спеціальних ор-
ганів у сфері боротьби з тероризмом пріоритетним визначається 
остаточне впровадження світових стандартів безпеки, посилення 
співпраці у боротьбі з терористичною діяльністю, введення суво-
рого контролю за діяльністю служб у сфері боротьби з терориз-
мом, удосконалення існуючих форм і методів протидії тероризму 
та механізмів його попередження, розробка гарантії захисту насе-
лення від терористичних операцій, а також збільшення фінансу-
вання антитерористичних заходів тощо. А на території України 
підвищення рівня функціонування Антитерористичного центру 
при Службі Безпеки України та розширення його повноважень 
щодо найкращого результату по боротьбі з тероризмом. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ  
З КОНТРАБАНДОЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Контрабанда є одним із головних чинників дестабілізації еко-
номічної системи України. Ввезення на територію нашої держави 
контрабандних товарів сприяє неконтрольованому насиченню 
внутрішнього ринку продукцією іноземного виробництва та виті-
сненню українських товарів. У результаті цього значних збитків 
зазнають вітчизняні підприємства, в першу чергу легкої та пере-
робної промисловості, продукція яких стає не конкурентоспромо-
жною, а контрабандисти виводять у тіньовий обіг значні суми 
коштів, призначених для сплати митних платежів [4, с. 118]. 

Зважаючи на актуальність проблеми боротьби з контрабандою, 
різні її аспекти були предметом дослідження у працях вітчизняних 
фахівців, також і на монографічному рівні [1, с. 23; 2, с. 45; 3, с. 55], 
проте сучасні тенденції її розвитку та заходи протидії, на нашу дум-
ку, не достатньо досліджені, що ускладнює розроблення її запобіж-
но-профілактичних заходів, а також сучасних методик ЇЇ оператив-
но-розшукового документування та досудового розслідування. 

Сучасна контрабанда в Україні давно вже «переросла « свої 
ранні, класичні форми і сьогодні має такі ознаки: вона є однією зі 
складових економічної злочинності і тісно пов’язана з іншими 
видами злочинності (так для певної частини населення, яка про-
живає у прикордонних, районах, контрабанда набула характеру 
«промислу»); контрабанда набуває дедалі більш витончених та 
організованих форм (контрабанду дедалі частіше вчинюють не 
окремі особи, а організовані злочинні угруповання; координація 
контрабанди, наприклад, у галузі наркобізнесу, відбувається на 
транснаціональному рівні); контрабанда нерозривно пов’язана з 
корупцією в органах влади і управління, правоохоронних і судових 
органах, банківських структурах тощо і, насамперед, в органах 
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митної служби; схеми контрабанди є доволі гнучкими, правопо-
рушники постійно коригують механізми і тактику протиправної 
діяльності відповідно до зміни правил оформлення ввезення на 
територію України і вивезення з неї товарів; контрабандисти роз-
робляють нові заходи протидії правоохоронним органам у вияв-
ленні та документуванні контрабанди [5, с. 18]. 

На мою думку, однією з головних причин, що найбільш суттє-
во впливає на загальний рівень контрабанди є корупція. Основні 
чинники, які обумовлюють існування контрабандної діяльності: 
низький рівень забезпеченості населення, високий рівень безро-
біття в країні та прикордонних регіонах, де контрабанда для знач-
ної частини мешканців перетворилася на основне джерело дохо-
дів; недосконалість митного та податкового законодавства; висо-
ка прибутковість цього виду злочинного бізнесу; «прозорість» 
державного кордону з країнами СНД; недостатньо ефективний 
рівень митного та прикордонного контролю; недосконалість дер-
жавної системи контролю за походженням і реалізацією продукції 
та сплатою податків [4, с. 119]. 

Діяльність держави у сфері забезпечення раціонального хар-
чування має бути сконцентрована на виконанні таких завдань:  

– вивчення стану фактичного харчування населення;  
– проведення моніторингу стану інфекційної та неінфекційної 

захворюваності, пов’язаної з харчуванням;  
– забезпечення систематичного перегляду норм фізіологічних 

потреб населення в основних харчових речовинах та енергії;  
– розширення пропаганди серед населення принципів раціо-

нального харчування;  
– підвищення рівня культури харчування з урахуванням наці-

ональних традицій і світового досвіду. 
У Європейському Союзі діє система контролю на всіх етапах 

виробництва та переміщення продуктів харчування. Така продук-
ція підлягає жорсткому контролю та відповідному маркуванню, 
що відповідає її належній якості, а відсутність маркування на то-
варах призводить до недопущення їх на споживчий ринок і є 
обов’язковим для всіх суб’єктів діяльності Європейського Союзу. 

На відміну від європейських країн, норми безпеки в Україні, 
які повинні міститися в державних стандартах залишаються не-
змінними вже тривалий час. Тому, для підвищення ефективності 
діяльності державного контролю необхідно запровадити принци-
пово нові вимоги та стандарти якості продукції з метою припи-
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нення ввозу на територію України товарів сумнівної якості, або 
таких, які заборонені за їх хімічним складом до споживання в ін-
ших країнах світу. 

Законом України «Про безпечність та якість харчових продук-
тів» від 08.09. 2005 р. визначено правовий порядок забезпечення 
безпечності й якості харчових продуктів, що виробляються, знахо-
дяться в обігу, імпортуються, експортуються [8]. 

Політична воля керівництва держави в послідовній реалізації 
заявленого курсу на боротьбу з корупцією службовими зловжи-
ваннями є головною умовою ефективності діяльності правоохо-
ронних органів у боротьбі з контрабандою. 

Поряд із цим, боротьба з контрабандою передбачає поєднання 
регуляторних та економічних важелів регулювання з організацій-
ними і правовими, що дозволить: 

– мінімізувати втрати коштів Держбюджету України з причин 
заниження митної вартості товарів, недостовірної класифікації 
товарів та визначення країн їх походження;  

– отримати додаткові кошти для проведення соціально-
економічних реформ; 

– утворити надійні бар’єри для надходження на споживчий 
ринок продукції без сплати визначених чинним законодавством 
податків і зборів; стимулювати розвиток національного виробни-
цтва, економічно підтримати українського виробника; 

– зменшити загальний рівень злочинності в Україні [5, 20]. 
Ураховуючи те, що контрабанда не належить до злочинів про-

ти національної безпеки, передбачених розділом І Особливої час-
тини КК України, а є злочином у сфері господарської діяльності 
(розділ VII КК України), вона повинна належати до повноважень 
ОВС та митних органів. Належність її до компетенції СБ України – 
це рудимент радянської доби. 

Висновки. У зв’язку зі зміною повноважень у сфері боротьби з 
контрабандою, повинно бути посилено інформаційно-аналітичне 
та методичне забезпечення митних органів та ОВС щодо операти-
вно-розшукового документування та досудового розслідування 
контрабанди. У цих відомствах повинні бути створені підрозділи 
інформаційно-аналітичної (стратегічної і тактичної) розвідки для 
забезпечення інформацією підрозділів, що здійснюють ОРД та 
досудове розслідування, які б давали можливість виявляти, а в 
деяких випадках і прогнозувати контрабандну діяльність. У 
зв’язку із проблемою якості та безпеки продуктів харчування дер-
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жава повинна вирішити такі завдання у сфері забезпечення про-
довольчої безпеки та побудови вітчизняної системи раціонально-
го харчування: здійснювати постійний контроль за станом харчу-
вання дитячого і дорослого населення; активізувати пропаганду 
серед населення принципів раціонального харчування; на законо-
давчому рівні здійснити перегляд фізіологічних норм з урахуван-
ням результатів вивчення стану харчування, проведення щорічно-
го моніторингу відповідності показників фактичного споживання 
за основними групами харчових продуктів раціональним нормам 
харчування, прискорення прийняття законопроекту «Про загаль-
ну безпеку продукції» від 28 листопада 2008 р. № 3421, який роз-
роблено в контексті входження України до Світової організації 
торгівлі та ЄС з метою впровадження в національне законодавство 
вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 
2001/95/ЄС «Щодо загальної безпеки продукції» від 3 грудня 
2001 р. А також обмеження поширення контрабанди продуктів 
харчування можливе шляхом подальшого вдосконалення існуючої 
системи контрольно-наглядових та правоохоронних органів, пе-
регляд їх завдань і повноважень, покращення механізму взаємодії 
та співпраці між ними. Я вважаю, що необхідно на державному 
рівні стимулювати розвиток вітчизняного агропромислового сек-
тору економіки. Вирощувати та реалізовувати на власному ринку, 
за помірними цінами, тільки якісні і безпечні для життя та здо-
ров’я продукти харчування. Це сприятиме розширенню виробниц-
тва, створенню нових робочих місць, підвищенню заробітної пла-
ти персоналу, що, у свою чергу, супроводжується зростанням пла-
тоспроможності попиту і сприятиме інвестуванню вітчизняних 
підприємств харчової промисловості. 
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ПРОБЛЕМИ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 

Однією з найгостріших проблем сучасності, що має вплив на 
всі сторони суспільного життя є зростання злочинних проявів, 
розростання організованої злочинності та корупції. Це змушує 
актуалізувати зусилля, що проводяться правоохоронними органа-
ми, спрямовані на забезпечення контролю над злочинністю, її 
попередження. Однак необхідною передумовою для цього слу-
жить знання справжніх масштабів злочинності, а не тільки тієї 
частини, яка знайшла відображення в офіційних даних криміналь-
ної статистики. 

Кримінологічні дослідження свідчать, що розрив між кількіс-
тю реально скоєних злочинів та відомостями про них (статистич-
ний облік злочинів), досить значний. 

Прихована злочинність чинить серйозний вплив і на соціаль-
но-психологічний клімат у суспільстві . Вона породжує у громадян 
недовіру в здатність державної влади гарантувати їх безпеку, 
створити сприятливі умови для реалізації конституційних прав і 
свобод, ефективно вести боротьбу зі злочинністю, забезпечити 
невідворотність відповідальності винних осіб за правопорушення. 

Слід враховувати і ту обставину, що латентна злочинність в пе-
вній мірі сприяє прояву найгірших сторін соціального наслідування. 
Безкарність, зокрема, економічних злочинів та корупційних діянь, 
рівень яких у структурі прихованої злочинності високий, робить 
украй негативний вплив на осіб, у яких ще недостатньо стійкі жит-
тєві позиції. Такі особи, прагнучи відповідати зразкам «красивого 
життя» від злочинного світу, не обтяжують себе турботою про за-
конність вибору засобів і методів досягнення поставленої мети. 

Про ознаки, поняття і визначення латентної злочинності в 
юридичній літературі єдності думок не має. Латентна злочинність 
та її розміри обумовлюють викривлене, неповне уявлення про 
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злочинність в цілому і тому мають вивчатися для отримання 
більш адекватного уявлення про фактично вчинену кількість зло-
чинів. У науковій юридичній літературі розрізняють латентність 
трьох видів: природну, штучну та пограничну(суміжну). 

Природна латентність – це сукупність тих випадків, коли факт 
злочину був, але він не став відомим правоохоронним органам, 
представникам адміністрації підприємств, установ, окремим гро-
мадянам. Про злочинну подію знають тільки винний та його спі-
льники, які, зрозуміло, не зацікавлені у розголошенні відомостей 
про це. Наприклад, неповідомлення потерпілих про злочин. 

Штучна латентність становить великий масив злочинів, які 
хоча і відомі посадовим особам, але з різних причин вони не інфо-
рмують про них правоохоронні органи, які не ставлять їх на облік. 

Також виділяють латентну злочинність пов’язану з порушен-
ням законності. Іноді її позначають «граничні ситуації». Вона яв-
ляє собою групу тих злочинів, інформація про які стала відома 
правоохоронним органам, але їх конкретний представник помил-
ково, сумлінно помиляючись або не маючи достатньої професійної 
підготовки, дав неправильну юридичну оцінку діянню. 

Погранична латентність – злочин стався, але потерпілому не 
відомо про це, або факт його вчинення не сприймається чи не ус-
відомлюється потерпілим як злочин (приміром, підпали, кишень-
кові крадіжки). 

Проміжну категорію становлять так звані напівприховані 
злочини або «сіра злочинність», тобто діяння, зареєстровані пра-
воохоронними органами, але не розкриті або такі, що розкриті, 
однак підозрювані звільняються від відповідальності за недостат-
ністю доказів вини [1, c. 177–179] . 

В кримінології виділяють три рівні латентності: низький, се-
редній та високий. Низьким є рівень латентності умисних вбивств 
та тяжких тілесних ушкоджень, тобто найбільш тяжких злочинів; 
а високим – у злочинів невеликої тяжкості (побоїв і мордування, 
легких тілесних ушкоджень, порушення правил,норм і стандартів, 
що стосується забезпечення дорожнього руху тощо). Масштаби 
прихованої злочинності точно невідомі. В Україні, на відміну від 
багатьох зарубіжних країн, встановлення рівня латентної злочин-
ності на загальнодержавному рівні не здійснюється. Тому виснов-
ки про її розміри можна робити тільки за результатами вибірко-
вих кримінологічних досліджень. Так, українські та російські екс-
перти вважають, що співвідношення зареєстрованих і латентних 
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злочинів становить приблизно 1:3 або 1:5, а то й навіть 1:10. За 
даними зарубіжних дослідників, для злочинів, які вчиняються 
професійними злочинцями, «таємне число» складає 1:100, а в се-
редньому для злочинності – 1:300 [2, c. 47] . 

В. Панкратов одним з перших намагався сформулювати по-
няття латентної злочинності. На його думку, прихована злочин-
ність – це сукупність злочинів , невиявлених органами міліції , 
прокуратури та суду і , відповідно, не знайшли відображення в 
обліку кримінально караних діянь [3,c. 102]. 

А. С. Шляпочніков і Г .І. Забрянський висунули своє визначен-
ня прихованої злочинності, згідно з яким, латентними слід вважа-
ти злочини приховані від одного з органів, яким за законом нада-
но право розслідувати чи розглядати справи про вчинені злочини. 
До них автори відносять суд, органи прокуратури та міністерства 
внутрішніх справ, товариські суди і комісії у справах неповноліт-
ніх. Нині цими органами по праву можна вважати органи податко-
вої поліції, митні органи та ін. При цьому, очевидно, слід було б 
виділяти спеціальні органи, для яких виявлення правопорушень, 
боротьба зі злочинністю виступають як важливі напрямки їх про-
фесійної діяльності, від інших органів, покликаних сприяти в бо-
ротьбі з правопорушеннями [4, c. 99] . 

Для визначення А. С. Шляпочнікова і Г. І. Забрянского харак-
терно те , що автори, ігноруючи ознаку «неврахованих» злочинів, 
залишають деякий простір для визнання частини прихованих від 
обліку злочинів не латентними. Було б помилково вважати, що 
виявлені або встановлені правоохоронними органами злочини 
автоматично потрапляють у розряд легальних. Таке стало б мож-
ливим, якщо, зокрема, не брати до уваги далеко не поодинокі ви-
падки необґрунтованих відмов у порушенні кримінальних прова-
джень, незаконних або необґрунтованих їх припинень. 

У діяльності органів, що ведуть облік злочинів, є випадки, ко-
ли з причини недоліків системи обліку злочинів, переважно це 
проявляється при обліку множинності злочинів або, в силу поса-
довим помилкам або зловживання, певну кількість злочинів не 
знаходить відображення в зведених даних кримінальної статис-
тики. Такого роду факти можуть значно спотворити достовірність 
даних про стан і структуру злочинності в регіоні, що, в свою чергу, 
позначається і на ефективності засобів боротьби з нею. 

Незаявлені злочину в основному пов'язані:  
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– з недовірою громадян та жертв злочинів до правоохоронних 
органів;  

– з невір'ям до здатності правоохоронних органів розкри-
ти злочин і захистити заявника;  

– з небажанням зв'язуватися з правоохоронними органами;  
– з побоюванням помсти з боку злочинців;  
– з небажанням розголосу факту посягання, наприклад, зґвал-

тування;  
– з укладенням компромісної угоди із злочинцем;  
– з тим, що особа не цілком усвідомлює себе жертвою злочину, 

та іншими причинами. 
Існує ряд методів, що дозволяють отримати непрямі дані про 

ступінь поширеності видів злочинності з підвищеною 
латентністю. Одним з них є опитування передбачуваних 
потерпілих у спеціальній анкеті. На основі даних цього опитування 
можна, наприклад, визначити співвідношення між виявленою і 
латентною злочинністю в досліджуваному регіоні, встановити 
мотиви приховування злочинів від правоохоронних органів. При 
аналізі результатів опитування слід мати на увазі, що їх не можна 
прямо зіставляти з даними кримінальної статистики, оскільки 
в процесі опитування виявляється число потерпілих, а не кількість 
злочинів та злочинців. У той же час анкетування дозволяє зіставити 
загальну кількість потерпілих з тими з них, хто звертався до 
правоохоронних органів, і тим самим виявити питому вагу 
латентних злочинів. 

Дуже корисні результати можна отримати шляхом 
зіставлення даних кримінальної статистики та статистики 
адміністративних і дисциплінарних правопорушень, цивільно-
правових деліктів. Якщо показники статистики свідчать про 
зниження кількості фактів обману споживачів, а за даними 
торгової інспекції їх кількість, навпаки, зростає, значить, 
є підстави вважати, що зростає латентність цього виду 
правопорушень. 

Одним з методів виявлення латентної злочинності є аналіз 
заяв, скарг, повідомлень про злочини, що надійшли до 
правоохоронних органів, в засоби масової інформації, інші державні 
органи, і зіставлення отриманих результатів з даними кримінальної 
статистики. Якщо громадяни найчастіше скаржаться на погане 
обслуговування в сфері торгівлі, факти хабарництва, а за даними 
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кримінальної статистики не спостерігається зростання названих 
ними злочинів, значить, відбулося збільшення їх латентності. 

Добре зарекомендували себе на практиці локальні методи 
вивчення латентності. Наприклад, відомості про кількість фактів 
заподіяння шкоди здоров'ю, отримані в поліклініках, лікарнях, 
можна зіставити з даними органів міліції, прокуратури, суду. 

Досить ефективним методом виявлення латентності є її 
експертна оцінка. З її допомогою можна отримати достовірні 
відомості про співвідношення між виявленими і прихованими 
злочинами[5, c. 85–90]. 

Отже, латентна злочинність досить серйозно впливає на стан 
суспільства в цілому. Не дивлячись не те, що держава та 
уповноважені на те органи застосовують різні методи виявлення 
та боротьби із даною категорією злочинності, латентність все 
одно існує і, на жаль, буде існувати, оскільки скоєння злочинів 
викорінити повністю не можливо, а лише зводити до мінімуму. 
Тому вивчення і дослідження проблем латентної злочинності 
необхідно продовжувати для того, щоб на основі отриманих 
теоретичних знань і практичних умінь можна було проводити 
профілактичні заходи з виявлення та боротьби з прихованою 
злочинністю в Україні. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В МІСЦЯХ  
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

На шляху розвитку правової держави велику роль відіграє бо-
ротьба зі злочинністю взагалі і в місцях позбавлення волі зокрема. 
В умовах значної концентрації осіб, засуджених за вчинення різ-
них, в тому числі тяжких та особливо тяжких злочинів, існує вели-
ка вірогідність того, що, відбуваючи покарання в місцях позбав-
лення волі, ці особи знову вчинюватимуть злочини. І задля здійс-
нення ефективної політики держави з виправлення злочинців 
актуальним є питання попередження та протидії цих негативних 
проявів у пенітенціарних закладах. 

Вказані питання розглядалися багатьма науковцями, серед 
яких О. В. Беца, І. Г. Богатирьов, А. П. Гель, Т. А. Денисова, А. В. Кири-
люк, В. О. Корчинський, О. В. Лисодід, В. О. Меркулова, А. П. Оника, 
О. І. Осауленко, В. П. Пєтков, В. М. Синьов, А. Х. Степанюк, Г. О. Радов, 
В. М. Трубников, М. П. Черненок, І. С. Яковець, О. Н. Ярмиш та ін. 

Проте, проблеми боротьби зі злочинністю в місцях позбав-
лення волі є й досі актуальними і такими, що потребують подаль-
ших пошуків їх вирішення. 

Перш за все, необхідно відмітити, що ст. 50 Кримінального ко-
дексу України ставить за мету покарання не тільки кару, а й ви-
правлення засуджених, загальну і особисту превенцію [1], але, 
вбачається за необхідне також сприяти формуванню у засуджених 
почуття відповідальності та навиків, які дозволять їм реінтегру-
ватися у суспільство, допоможуть дотримуватися вимог законнос-
ті та задовольняти свої життєві потреби власними силами після 
звільнення, за умови збереження здоров'я та гідності засуджених. 
Саме такі вимоги поставлені за мету європейського законодавця і 
передбачені п. 3 ч. 1 Європейських пенітенціарних правил, прийн-
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ятих у 1987 р. в рамках Ради Європи [2]. Тож, можливо, варто за-
кріпити цю мету покарання на законодавчому рівні. 

Зрозуміло, що попередження злочинності має здійснюватись 
як на загальносоціальному, так і на спеціально-кримінологічному 
рівнях. Але хочеться, все ж, більш уважно поглянути саме на 
останній рівень, адже велике значення має особистість злочинця. 
Як вказується у літературі, основними факторами, що детерміну-
ють злочинність у місцях позбавлення волі є досить активний 
криміногенний склад засуджених (переважна більшість з них вчи-
нювали насильницькі злочини) , тому в роботі персоналу пенітенці-
арних установ важливим є перехід від кримінально-репресивного 
впливу на особу до виправно-ресоціалізаційного та запобіжного з 
метою недопущення вчинення нових злочинів засудженими. 

Необхідно також пам'ятати, що найважливішими соціально-
психологічними факторами злочинності у місцях позбавлення 
волі є пригнічений, депресивний психічний стан позбавленої волі 
особи, нервове напруження, загострене почуття недовіри, ображе-
ність, звинувачення інших осіб у власних негараздах, неврівнова-
женість, що часом переходять в агресивну поведінку; несприятли-
ве одностатеве оточення, постійна гнітюча атмосфера у відноси-
нах; агресивне ставлення (щодо адміністрації установи позбав-
лення волі, інших в’язнів, суду, решти суспільства), що з плином 
часу набуває перманентного характеру, тощо. Крім того, при робо-
ті з засудженими потрібно не тільки враховувати ці фактори, а 
також звертати увагу на психологічний тип засудженого. В цьому 
сенсі, цікавою є робота М. Ю. Валуйської «Урахування психологіч-
них якостей особистості при попередженні злочинності в місцях 
позбавлення волі», у якій наводиться класифікація злочинців, що 
побудована у відповідності до критеріїв ступеня психічної актив-
ності, сили, стійкості та динамічності її зовнішніх та внутрішніх 
проявів. Автор класифікує засуджених на: розважливих егоїстів, 
лицемірів, апатичних, непристосованих, безладних, афективних, 
зосереджено жорстоких, енергійно озлоблених та надає характе-
ристику кожному із названих типів злочинців. На думку автора, 
особливості моральних і психічних рис зазначених типів можуть 
бути покладені в основу розробки тактики і стратегії корекційно-
го та виправного впливу на засуджених [3].  

Отже, при вирішенні питань протидії так званої «вторинної» 
злочинності в місцях позбавлення волі необхідно пам'ятати, що 
метою покарання є не тільки кара та виправлення особи, а й ство-
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рення умов для формування у засудженого моральних якостей, які 
дозволять вести правослухняний спосіб життя після відбування 
покарання. Крім того, потребує подальших змін робота психологів 
та інших працівників пенцітенціарних установ, яка має орієнтува-
тися на особливості психології кожного засудженого. 
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ВПЛИВ ЗМІ НА ФОРМУВАННЯ В СУСПІЛЬСТВІ РАСОВОЇ,  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЧИ РЕЛІГІЙНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ  

ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ 

Сучасне суспільство перетворилося на інформаційне. Останнє 
визначають як теоретичну концепцію постіндустріального суспі-
льства, історична фаза можливого еволюційного розвитку цивілі-
зації, в якій інформація і знання продукуються в єдиному інфор-
маційному просторі.  

Характерними рисами інформаційного суспільства, є: 
– збільшення ролі інформації і знань в житті суспільства; 
– зростання кількості людей, зайнятих інформаційними техно-

логіями, комунікаціями і виробництвом інформаційних продуктів і 
послуг, зростання їх частки у валовому внутрішньому продукті; 

– зростання інформатизації та ролі інформаційних технології 
в суспільних та господарських відносинах; 
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– створення глобального інформаційного простору, який за-
безпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до 
світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх потреб щодо 
інформаційних продуктів і послуг [1]. 

На сьогоднішній день інформування суспільства про події, які 
відбуваються в Україні та світі, у більшій мірі здійснюється через 
засоби масової інформації, такі як телебачення, Інтернет тощо. 
Саме від цих джерел та від того яким чином вони висвітлюють ті 
чи інші події залежить ставлення суспільства до цих подій. Не є 
виключенням у цьому питанні й інформація, яка стосується наси-
льства, жорстокості, расової, національної чи релігійної нетерпи-
мості та дискримінації. Часто трапляються ситуації, коли ЗМІ, ви-
світлюючи певні події, роблять негативний акцент на представ-
ників тієї чи іншої расової, національної чи релігійної групи. В 
результаті чого у представників інших етнічностей формується 
негативне ставлення до людей, які відносяться до окремих націо-
нальностей, рас, релігій. Такі ситуації є недопустимими.  

Стаття 24 Конституції України проголошує: «Громадяни ма-
ють рівні конституційні права і свободи та є рівними перед зако-
ном. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, ко-
льору шкіри, політичних релігійних та інших переконань, статті 
етнічного та положення, майнового стану, місця проживання за 
мовними або іншими ознаками» [2]. Обмеження у правах за озна-
ками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших пере-
конань означає дискримінацію і вимагає правового захисту особи і 
встановлення принципу рівноправ’я. Порушення цього конститу-
ційного принципу врешті-решт призводить до виникнення конф-
ліктів, людських жертв, масових заворушень і дестабілізації гро-
мадського порядку та безпеки. На жаль, у нашій багатонаціональ-
ній державі склалася саме несприятлива обстановка, атмосфера 
нетерпимості й розділення суспільства. За останній час в Україні 
виявлення расової, національної чи релігійної нетерпимості та 
дискримінації не спостерігалося, до представників національних 
меншин ставилися мирно та досить доброзичливо. Взагалі, украї-
нці завжди вирізнялися доброзичливістю та чуйністю до людей. 
Але все ж таки подібні інциденти періодично відбуваються. 

Розповсюдження матеріалів, які у своєму змісті містять відо-
мості, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, на-
ціональну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію є криміна-
льно караним діянням, передбаченим ст. 300 Кримінального ко-
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дексу України [3]. Окрім розповсюдження дана стаття передбачає 
також ввезення та виготовлення подібних творів. Даний злочин 
посягає на суспільні відносини, що забезпечують основні принци-
пи суспільної моралі у сфері духовного і культурного життя суспі-
льства. Твори, що пропагують культ насильства і жорстокості, 
расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію – 
це твори, які у своєму змісті містять відомості, що прославляють 
застосування грубої сили, безжалісність, жорстокість та (або) зне-
вагу до осіб в зв’язку з їх приналежністю до певної раси, націона-
льності чи релігії. Розповсюдження подібних творів полягає у 
пропаганді їх у електронних та інших засобах масової інформації 
або фізична передача для використання, перегляду, тиражування 
в результаті чого вони стають доступними іншим особам. Ввезен-
ня має місце у випадку фактичного переміщення зазначених творі 
через митний кордон України. Виготовлення – це створення таких 
творів заново, як у випадку їх авторського створення, так і їх тех-
нічного розмноження: аудіо-, відеозапису, фото- чи ксерокопію-
вання тощо. 

Для запобігання поширенню творів, що пропагують культ на-
сильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпи-
мість та дискримінацію правоохоронні органи та держава в цілому 
мають більш детально відноситися до аналізу інформації, яку по-
ширюють ЗМІ. Не варто недооцінювати злочин, передбачений 
статтею 300 «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, 
що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національ-
ну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію» Кримінального 
кодексу України. Окрім того, що дані діяння вже є самостійним 
злочином і несуть у собі значну суспільну небезпеку, вони тягнуть 
за собою вчинення й інших злочинів таких як «Умисне вбивство» 
(стаття 115), «Умисне тяжке тілесне ушкодження» (стаття 121) 
тощо. Оскільки значна кількість вище вказаних злочинів вчиня-
ються саме на расовому, національному чи релігійному підґрунті. 

Таким чином, ЗМІ мають дуже значний вплив на формування 
свідомості громадян, їх погляди на ті чи інші факти, події. Цю мож-
ливість ЗМІ держава зобов’язана спрямувати на формування в 
Україні суспільства з високим рівнем моралі та правосвідомості. 
Цих результатів можна досягти шляхом: 

– здійснення детального державного контролю та моніторин-
гу інформації, яку поширюють ЗМІ; 
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– притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних 
у злочинах передбачених статтею 300 Кримінального кодексу 
України; 

– здійснення політики пропаганди всезагальної рівності та 
єдності в суспільстві. 
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НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ В СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ СФЕРЕ 

О фактах жестокого обращения с детьми и их эксплуатацией 
известно к сожалению уже давно. Так, в истории разных стран 
мира зафиксировано много примеров насилия над детьми – физи-
ческое и моральное издевательство, сексуальное надругательство 
и иногда ритуальное убийство. Причинами указанного является 
то, что до средины XVIII ст. дети были лишены прав, а их правовой 
статус не законодательном уровне на был определен. Ребенок в сре-
дневековые времена был определен как недвижимость, вещь, над 
которой отец (владелец) имел абсолютный контроль. Последний 
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имел право распоряжаться жизнью несовершеннолетнего, мог его по 
своему усмотрению продать или отдать в займы (рабство) [1]. 

На сегодняшний день в Украине обеспечение и реализация 
основных прав и свобод человека и гражданина являются наивы-
сшей социальной ценностью [2]. Защита детей, их прав и закон-
ных интересов от противоправных посягательств есть одной из 
важнейших задач милиции [3]. Так, статья 28 Конституции Украи-
ны закрепляет право каждого лица, в том числе ребёнка, на ува-
жение к его достоинству и указывает, что никто не может быть 
подвергнут пыткам, жесткому, нечеловеческому или такому, что 
унижает его достоинство, обращению или наказанию [2]. 

Закон Украины «Об охране детства» выступает ключевым 
специальным актом законодательства в отрасли защиты прав 
ребёнка и противодействию всем формам насилия над ним [4]. 
Этот закон определяет охрану детства в Украине как стратегичес-
кий общенациональный приоритет и с целью обеспечения реали-
зации прав ребёнка на жизнь, охрану здоровья, образование, соци-
альную защиту и всестороннее развитие, устанавливает принци-
пы государственной политики в этой сфере. 

Обращая внимание на особенности деятельности милиции в 
сфере борьбы с насилием над детьми в семейно-бытовой сфере, 
необходимо отметить, что данное правонарушение носит высокий 
латентный, скрытый характер. Это обусловлено традициями и 
стереотипами касательно насилия в семье. Данный вид правона-
рушения рассматривается как личное, закрытое дело каждой се-
мьи, которое не подлежит публичному обсуждению и соответст-
венно жертвы не обращаются за помощью в правоохранительные 
органы (как правило, это женщины, дети) . Указанная ситуация 
делает невозможным выявить правонарушения касательно несо-
вершеннолетних при первых случаях насилия над ними. Боль-
шинство нарушений на момент их выявления носят уже система-
тический характер и иногда имеют летальный исход. 

Рассматривая, причини латентности насилия над детьми, не-
обходимо отметить физическую неспособность потерпевших об-
ратится за помощью к окружающим. Так, в случае насилья над 
несовершеннолетним-старшеклассником, у него есть возмож-
ность обратиться за помощью в милицию, к учителям или окру-
жающим. У младенцев и детей дошкольного возраста, в силу их 
физического и психологического развития, такой возможности 
нет. Факты насилья над последней категорией потерпевших, как 
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правило, выявляются за донесением посторонних лиц (воспитате-
ли в детских садах, учителя в школе, медицинские сотрудники и 
др.), которые стали свидетелями насилия или выявили последст-
вия травм (синяки, переломы и др). 

Для повышения эффективности выявления правонарушений 
над детьми в семейно-бытовой сфере и за ее границами правоох-
ранительные органы, службы по делам несовершеннолетних и 
другие уполномоченные государственные органы исполнитель-
ной власти имеют право проводить рейды, проверки.  

Среды нормативно-правых актов которые регламентирую де-
ятельности государственных органов в сфере противодействия 
насилию в семье необходимо указать Приказ Государственного 
комитета Украины по делам семьи и молодежи, Министерства 
внутренних дел Украины, Министерства образования и науки 
Украины, Министерства охрани здоровья Украины №5/34/24/11 
от 16 января 2004 года Об утверждении Порядка рассмотрения 
обращений и заявлений по поводу жестокого обращения с детьми 
или реальную угрозу его возникновения. Согласно положений 
этого документа должностное лицо которое получило информа-
цию о насилии от потерпевшего ребенка, по желанию последнего, 
имеет право не разглашать его фамилию, место учебы или работы.  

Как вывод следует отметить, что насилие над детьми в семей-
но-бытовой сфере носит международный характер, оно было зафи-
ксировано на различных этапах развития человечества. Сегодня в 
Украине за осуществление насилия над детьми предусмотрена ад-
министративная и уголовная ответственность. Одним из главных 
направлений деятельности правоохранительных органов, органов 
судебной и исполнительной власти является защита прав и закон-
ных интересов детей от противоправных посягательств.  
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АБОРТ ЯК ПРОБЛЕМА В СУСПІЛЬСТВІ ТА ДЕРЖАВІ 

Ставлення суспільства і держави до аборту змінювалось в різ-
ні періоди історичного розвитку в залежності від політичних, еко-
номічних і соціальних умов життя. 

Всі релігійні конфесії стверджують, що Божа заповідь «Не 
вбивай!» поширюється не лише на народжених, а й на людей від 
моменту їхнього зачаття. Людина не має права позбавляти життя 
іншу особу, незалежно від стадії розвитку.  

Навіть індуїзм, який все ж таки вважає аборт допустимим в 
деяких випадках, прирівнює його до умисного вбивства. Ізраїль не 
являється країною, яка повністю заборонила аборти. Штучне пе-
реривання вагітності дозволене в тих випадках, коли вагітність 
ставить під загрозу здоров’я жінки. Аборт дозволений жінкам мо-
лодше 17-ти і тим, яким вже більше 40 років, а також, якщо вагіт-
ність наступила в результаті зґвалтування, кровозмішення, поза 
сімейного зв’язку або коли існує небезпека неправильного розви-
тку плоду. 

В православ’ї штучне переривання вагітності вважається од-
нозначним вбивством вже розпочавшогося життя. VI Вселенський 
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собор постановив: «Жен, дающих врачевства, производящие недо-
ношение плода во чреве, и приемлющих отравы, плод умерщвля-
ющие, подвергаем епитимии человекоубийцы»  

З позиції медичної етики здавна заведено, що кожен лікар 
дає клятву Гіппократа (V-IV ст. до н.е.), яка містить зобов’язання: 
«Я ніколи не дам жінці абортованого засобу». Аборт є осквернен-
ням та спотворенням високого покликання лікаря, завдання якого 
– лікувати і рятувати життя людини, а не нищити його прямим 
втручанням.  

З позиції філософської антропології людина є особою, тобто 
істотою, яка наділена розумом, почуттями та свободою волевияв-
лення, істотою, що здатна свідомо здійснювати своє буття, «воло-
діти собою» та визначати своє ставлення до себе та до оточуючого 
світу. Через це вона має гідність та недоторканні, непорушні пра-
ва. Отже, якщо доросла актуалізована людина є особою, то вона є 
нею від початку, тобто – від зачаття, і вже від цього моменту їй 
притаманна специфічно особова гідність та недоторкані основні 
права – точно такі, які притаманні дорослій людині. Саме тому 
людина має недоторканне право на життя – від початку свого іс-
нування і до його природного (біологічного) закінчення.  

З погляду історії. Якщо від моменту легалізації абортів Ми-
китою Хрущовим у 1955 році і дотепер число абортів в УРСР та в 
незалежній Україні сягало в середньому від 400 до 900 тисяч на 
рік, то за останні 50 років народ України втратив, в середньому, 
тридцять два з половиною мільйони своїх громадян, що утричі 
перевищує число жертв голодомору.  

З позиції економічної теорії та національної безпеки дов-
готривалий та стабільний ріст економічних показників можливий 
лише там, де є додатній демографічний приріст: ріст виробництва 
і добробут залежать від народження дітей. Це майбутні молоді 
працівники, зміна на робочих місцях людей пенсійного віку, спла-
ти в пенсійний фонд, соціальне забезпечення...  

З погляду теорії права легальне проведення абортів є узако-
неним запереченням права на життя – першого й головного з усіх 
основних й невідчужуваних прав людини; звуженням гарантова-
ного Конституцією України «права кожної людини на життя”. 

З погляду політичної теорії завданням держави є дбати про 
спільне добро своїх громадян та боротися зі злом, незважаючи на 
ступінь його поширення. Якщо держава погоджується зі злом та 
легалізує його тому, що через його поширення неспроможна з ним 
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боротися, то вона ототожнює себе з цим злом, стає на його бік і, 
відповідно, втрачає свій сенс буття державою, перетворюючись у 
злочинне формування.  

В нашому суспільстві повинна проводитись соціальна робота 
з населенням, спрямована на захист майбутнього життя, для того, 
щоб люди розуміли те, що ми живемо не тільки заради себе і для 
задоволення своїх потреб. І проводити цю політику слід не в лі-
карському кабінеті, де безпосередньо проводяться операції по 
здійсненню штучного переривання вагітності, а набагато раніше. 
Як відомо, всі людські якості формуються у людини з дитинства. 
Тому саме в сім’ї, в школі навіть в дитячому садку закладаються 
підвалини гуманного ставлення до оточуючого нас світу. Все це в 
комплексі закладе основи відповідальності за свої вчинки та нас-
лідки, які від них виникають. 
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЕКСТРЕМІЗМУ В УКРАЇНІ 

Актуальність політико-правового регулювання механізмів 
попередження політичного екстремізму обґрунтовується цілою 
низкою чинників. Саме екстремізм на сьогодні у своєму гранично 
вираженому вигляді – проголошено мало не першорядним воро-
гом цивілізованого людства. Боротьба з яким набуває пріоритет-
ного значення і ефективність її вимагає вжиття відповідних захо-
дів на міжнародному, регіональному та національному рівнях. 

Екстремізм – будь-яке діяння, спрямоване на насильницьке 
захоплення влади або насильницьке утримання влади, а також на 
насильницьку зміну конституційного ладу держави, а одно наси-
льницьке посягання на громадську безпеку, в тому числі організа-
ція в вищевказаних цілях незаконних збройних формувань або 
участь у них ,і переслідувані в кримінальному порядку відповідно 
до національного законодавства Сторін [1].  
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На визначенні поняття «політичний екстремізм» зосередили 
увагу чимало зарубіжних та вітчизняних вчених. Як зауважує Е. 
Паїн, більшість спроб урегулювати на рівні закону протидію полі-
тичному екстремізму зазнали невдачі через розбіжності в тлума-
ченні цього явища. Тому проблема наукового визначення цього 
явища залишається актуальною, особливо якщо взяти до уваги, 
що більшість понять такого способу політичної діяльності уже 
визначені [2, с. 114].  

В Україні серед законопроектів визначення поняття «екстре-
мізм» було запропоновано в проекті Закону «Про протидію екст-
ремізму» [3]. В політичних дослідженнях також не має ґрунтовно-
го однозначного визначення екстремізму. Під ним розуміють схи-
льність до крайніх дій, але немає розуміння що таке «крайні дії». 
Тому не дивно,що таким поняттям властиві елементи маніпуляції, 
зокрема, в «тоталітарних державах боротьба за дотримання прав 
людини розглядалась як екстремістська підривна діяльність» [4]. 
Якщо виходити з того, що екстремізм е протиправним явищем,то 
основний тягар в протистоянні екстремізму має взяти на себе 
кримінальне право. Йдеться про незаконні дії з екстремістськими 
матеріалами ( їх виготовлення, збут, розповсюдження), а також за 
заклики до будь-яких проявів екстремістської діяльності, їх фінан-
сування і будь-яке забезпечення. За своїм змістом екстремістська 
діяльність включає в себе прояви політичної дискримінації, за-
клики до насильницької зміни державного ладу, територіальної 
цілісності України, суверенітету держави. Також мова йде про по-
сягання на такі права, свободи та інтереси людини, як честь і гід-
ність за ознаками расової, національної, політичної, релігійної, 
соціальної чи мовної приналежності. Але застосування цієї норми 
у судовій практиці теж є проблематичною, оскільки суду необхід-
но довести умисність дій, що при визначенні проявів екстремізму 
є досить складним завданням. Низка міжнародних організацій вже 
заявляють, що попередженню проявів екстремізму гальмує відсу-
тність судових рішень, якими могли б керуватись юристи-
практики [4]. 

Таким чином, правове регулювання протидії екстремізму є 
складним і неоднозначним. Відсутність єдиного підходу до одноз-
начного визначення екстремізму на міжнародному рівні сприяє 
маніпулюванню цим поняттям в рамках національного законодав-
ства. Однак, через загострення соціально-політичної ситуації, екс-
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тремізм може стати тим явищем який не лише символічно, але й 
практично впливатиме на політичні процеси в Україні. 
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ОРГАНИ І СЛУЖБИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРОФІЛАКТИКУ  
ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ 

Проблема жорстокості й насильства в нашому суспільстві стає 
дедалі актуальнішою. Сьогоденна ситуація в Україні характеризу-
ється соціально-економічною і політичною нестабільністю, зни-
ження моральних норм, зростання злочинності, в тому числі серед 
неповнолітніх. Згідно із щорічними статистичними даними МВС 
України, кількість виявлених правопорушень з боку неповнолітніх 
стрімко зростає, при цьому вік правопорушень стабільно знижу-
ється,про що говорять статистичні дані відносно фактів притяг-
нення батьків до адміністративної відповідальності за невико-
нання обов’язків щодо виховання дітей за ч.ч. 3,4 ст. 184 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення – далі КУпАП (випа-
дки вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістна-
дцяти років правопорушення,відповідальність за яке передбачено 
КУпАП,а також діянь ,що містять ознаки злочину, відповідальність 
за які передбачена Кримінальним Кодексом України). 
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Необхідною умовою побудови демократичної правової держа-
ви є забезпечення прав і свобод людини, особливо дитини, чітке 
правове визначення статусу неповнолітніх, як суб’єктів адмініст-
ративної відповідальності ,підвищення ефективності заходів, 
спрямованих на надійне забезпечення їх правового захисту, під-
вищення ефективності діяльності державних органів щодо попе-
редження правопорушень серед цієї категорії осіб [1]. 

Історичний досвід діяльності установ та організацій, які за-
ймалися профілактикою злочинності неповнолітніх, засвідчив, що 
за складних умов відбудови держави після світової війни, револю-
ції, голоду та розрухи, на тлі колосального збільшення кількості 
сиріт та безпритульних дітей, й, відповідно, зростання кількості 
злочинів, які вчиняли неповнолітні, необхідно було створювати 
дієву та економічну систему роботи, створювати відповідні орга-
нізації та установи,які б займалися запобіганням підліткової зло-
чинності. 

До основних державних установ, які займалися профілакти-
кою злочинності неповнолітніх нині належать органи внутрішніх 
справ, а саме: відділ кримінальної міліції у справах дітей та відділ 
дільничних інспекторів міліції. Також профілактикою цього нега-
тивного явища займаються інші державні та громадські організа-
ції, чисельність яких зростає з кожним роком. 

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціа-
льні установи для дітей», прийнятий Верховною Радою 24 січня 
1995 року, виходячи з Конституції України та Конвенції ООН про 
права дитини, визначає правові основи діяльності органів і служб 
у справах дітей та спеціальних установ для дітей, на які поклада-
ється здійснення соціального захисту і профілактики правопору-
шень серед осіб, які не досягли 18-річного віку. 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої 
влади у справах сім'ї, дітей та молоді, уповноважений орган влади 
Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді, служ-
би у справах дітей здійснюють: соціальний захист дітей та органі-
зацію роботи із запобігання дитячій бездоглядності, контроль за 
умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядності, 
вживають заходів із запобігання вчиненню правопорушень щодо 
їх усунення. 

Кримінальна міліція у справах дітей є складовою криміналь-
ної міліції органів внутрішніх справ і створюється на правах само-
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стійного підрозділу, зобов'язана: проводити роботу щодо запобі-
гання правопорушенням дітей. 

Суди розглядають справи щодо неповнолітніх, які вчинили 
злочини, адміністративні правопорушення у віці від 16 до 18 ро-
ків, про поміщення правопорушників, які не досягли 18 років, до 
приймальників-розподільників для дітей. 

Спеціальні установи для дітей: приймальники-розподільники 
для дітей, до яких можуть бути доставлені діти віком від 11 до 18 
років на термін до 30 діб, якщо вони: вчинили правопорушення до 
досягнення віку, з якого за такі діяння особи піддягають криміна-
льній відповідальності, за потреби – негайно ізолювати їх ; згідно 
з рішенням суду направляються у спеціальні установи для дітей; 
ті, хто самовільно залишив спеціальний навчально-виховний за-
клад, де перебував; перебувають у розшуку. 

Нагляд за додержанням і правильним застосуванням Закону 
України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціа-
льні установи для неповнолітніх» здійснюється Генеральним про-
курором України і підпорядкованими йому прокурорами відповід-
но до Закону України «Про прокуратуру»[2]. 

Таким чином,лише тісна взаємодія зазначених вище орга-
нів,служб та установ у профілактиці правопорушень серед дітей 
забезпечить ефективний виховний вплив в рамках застосування 
заходів виховного характеру та заходів впливу,в залежності від 
галузі юридичної відповідальності. Адже відомо,що «хворобу лег-
ше попередити,аніж лікувати»[3]. 
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НАДАННЯ ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ ЗЛОЧИНУ 

Відповідно до чинного законодавства, потерпілий не завжди 
може розраховувати на швидке й повне відновлення за рішенням 
суду його порушених прав. Є чимало випадків, коли заподіяна 
майнова шкода не відшкодовується через те, що винуватий, у її 
вчиненні злочину, не має для цього відповідних коштів. Реальне їх 
стягнення з засудженого, що відбуває покарання, як правило, роз-
тягується на довгі роки і буває нерегулярним. Особливо дана про-
блема актуальна у кримінальних провадженнях, де особу, яка вчи-
нила злочин не встановлено і потерпілий позбавлений можливості 
пред’явити цивільний позов. Не краще його положення якщо особа, 
яка вчинила злочин встановлена, але ухиляється від слідства і ого-
лошений розшук обвинуваченого не дає бажаного результату.  

Отже, слід виробити оптимальні форми участі держави, суспі-
льства, самого злочинця у процесі ліквідації чи пом'якшенні нас-
лідків злочину для його жертви. Одним із шляхів розв'язання цієї 
проблеми може бути створення спеціального компенсаційного 
фонду в системі страхування, тим кращим якщо буде його бюдже-
тне фінансування. [1, с. 97] 
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З ініціативи віктимологів у багатьох країнах були прийняті за-
кони про відшкодування державою матеріального збитку потер-
пілим від злочинів, незалежно від того чи затриманий злочинець, 
чи ні. [2, с.30] 

Перший у світі закон про відшкодування державою збитків 
жертвам злочинів було ухвалено 1963 року в Новій Зеландії. Зго-
дом у багатьох країнах сформувався громадський рух на захист 
прав жертв. У США під впливом Національної організації допомоги 

жертвам злочинів для них у стислі терміни створено систему со-
ціальної допомоги. Згідно із законодавством було започатковано 
федеральну систему допомоги і сформовано фонд федерального 
фінансування для розширення сфери послуг жертвам, а також 
виплати потерпілим державної компенсації за збитки, заподіяні 
злочинами. Аналогічні форми допомоги існують і в Канаді (Феде-
ральний фонд допомоги жертвам), Німеччині, Великій Британії, 
Франції (Державний фонд допомоги жертвам злочинів), Польщі 
(Фонд допомоги жертвам злочинів), Австрії. 

В Японії у 1980 р. був прийнятий Закон про «Грошові виплати 
жертвам злочинів» відповідно до якого потерпілі, а також члени 
їхніх сімей у разі заподіяння їм шкоди можуть одержати грошові 
компенсації від держави, якщо вони не отримали їх від злочинців 
або не користуються якимось іншим видом державної допомоги. 
Його особливість проявляється в тому, що якщо злочинець і поте-
рпілий є членами однієї родини або потерпілий заслуговує на осуд 
за те, що сам спровокував злочин, дія названого закону на нього не 
поширюється. [1, с. 98] 

Генеральна Асамблея ООН 1985 року ухвалила Декларацію 
«Про основні принципи здійснення правосуддя стосовно жертв 
злочинів та зловживання владою». В ній викладено стандарти 
поводження з жертвами, надання їм соціальної допомоги і право-
вого захисту, положення про відшкодування збитків [3]. 

Якими є сучасні вітчизняні реалії в питаннях відшкодування 
шкоди потерпілому, дослідив Комітет сприяння захисту прав ди-
тини (громадська організація), котрий за допомогою міжнародно-
го фонду «Відродження» реалізував проект із захисту прав жертв. 
Над ним працювали три групи фахівців: правова, психолого-
педагогічна і медична. Як поінформувала Наталія Максимова, ке-
рівник проекту, професор соціології та психології Київського наці-
онального університету імені Тараса Шевченка, його метою було 
визначити, наскільки ця категорія почувається захищеною. Поте-



Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології  

у світлі реформування кримінальної юстиції 

222 
 

рпілі могли адресувати свої розповіді на скриньку довіри. Їм гара-
нтували юридичну допомогу і психологічну підтримку, а також 
заохочували до спілкування обіцянкою врахувати їхній досвід під 
час підготовки змін до законодавства у цій сфері. 

Висновки виявилися невтішними: чи порушити кримінальне 
провадження проти зловмисника чи ні, вирішує начальник рай-
відділу міліції й часто небезкорисливо. Якщо справу таки ініційо-
вано, злочинця засуджено і навіть зобов’язано відшкодувати зби-
тки, то, враховуючи мізерну зарплату, яку він отримуватиме в 
місцях позбавлення волі (коли працюватиме), замість отримання 
коштів на реабілітацію, це перетворюється на довгостроковий 
період виплати коштів, які по суті справи, не зможуть виконати 
своє основне призначення (придбання ліків, пошкодженого майна, 
відновлення психічного здоров’я тощо). У межах проекту проводи-
ли опитування пересічних громадян: що ви робитимете, якщо вас 
поб’ють або зґвалтують? Більшість відповіла, що не звертатиметься 
в міліцію, адже це тільки зайвий клопіт, даремна витрата часу [3]. 

Відповідно до ст. 1 Конституції України, Україні є соціальною 
та правовою державою, тобто людина визнається найвищою соці-
альною цінністю, держава надає соціальну допомогу індивідам, які 
потрапили у важку життєву ситуацію, з метою забезпечення кож-
ному гідного рівня життя, перерозподіляє економічні блага відпо-
відно до принципу соціальної справедливості і своє призначення 
вбачає в забезпеченні громадського миру і злагоди в суспільстві. В 
українському законодавстві вже йдеться про відшкодування шко-
ди, а саме в ЦК (Стаття 1206 Відшкодування витрат на лікування 
особи, яка потерпіла від злочину) та в КПК (Стаття 127 Відшкоду-
вання (компенсація) шкоди потерпілому), але згідно з вище наве-
деною інформацією дана правова норма не в змозі регулювати 
відповідну сферу суспільних відносин, тобто виникає явище під 
назвою «правовий нігілізм», тобто, сама «держава» усвідомлено 
ігнорує вимоги закону, цінності права (в теорії закріплено відшко-
дування шкоди, а на практиці повна відсутність реалізації даної 
норми). Це підтверджується тим, що відповідні органи нашої дер-
жави вже проводили роботу щодо створення Державного фонду 
допомоги потерпілим від злочинних посягань в Україні відповідно 
до Постанови Верховної Ради України від 26 січня 1993 р. «Про 
стан виконання законів і Постанов Верховної Ради України з пи-
тань правопорядку і заходів по посиленню боротьби зі злочинніс-
тю» Кабінету Міністрів України було доручено розглянути питан-
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ня, про створення Фонду відшкодування шкоди громадянам, які 
потерпіли від злочинів. 

Положення, які стосуються організації Державного фонду до-
помоги потерпілим від злочинів, містяться у розпорядженні Пре-
зидента України «Про заходи щодо активізації боротьби з коруп-
цією та організованою злочинністю» від 10 лютого 1995 року. У 
розпорядженні Президента України було вказано на необхідність 
координації роботи над створенням проекту положення про Дер-
жавний фонд допомоги потерпілим від злочинних посягань. Коор-
динацію цієї роботи покладено на МВС України. Але вирішення 
питання про створення державного фонду застигло через відсут-
ність коштів у Державному бюджеті та було заблоковано Мініс-
терством фінансів України. А народ, в свою чергу, «не звертати-
меться в міліцію, адже це тільки зайвий клопіт». 

Отже, на мою думку, для вирішення даної проблеми, необхід-
но здійснити декілька кроків: 

Прийняття Закону про «Допомогу потерпілим від злочин-
них посягань». До цього пункту слід віднестися дуже делікатно, 
спираючись на досвід інших країн, наприклад, Франції, Німеччини 
чи Японії. Також слід звернути увагу на Європейську конвенцію 
про компенсацію шкоди жертвам кримінальних злочинів (1983 р., 
Страсбург) та Декларацію основних принципів правосуддя для 
жертв злочинів і зловживання владою (Генеральна Асамблея ООН, 
1985 р.) 

Створення «Фонду відшкодування шкоди громадянам, які 
потерпіли від злочинів» 

Особливості цього пункту можуть полягати в тому, що: 
Бюджет фонду може формуватися із загальної суми надхо-

джень до державного бюджету коштів від штрафів, застав, держа-
вного мита, різних зборів і т.д.; 

Встановлення «меж» компенсації потерпілому; 
Необхідно дотримуватися принципу індивідуалізації. Тобто в 

залежності від злочину, різні виплати та строки компенсації.  
Разом із фондом, створити спеціалізований орган для психоло-

гічної підтримки потерпілих, адже відповідно до ст. 55 КПК, потер-
пілим є той, кому внаслідок кримінального правопорушення завда-
но моральної, фізичної або майнової шкоди. Тобто тих, хто буде 
займатися психологічної роботою з потерпілими та їх родинами; 

Видавати матеріальну допомогу з державного фонду тільки тим 
потерпілим, які зазнали серйозних фізичних чи моральних травм. 
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Злочинець повинен відшкодувати завдану ним шкоду влас-
ними коштами (в тому разі, якщо він має таку можливість). 

Задекларувавши принцип верховенства права, Україна по-
винна привести національне законодавство у відповідність до 
зобов’язань, взятих під час ратифікації міжнародних угод із захис-
ту прав і свобод людини в кримінальному судочинстві. Тобто, не-
обхідно створити ті умови, що зазначені в законодавстві для того 
щоб полегшити участь потерпілого в кримінальному провадженні. 
Адже правова система влаштована таким чином, що необхідно 
покарати злочинця і все, а на подальше життя потерпілого уваги 
не звертають. На мою думку, така риса не є ознакою правової дер-
жави. Для підтвердження важливості даної теми, можна привести 
наступний приклад, ч. 3 ст. 152 КК – зґвалтування неповнолітньої. 
В санкції даної статті зазначено покарання у виді позбавлення 
волі на строк від 7 до 12 років, і жодного слова про відшкодування 
шкоди. В результаті, злочинця ув’язнять, а займатися підтримкою 
родини, що зазнала такого горя, ніхто не збирається. Отже, необ-
хідно створити певні компетентні органи для підтримки потерпі-
лого та їх сімей. Основними завданнями яких, буде компенсація 
завданих збитків та інші функції, наприклад, психологічна робота 
з потерпілим на протязі часу необхідного для відновлення психо-
логічного здоров’я. Таким органом може бути й компенсаційний 
фонду в системі страхування, але кращим виходом все ж таки є 

його бюджетне фінансування [1, с. 97]. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
1. Кримінологія : підруч. для студ. вищих навч. закл. / О. М. Джужа, 

Я. Ю. Кондратьев, О. Г. Кулик, П. П. Михайленко та ін. ; за заг. ред. 
О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.  

2. Кримінологія : підручник / за заг. ред. Л. С. Сміяна, Ю. В. Нікітіна. 
– К. : Національна академія управління, 2010. – 496 с. 

3. Климковська Н. / За бідну жертву замовте слово. Потерпілі від 
кримінальних діянь залишаються на «узбіччі» судочинства [Еле-
ктронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dua.com.ua/.  



Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології  

у світлі реформування кримінальної юстиції 

225 
 

© Болюбаш С. І., 2014 

РОЗДІЛ 3 

 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ  

ТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Болюбаш Світлана Ігорівна, 

студентка 4-го курсу Коледжу морського і річкового флоту  

Київської державної академії водного транспорту  

імені гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного 

Науковий керівник: Шапортова Ніна Іванівна,  

доцент кафедри кримінального права Національної  

академії внутрішніх справ,  

кандидат юридичних наук  

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРИСЯЖНИХ ДО РОЗГЛЯДУ 
КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ 

28 червня 1996 року новоприйнята Конституція України в пунк-
ті 4 статті 124 та частині 1 ст. 127 закріпила можливість здійснення 
правосуддя судом присяжних [1]. Проте в жодному законодавчому 
акті не був встановлений ані порядок вибору та призначення прися-
жних, ані процесуальні особливості розгляду кримінальних справ за 
їх участі. Лише прийнятий 13 квітня 2012 року Кримінальний проце-
суальний кодекс України остаточно закріпив впровадження інститу-
ту присяжних в українське судочинство [2]. Це зумовило зміни і в 
Законі України «Про судоустрій і статус суддів», проте не вирішило 
остаточно проблеми реформування судової влади, адже не до кінця 
врегулювало організаційні та процесуальні питання багатьох новов-
ведень, зокрема інституту присяжних в Україні [3] 

Слід звернутися до історичних засад запровадження інституту 
присяжних. Інститут присяжних був введений на території Росій-
ської імперії імператором Олександром ІІ судовою реформою 1864 
року. Проте в Україні судова реформа здійснювалась поступово: 
найперші суди присяжних з’явились в губерніях, які знаходились 
ближче до центру імперії, в 1867 році. Таким чином судова влада 
була відокремлена від адміністративної, що сприяло неупередже-
ності прийняття судових рішень. Після встановлення більшовиць-
кого режиму всі діючі судові органи були знищені і держава знову 
повернулася до «інквізиційної» форми судочинства[4, с. 110]. 

На даний момент в світі існує дві моделі суду присяжних – єв-
ропейська та англо-американська. Європейська модель полягає в 
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тому, що питання правової кваліфікації і факту вчинення криміна-
льного правопорушення підсудним вирішують судді-професіонали 
разом з представниками народу. Присяжні беруть активну участь в 
розгляді справи, а керує процесом професійний суддя. Така модель 
застосовується в Німеччині, Франції, Данії, Італії, Швеції, Австрії та 
інших країнах Європи. В Англо-американській системі присяжні в 
нарадчій кімнаті після розгляду справи по суті вирішують чи був 
факт вчинення кримінального правопорушення, чи ні. Питання 
права вирішує професійний суддя. Ця модель широко застосову-
ється в країнах англосаксонського права. Україна ж імплементува-
ла європейську модель судочинства [4, c. 113]. 

Повернення інституту присяжних в незалежній Україні поро-
джує суперечки серед науковців, адже містить як позитивні, так і 
негативні риси. Так, неможливо не погодитися, що розгляд справ 
судом присяжних і справді сприяє підвищенню соціальної актив-
ності громадян, породжує довіру до суду, проте постає питання: чи 
є доцільним існування такого інституту саме в тій формі, яка вста-
новлена на даний момент діючим законодавством? Чи не впли-
нуть наявні проблеми на функціонування суду присяжних на те-
ренах нашої держави? Наведемо деякі з існуючих проблем. 

Насамперед, найбільшою проблемою є порядок вибору суду 
присяжних. Законом України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України у зв'язку з прийняттям КПК України» визна-
чені організаційні аспекти функціонування суду присяжних. Відпо-
відно до статті 59 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 
присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцяти-
річного віку, постійно проживає на території, на яку поширюється 
юрисдикція відповідного суду і дав згоду бути народним засідате-
лем[3]. Проте жоден нормативно-правовий акт не визначає, яким 
чином особа повинна надати згоду бути народним засідателем. 
Немає ніякої чітко встановленої форми запиту щодо цього. 

Також сумнівною є можливість реалізації мети інституту при-
сяжних через таку незначну кількість присяжних. Відповідно до ч. 
3 ст. 31 КПК кримінальне провадження в суді першої інстанції 
щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлен-
ня волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професій-
них суддів, а за клопотанням обвинуваченого-судом присяжних у 
складі двох професійних суддів та трьох присяжних. В той час як в 
інших країнах світу кількість присяжних коливається від 3 до 15 
осіб (Наприклад, в Англії, США, Росії – 12, Франції – 9, Австрії – 8, 
Італії – 6 [5, ст. 442]). Тим паче, що рішення приймається шляхом 
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простої більшості, що не може не впливати на об’єктивність вине-
сеного вердикту. На мою думку, раціонально було б введення суду 
присяжних в кількості 9 осіб, але щоб рішення приймалися не про-
стою більшістю, а одноголосно. Це сприяло б більш детальному 
вивченню доказів та матеріалів провадження. 

На мою думку, необхідно також розширити перелік справ, які 
розглядаються судом присяжних, і включити до них всі кримінальні 
справи, щодо вчинення кримінальних правопорушень, за вчинення 
яких передбачено позбавлення волі, за клопотанням обвинувачено-
го. Це зумовлене тим, що в статті 21 Конституції України закріпле-
но, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах [1]. То чому 
ж одні мають право на неупереджений розгляд справи судом при-
сяжних, а інші підсудні – ні? Також, я вважаю, що суд присяжних має 
застосовуватися в судах апеляційної інстанції, а не тільки першої. 

Ще одною проблемою цього нововведення є відсутність спе-
ціальної особи, яка має займатися викликом кандидатів в присяж-
ні (цим займається секретар судового засідання), що спричиняє 
затягування процесуального часу, адже необхідно попіклуватися 
про перевірку кожного з 7 кандидатів на відсутність причин для 
відводів, відправити підтвердження на роботу. Це попри те, що 
необхідно займатися безпосередньою підготовкою судового засі-
дання. Більш доцільним, на мою думку, було б створення спеціаль-
ного державного органу або певної посадової особи, які займалися 
саме інститутом присяжних, при Міністерстві юстиції України. 

Та найактуальнішою проблемою інституту присяжних в Україні 
залишається його фінансування. Адже через брак коштів в держав-
ному бюджеті суд присяжних не може бути закріплений як постійно 
діючий орган. Присяжним засідателям мають відшкодовуватися 
витрати на проїзд, наймання житла, виплачуватися добові, а також 
винагорода в розмірі їх середньомісячного заробітку. Ці виплати 
здійснюються територіальними управліннями Державної судової 
адміністрації за рахунок коштів Держбюджету [2, ст. 211]. Для пов-
ноти реалізації здійснення правосуддя судом присяжних, на мою 
думку, необхідно за приклад брати Канаду, в якій здійснюється 
фінансова підтримка, компенсації та гарантії для реальної участі у 
судах присяжних всіх громадян, незважаючи на фізичні обмеження, 
піклування про сім’ю чи родичів, які перебувають під опікою, свої 
прибутки та роботу, для сприяння зосередженню власне на вико-
нанні роботи члена журі та обставинах справи. 

Таким чином, судочинство в Україні стало на шлях реформу-
вання. Хочеться вірити, що найближчим часом всі недоліки будуть 
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усунуті і інститут присяжних дійсно буде функціонувати в повно-
му обсязі. Адже протягом періоду існування суду присяжних в 
Україні за його участі була розглянута лише одна справа. Для реа-
лізації принципів інституту присяжних необхідно узгоджувати 
досвід високорозвинених держав з вже існуючою судовою систе-
мою України. Адже суд присяжних покликаний сприяти демокра-
тизації судової гілки влади, некорумпованому і справедливому 
здійсненню судочинства в Україні.  
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АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧАСТКОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ МИЛИЦИИ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

Демократическое и социальное развитие нашего государства 
невозможно без надлежащей защиты основных прав и свобод 
граждан. Семья – это маленькая, но важная составляющая каждого 
общества. Нарушение прав граждан в семье ставит под сомнение 
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развитие Украины как правового государства. Следовательно, 
главной задачей правоохранительных органов является защита 
лица от любых насильственных действий в семье. Указанное обу-
словливает актуальность нашего исследования. 

Указанная проблематика получила широкое научное разви-
тие благодаря достижениям таких ученых-административистов, 
как А. М. Бандурка, А. А. Бандурка, В. Б. Аверьянов, Е. В. Джафарова, 
Р. С. Мельник, А. Д. Коломоец, А. Т. Комзюк и других. Однако, суще-
ствуют вопросы, которые требуют дальнейшего выяснения, что и 
является целью нашего исследования. 

Насилие в семье – это любые умышленные действия физичес-
кой, сексуальной, психологической или экономической направлен-
ности одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, 
если эти действия нарушают конституционные права и свободы 
члена семьи как человека и гражданина и наносят ему моральный 
вред, вред его физическому или психическому здоровью [1]. 

Целью административно-юрисдикционной деятельности уча-
стковых инспекторов милиции является обеспечение конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина, соблюдения права 
человека на свободное развитие своей личности. 

Неутешительными являются статистические данные о совер-
шении насилия в семье за прошлые годы. Так, за 2012 год в милицию 
поступило 138000 обращений о совершении насильственных дейст-
вий одного члена семьи по отношению к другому члену семьи. В те-
чение указанного периода составлено 102 тыс. административных 
протоколов по факту совершения насилия в семье. Работниками 
правоохранительных органов за 2012 год, вынесено более 88 тыс. 
официальных предупреждений, 5 тыс. – защитных предписаний. 
Обращая внимание на гендерную стратификацию насилия в семье, 
следует отметить, что потерпевшими от данного правонарушения 
могут быть и женщины, и мужчины. Так, например, согласно статис-
тическим данным, в Украине 70% женщин, 7–10% мужчин страдают 
от любой формы насилия в семейно-бытовой сфере [3]. 

Административно-юрисдикционная деятельность участково-
го инспектора милиции является одной из важных составляющих 
частей ее административной деятельности в целом. Она направ-
лена на реализацию определенных законодательством полномо-
чий по борьбе с административными правонарушениями. Указан-
ная деятельность заключается в выявлении административных 
правонарушений, сборе и проверке доказательств, оформлении 
необходимых процессуальных документов, рассмотрении подве-
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домственных дел и вынесении соответствующих постановлений, 
направлении отдельных дел для рассмотрения по подведомст-
венности и исполнения постановлений по делу [5, с. 242–246]. 

Принципы производства по делам об административных право-
нарушениях закреплены в многочисленных правовых нормах и непос-
редственно вытекают из задач административно-юрисдикционной 
деятельности участкового инспектора милиции. Важнейшими из них 
являются: 1) обеспечение законности; 2) достижение истины; 3) обес-
печение права на защиту; 4) презумпция невиновности; 5) равенство 
граждан перед законом; 6) гласность производства; 7) широкое учас-
тие общественности [4]. 

К числу субъектов, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях и выносить постановления 
о наложении административных взысканий, закон относит судеб-
ные органы, органы государственной исполнительной власти и 
др. В ст. 222 Кодекса Украины об административных правонару-
шениях [2] определено, что участковые инспекторы милиции рас-
сматривают и принимают решения в делах об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 177 (Приобретение само-
гона и иных крепких спиртных напитков домашнего производст-
ва), ч. 1, 2 ст. 178 (Распитие спиртных напитков в общественных 
местах и появление в общественных местах в пьяном виде) данно-
го документа [2]. 

Полномочия участковых инспекторов милиции по предупре-
ждению насилия в семье состоят в: выявлении причин и условий, 
что способствуют проявлениям насилия в семье, принятии в пре-
делах своих полномочий мер по их устранению; осуществлении 
профилактического учета лиц, склонных к совершению насилия в 
семье; работе с семьями, члены которых состоят на профилакти-
ческом учете; вынесении официального предупреждения членам 
семьи о недопустимости совершения насилия в семье; принятии и 
рассмотрении в своей компетенции, определенных законом, заяв-
ления и сообщения о насилии в семье или о реальной угрозе его 
совершения; применении соответствующих мер по прекращению 
насилия в семье; информировании членов семьи, где возникает 
реальная угроза совершения насилия в семье или где было совер-
шено насилие в семье, о правах, мерах и услугах, которыми они 
могут воспользоваться; предоставлении информации по вопросам 
предупреждения насилия в семье по запросу уполномоченных 
органов; осуществлении иных полномочия по предупреждению 
насилия в семье, предусмотренные законодательством [ 1 ]. 
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Административно-юрисдикционная деятельность участковых 
инспекторов милиции по исполнению законодательства о борьбе 
с насилием в семье носит усеченный характер, то есть, участковый 
инспектор милиции составляет административный протокол, 
формирует административное дело, собирает все необходимые 
документы для последующего принятия решения, но непосредст-
венно принятия решения отнесено к полномочию суда. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
1. Про попередження насильства в сім’ї: закон України від 15 

листопада 2001 року № 2789-III [Електронний ресурс] Режим 
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/2789-14 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення закон 
України від 07 грудня 1984 року № 8073-X [Електронний ресурс] 
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 

3. Повідомлення заступника начальника управління дільничних 
інспекторів міліції Департаменту громадської безпеки МВС 
України Юрій Лубенський // Відомості [Електронний ресурс] 
Режим доступу : http://vidomosti-ua.com/ukraine/62137 

4. Панов І. П. Адміністративно – юрисдикційна діяльність 
дільничого інспектора міліції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук [Електронний ресурс] Режим доступу : 
http://mydisser.com/ru/catalog/view/6/352/2273.html  

5. Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в 
правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та 
організаційно-правові реалії : монографія / А. Т. Комзюк; Харк. 
нац. ун-т внутр. справ. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ 
«Істина», 2008. – 336 с. 

Горецька Аліна Олегівна, 

курсант 4-го курсу факультету податкової міліції Національного 

університету Державної податкової служби України  

Науковий керівник: Параниця Сергій Павлович,  

доцент кафедри управління, адміністративного права і процесу 

та адміністративної діяльності Національного університету Держа-

вної податкової служби України 

ПРИНЦИПИ ОРД ЯК РЕГУЛЯТОРИ РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Матеріалістичний підхід до принципів у будь-якій галузі люд-
ської діяльності припускає розгляд останніх як ідей, що мають 
об’єктивну підставу, які є результатом перетворених у свідомості 
людей тих реальних умов, у яких вони живуть і діють. 
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ОРД, як будь-якому іншому виду юридичної діяльності, влас-
тиві відповідні принципи, закріплені в нормах закону, ухвалах 
уряду, відомчих нормативних актах, які повинні дотримуватися 
працівниками правоохоронних органів. Ці принципи є відобра-
женням специфічних закономірностей у сфері боротьби зі злочин-
ністю, яка ведеться за допомогою оперативно-розшукових сил, 
засобів і методів [1, с. 36]. 

Під принципами оперативно-розшукової діяльності слід ро-
зуміти закріплені в законодавчих та інших нормативних актах і 
напрацьовані оперативно-розшуковою практикою керівні ідеї, 
основні засади, а також моральні уявлення суспільства відносно 
суті, цілей і задач організації і тактики застосування оперативно-
розшукових сил, засобів та методів. 

За своєю суттю принципи ОРД носять імперативний, владно-
наказовий характер і містять обов'язкові приписи, виконання 
яких забезпечується всім арсеналом оперативно-розшукових за-
собів [2, с. 12]. 

Кожен принцип відображає певні закономірності суспільного 
життя, поєднує в собі комплекс однорідних властивостей і ознак, 
сукупність яких, відрізняючись однорідним характером, набуває 
обрисів того чи іншого вихідного положення ОРД. Натомість, ко-
жен принцип ОРД неминуче повинен впливати на систему її керів-
них начал, а система в своїй цілісності в загальному вигляді вира-
жати сутність, соціальну та юридичну природу. Під системою, ро-
зуміється об'єднання деякого різноманітності в єдине і одночасно 
чітко розчленоване ціле. В системі повинно бути в наявності така 
кількість принципів, яка в повній мірі сприяє виконанню функцій і 
вирішенню завдань, що стоять перед суб'єктами ОРД. Кожен 
принцип системи за змістом має бути відносно незалежний. 

Принципи ОРД – керівні ідеї, основні засади, які напрацьовані 
практичною діяльністю оперативних підрозділів, закріплені в 
нормативно-правових актах, регулюють суспільні відносини в 
сфері ОРД між її учасниками [3, с. 21]. 

Принципи ОРД повинні в своїй сукупності [1, с. 37]: 
– відображати соціальний і правовий характер ОРД; 
– сприяти пізнанню її сутності; 
– сприяти вдосконалення її правового регулювання; 
– знаходити закріплення і відображення в чинних норматив-

них актах; 
– підкреслювати самостійний і специфічний характер ОРД; 
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– відображати її місце і співвідношення з іншими видами пра-
воохоронної діяльності; 

– гарантувати дотримання прав і свобод особистості при про-
веденні ОРД; 

– служити базою при виявленні основних напрямків вдоско-
налення ОРД. 

Значення принципів полягає в тому, що вони виражають суть 
державної юридичної діяльності, якою є ОРД. Виходячи з принци-
пів суб’єкти ОРД оцінюють свою поведінку в різних ситуаціях. 
Окрім того, спираючись на принципи, повинні заповнюватись 
прогалини правового регулювання ОРД. При цьому необхідно від-
мітити, що правотворчість у галузі ОРД не встигає за новими сус-
пільними відносинами, які потребують правового регулювання. У 
такому випадку принципи ОРД виконують роль регулятора тих 
відносин, які ще не охоплені правовим регулюванням [4, с. 114].  

Отже, принципи ОРД – це основоположні начала, основні заса-
ди здійснення ОРД. Принципи ОРД: а) є вихідними положеннями і 
керівними началами даного виду правоохоронної діяльності і в 
силу свого характеру відображають її призначення, внутрішні 
закономірності, тобто особливості ОРД; б) зумовлюють значимість 
ОРД, її юридичну природу і легітимність як самостійного виду 
правоохоронної діяльності; в) гарантують дотримання прав і сво-
бод особистості в ОРД, а також виконання громадянами їх юриди-
чних обов'язків; г) створюють передумови формування концепцій 
кожного її основного положення або всієї їх системи в цілому, за-
безпечуючи тим самим вдосконалення різних аспектів оператив-
но-розшукової роботи; д) будучи закріпленими в юридичних нор-
мах законодавчих актів, що регламентують ОРД, мають визнача-
льне значення для регулювання суспільних відносин, що склада-
ються в її сфері, а також для оперативно-розшукової практики, 
забезпечуючи правильне застосування правових норм, прийняття 
обґрунтованих і законних рішень. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ  
В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Виходячи з інформаційного суверенітету України та загаль-
новизнаних принципів міжнародного порядку в сфері інформації, 
Україна вживає заходів щодо засекречування й охорони певної 
інформації у сфері оборони, економіки, науки й техніки, зовнішніх 
відносин, державної безпеки та охорони правопорядку з метою 
захисту життєво важливих інтересів України. 

В умовах глибокого реформування, періоду соціально-
економічних, політичних та інших реформ у нашій державі спро-
вокував якісні зміни в сучасній криміногенній ситуації в Україні як 
за масштабами злочинних проявів, так і за ступенем її руйнівного 
впливу на розвиток суспільства, побудову правової держави, за-
безпечення конституційних прав і свобод людини тощо. Імовір-
ність викриття злочинної діяльності, як би вона не була замаско-
вана, спонукає організовані злочинні формування вишукувати 
шляхи й засоби свого захисту, вживати заходів, що виключають 
пряме втручання в їхню протиправну діяльність правоохоронних 
органів. Мають місце випадки, коли лідери організованих злочин-
них формувань намагаються схилити до співробітництва праців-
ників правоохоронних органів, використовуючи компрометуючи 
матеріали, підкуп, також застосовуються залякування, дискреди-
тація і найбільш жорстокий захід – фізичне знищення працівників 
або їх близьких, родинних, дружніх, інших зв'язків. Дуже небезпе-
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чною для органів внутрішніх справ є протиправна діяльність ор-
ганізованих злочинних формувань, спрямована на викриття сил і 
засобів органів внутрішніх справ, виявлення запланованих і опе-
ративно-розшукових заходів (далі – ОРЗ), що вже проводяться, 
слідчих дій, створення всіляких завад при їхньому здійсненні, а 
також вироблення контрзаходів, спрямованих на зрив здійснення 
оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної діяльності 
взагалі. Мають місце випадки, коли якимось чином спеціальні 
документи, які безпосередньо регламентують організаційні осно-
ви оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД) правоохорон-
них органів, надходять до відкритих джерел засобів масової інфо-
рмації, що дискредитує діяльність правоохоронної системи. До 
того ж треба мати на увазі, що статус України як багатої на приро-
дні ресурси держави активізує розвідувальну діяльність інозем-
них спеціальних служб стосовно нашої країни, спрямовану на за-
володіння військовими, економічними та науково-технічними 
секретами; проникнення у державні установи, на важливі страте-
гічні об'єкти; отримання інформації, що становить державну тає-
мницю, тощо.  

Питання, що пов’язані із визначенням проблем збереження 
державної таємниці при проведенні оперативно-розшукової дія-
льності, постійно знаходяться в полі зору як вітчизняних, так і 
зарубіжних вчених. Різні аспекти цієї проблеми досліджували такі 
науковці та практики, як В. Ю. Артемов, С. Л. Бервенко, А. В. Білий, 
В. Г. Грищенко, О. Ф. Долженков, В. П. Захаров, І. М. Зубач, Д. В. Ку-
ценко, В. П. Меживой, В. В. Макаренко, П. В. Матвієнко, А. І. Мару-
щак, В. А. Ніколайчук, О. В. Новиков, О. І. Нізельник, В. Д. Пчолкін, 
С. П. Пекарський, С. А. Панасюк, І. О. Попов, Е. В. Рижков, О. М. Роїна, 
Г. С. Севрюгова, Б. В. Стрілець, В. О. Черков, М. Ю. Черкова, 
М. М. Юнаков, Г. О. Шлома та ін. Однак зазначені питання дослі-
джені недостатньо глибоко, підтвердженням чому є висока кіль-
кість кримінальних справ, порушених стосовно витоку таємної 
інформації у сфері правоохоронної діяльності [4, с. 7–11]. 

Стаття 1 Закону України «Про державну таємницю» визначає 
державну таємницю (далі також – секретна інформація) як вид 
таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, еконо-
міки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та 
охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди 
національній безпеці України та які визнані у порядку, встановле-
ному цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні 
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державою. Віднесення інформації до державної таємниці – проце-
дура прийняття (державним експертом з питань таємниць) рі-
шення про віднесення категорії відомостей або окремих відомос-
тей до державної таємниці з установленням ступеня їх секретності 
шляхом обґрунтування та визначення можливої шкоди націона-
льній безпеці України у разі розголошення цих відомостей, вклю-
ченням цієї інформації до Зводу відомостей, що становлять держа-
вну таємницю, та з опублікуванням цього Зводу, змін до нього.  

Інформація вважається державною таємницею з часу опублі-
кування Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, до 
якого включена ця інформація, чи зміни до нього у порядку, вста-
новленому цим Законом [1].  

Стаття 8 цього закону визначає інформацію, що може бути ві-
днесена до державної таємниці. У сфері державної безпеки та охо-
рони правопорядку це інформація: про особовий склад органів, що 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність; про засоби, зміст, 
плани, організацію, фінансування та матеріально-технічне забез-
печення, форми, методи і результати оперативно-розшукової дія-
льності; про осіб, які співпрацюють або раніше співпрацювали на 
конфіденційній основі з органами, що проводять таку діяльність; 
про склад і конкретних осіб, що є негласними штатними праців-
никами органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяль-
ність; про організацію та порядок здійснення охорони адміністра-
тивних будинків та інших державних об’єктів. Конкретні відомості 
можуть бути віднесені до державної таємниці за ступенями секре-
тності «особливої важливості», «цілком таємно» та «таємно» лише 
за умови, що вони належать до категорій, зазначених у частині 
першій цієї статті, і їх розголошення завдаватиме шкоди інтересам 
національної безпеки України. 

У ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність» визначено гарантії законності під час здійснення оператив-
но-розшукової діяльності [3]. Відповідно до ч. 10 ст. 9 Закону про 
ОРД забороняється передавати і розголошувати відомості про 
заходи безпеки та осіб, взятих під захист, нерозкриті злочини або 
такі, що можуть зашкодити слідству чи інтересам людини, безпеці 
України [3]. Підрозділи, що використовують автоматизовані інфо-
рмаційні системи в оперативно-розшуковій діяльності, повинні 
забезпечити можливість видавати дані про особу на запит органів 
розслідування, прокуратури, суду. У місцях зберігання інформації 
повинна бути гарантована її достовірність та надійність охорони. 
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Відповідно до ч. 12 ст. 9 Закону про ОРД одержані внаслідок опе-
ративно-розшукової діяльності відомості, що стосуються особис-
того життя, честі, гідності людини, якщо вони не містять інформа-
ції про вчинення заборонених законом дій, зберіганню не підля-
гають і повинні бути знищені. Відомості, одержані внаслідок опе-
ративно-розшукової діяльності, щодо підготовки до терористич-
них актів чи їх вчинення окремими особами та групами, зберіга-
ються до 5 років . Відповідно до ч. 13 ст. 9 Закону про ОРД не під-
лягають передачі і розголошенню результати оперативно-
розшукової діяльності, які відповідно до законодавства України 
становлять державну таємницю, а також відомості, що стосуються 
особистого життя, честі, гідності людини. За передачу і розголо-
шення цих відомостей працівники оперативних підрозділів, а та-
кож особи, яким ці відомості були довірені при здійсненні опера-
тивно-розшукової діяльності чи стали відомі по службі або роботі, 
підлягають відповідальності згідно з чинним законодавством, 
крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що по-
рушують права людини. Цікавим в аспекті дослідження є прийня-
тий на десятому пленарному засіданні міжпарламентської асамб-
леї держав – учасниць СНД в 1997 р. рекомендаційний документ – 
Модельний закон про оперативно-розшукову діяльність держав – 
учасниць СНД [5]. Не виключено, що згодом цей документ може 
певною мірою вплинути на уніфікацію внутрішньодержавного 
законодавства країн СНД. У ст. 12 цього Закону визначається за-
хист відомостей про проведення оперативно-розшукової діяльно-
сті. Відомості щодо використання при проведенні негласних опе-
ративно-розшукових заходів сил, засобів, планів й результатів 
ОРД, про осіб, які вводяться під легендою прикриття в організова-
ні злочинні угруповання, про штатних негласних співробітників, 
які здійснюють ОРД, про осіб, що співпрацюють з ними на конфі-
денційній основі, а також про організацію і тактику проведення 
ОРЗ складають державну таємницю й підлягають захисту в поряд-
ку, передбаченому національним законодавством. Оприлюднення 
відомостей про осіб, які сприяють викриттю організованого зло-
чинного угруповання, про штатних негласних співробітників ор-
ганів, що здійснюють ОРД, а також про осіб, які співпрацюють на 
конфіденційній основі, може бути здійснено лише за їх власною 
згодою в письмовій формі та у випадках, передбачених національ-
ним законодавством. Судовий чи прокурорський дозвіл на право 
проведення оперативно-розшукового заходу й матеріали, які ста-
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ли підставою для такого рішення, зберігаються тільки в органах, 
що здійснюють ОРД. Оперативно-службові документи, що відо-
бражають результати ОРД, можуть бути представлені органу діз-
нання, слідчому, судді, іншим органам, що здійснюють ОРД, в по-
рядку і випадках, які встановлені національним законодавством. 
Аналогічно до Модельного закону про ОРД сформульовані поло-
ження забезпечення державної таємниці в ОРД в законах Російсь-
кої Федерації (стаття 12 «Захист відомостей про органи, що здійс-
нюють оперативно-розшукову діяльність») та Республіки Бєла-
русь (стаття 17 «Захист відомостей про оперативно-розшукову 
діяльність») [9, с. 144; 346–347]. Закон про ОРД, зазначивши в ст. 1, 
6, 7, 8, 10, що матеріали ОРД можуть бути використані в інтересах 
кримінального судочинства, не містить жодної норми, яка б ви-
значала порядок надання таких матеріалів оперативними підроз-
ділами суб’єктам кримінального процесу. До того ж і в чинному 
КПК України немає спеціальної норми, яка б встановлювала такий 
порядок [10, с. 292–293]. 

Підсумовуючи, можна зазначити , що практична діяльність 
оперативних працівників ОВС, яким надано право проводити опе-
ративно-розшукову діяльність, невідривно пов'язана з викорис-
танням інформації, яка становить державну або службову таємни-
цю, складанням, зберіганням і використанням документів, що 
містять таку інформацію. Захист державної таємниці забезпечу-
ється сукупністю правових і організаційних засобів, безпосередньо 
практичною реалізацією принципів конспірації, поєднанням глас-
них і негласних заходів в оперативно-розшуковій діяльності, об-
меженням на представлення відомостей об’єктам, щодо яких про-
водиться оперативно-розшукова діяльність, про отримання щодо 
них інформації оперативними підрозділами, але з дотриманням 
положень закону «Про інформацію» [2], а також вимог конспірації, 
при умові виключення самої можливості розголошення державної 
таємниці. Захист відомостей, що належать до державної таємниці 
у сфері ОРД, також забезпечується чітко визначеним законом по-
рядком допуску та доступу осіб до таких відомостей. На керівників 
оперативних підрозділів ОВС покладена персональна відповідаль-
ність за забезпечення належного додержання режиму секретності 
у підпорядкованих їм підрозділах, за своєчасну розробку та прак-
тичне здійснення заходів захисту державної таємниці від витоку 
та розголошення. Крім цього, на керівників оперативних підрозді-
лів покладено обов’язок здійснення нарад із режиму секретності 
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та контролю за додержанням режиму секретності у відповідному 
підрозділі, що здійснюється шляхом проведення планових та по-
запланових перевірок. Спеціальні нормативні акти передбачають 
диференційовану відповідальність за порушення вимог режиму 
секретності. Ми визнали, що загроза цих порушень об’єктивно 
велика і має суспільну небезпеку. Законом України «Про державну 
таємницю» визначені підстави юридичної відповідальності за 
недотримання державної таємниці. Особи, винні у порушенні ви-
мог режиму секретності, несуть дисциплінарну, адміністративну 
та кримінальну відповідальність згідно із законом. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ  
БЕЗПЕКИ МВС УКРАЇНИ 

За сучасних умов роль міліції громадської безпеки МВС Украї-
ни кардинально змінюється. Неодноразово наголошувалося, що 
саме працівники підрозділів міліції громадської безпеки (переду-
сім, дільничні інспектори міліції, працівники патрульної служби, 
державної автомобільної інспекції) є офіцерами «першого контак-
ту», які, з одного боку, формують уявлення про правоохоронні 
органи в цілому, а з іншого, мають потенціал для найбільш тісної 
взаємодії з населенням щодо профілактики правопорушень. Осно-
вними документами, які регламентують діяльність міліції громад-
ської безпеки є: Положення про Міністерства внутрішніх справ 
України від 06.04.2011 р., Положення про Департамент громадсь-
кої безпеки Міністерства внутрішніх справ України від 31.05.2012 
№ 492, Положення про підрозділи ветеринарної міліції з прове-
дення карантинних ветеринарних заходів, затверджене постано-
вою Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 № 306, Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про Положення про Державну авто-
мобiльну iнспекцiю Мiнiстерства внутрiшнiх справ» вiд 14.04.1997, 
№341 (редакція 06.09.2013), Постанова Кабінету Міністрів «Про 
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затвердження Положення про Дозвільну систему» від 12.10.1992 
№ 576, Наказ МВС України Про затвердження Положення про 
Управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства вну-
трішніх справ України від 22.05.2012 № 456, , Наказ МВС України 
«Про затвердження положення про спеціальний підрозділ судової 
міліції «Грифон»« від 19.11.2003 № 1390, Наказ МВС України «Про 
затвердження положення про департамент Державної служби 
охорони при МВС України» від 13.10.2005 № 878, Наказ МВС Укра-
їни «Про затвердження положення про службу дільничних інспек-
торів міліції в системі МВС України» від 11.11.2010 №550, Наказ 
МВС України «Про затвердження Статуту патрульно-постової слу-
жби « від 28.07.1994 №404. 

Міліція громадської безпеки входить до складу органів внут-
рішніх справ України. Відповідно до Конституції України завдання 
та функції, що стоять перед нею, є надзвичайно важливими й ви-
магають від особового складу постійного контакту з населенням і 
керівництвом відповідного регіону, оскільки стосуються захисту 
конституційних прав і свобод людини та громадянина. Основні 
завдання міліції громадської безпеки [1]: 

– забезпечення особистої безпеки, прав, свобод і законних ін-
тересів громадян;  

– запобігання правопорушенням і їх припинення; охорона та 
забезпечення громадського порядку й громадської безпеки;  

– виявлення та розкриття злочинів, у справах яких прова-
дження попереднього слідства не обов’язкове; забезпечення без-
пеки дорожнього руху;  

– захист власності від злочинних посягань. 
Міліція громадської безпеки виконує профілактичні, адмініс-

тративно – проваджувальні та кримінально-процесуальні функції. 
Так, профілактичні функції полягають у запобіганні найпошире-
нішим загальнокримінальним злочинам та адміністративним 
правопорушенням (таким, як хуліганство, крадіжка, злочини та 
правопорушення, що вчиняються на ґрунті повсякденних негара-
здів, тощо), а також у виявленні причин, умов вчинення злочинів і 
правопорушень та вжитті заходів щодо їх усунення [2]. 

З метою виконання основних напрямків діяльності міліції 
громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України вико-
ристовує методи адміністративної діяльності, які являються спо-
собами цілеспрямованого впливу на поведінку громадян, а також 
діяльність підприємств і організацій в інтересах забезпечення 
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громадського порядку. Вони покликані забезпечити високу ефек-
тивність діяльності працівників міліції, їх злагоджену роботу. 

Основними методами адміністративної діяльності органів 
внутрішніх справ є: переконання та примус [3]. 

Переконання становить комплекс виховних, роз'яснювальних 
та заохочувальних засобів, які здійснюються з метою підвищення 
організованості, дисципліни громадян, добровільного виконання 
ними законів. Саме переконання формує правосвідомість, внутрі-
шню готовність до прийняття й виконання загальнообов'язкових 
правил.  

У свою чергу адміністративний примус – різновид державного 
примусу, який за своєю суттю є втручанням у сферу правових ін-
тересів правопорушника, інших суб'єктів права, включає заходи 
припинення адміністративних правопорушень, адміністративного 
попередження та адміністративного стягнення. 

Складовими підрозділами міліції громадської безпеки є: Де-
партамент громадської безпеки; Департамент Державної автомо-
більної інспекції; Відділ ветеринарної міліції; Управління кримі-
нальної міліції у справах дітей [4]. 

Департамент громадської безпеки Міністерства внутрішніх 
справ України є структурним підрозділом апарату Міністерства 
внутрішніх справ України (та головним підрозділом системи Міні-
стерства внутрішніх справ України) з питань охорони громадсько-
го порядку, громадської безпеки та профілактики правопорушень. 

Департамент громадської безпеки здійснює контроль за орга-
нізацією роботи та діяльністю підрозділів патрульної служби [5], 
спеціальних установ, підрозділів конвойної служби міліції, спеціа-
льних підрозділів судової міліції «Грифон»[6], дільничних інспек-
торів міліції [7], дозвільної системи [8], ліцензування та державно-
го охоронного нагляду[9]. Систематично надає зазначеним під-
розділам організаційно-методичну і практичну допомогу та здійс-
нює інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва МВС і 
органів державної влади про стан вирішення питань, що належать 
до компетенції Департаменту громадської безпеки [10]. 

Державна автомобільна інспекція МВС України є головним ор-
ганом, на який покладається забезпечення безпеки дорожнього 
руху в Україні, що входить до системи органів Міністерства внут-
рішніх справ України [11]. 

Основними завданнями Державтоінспекції МВС України є: ре-
алізація в межах своєї компетенції державної політики щодо за-



Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології  

у світлі реформування кримінальної юстиції 

243 
 

безпечення безпеки дорожнього руху; організація контролю за 
додержанням законів, інших нормативних актів з питань безпеки 
дорожнього руху та охорони навколишнього середовища від шкі-
дливого впливу авто транспортних засобів; удосконалення регу-
лювання дорожнього руху з метою забезпечення його безпеки та 
підвищення ефективності використання транспортних засобів; ви-
явлення та припинення фактів порушення безпеки дорожнього руху, 
а також виявлення причин і умов, що сприяють їх вчиненню.[12]. 

Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України, 
основними завданнями якого є участь у реалізації державної полі-
тики з питань захисту прав і законних інтересів дітей, а з цією 
метою – проведення профілактичної роботи з дітьми, які перебу-
вають у конфлікті із законом, дорослими особами, які втягують 
дітей в антигромадську діяльність, а також запобігання правопо-
рушенням у дитячому середовищі, виявлення і розкриття злочи-
нів, учинених дітьми та стосовно них, установлення місцезнахо-
дження дітей у разі їх безвісного зникнення [13]. 

До повноважень підрозділів ветеринарної міліції належить 
надання практичної допомоги державним органам ветеринарної 
медицини в організації та здійсненні контролю і нагляду за вико-
нанням вимог ветеринарно-санітарних заходів щодо профілакти-
ки, локалізації та ліквідації карантинних хвороб тварин шляхом: 
забезпечення проведення заходів, спрямованих на ліквідацію спа-
лахів інфекційних хвороб тварин; перевірки дотримання правил 
видачі та оформлення ветеринарних документів, а також докуме-
нтації, пов'язаних з безпекою продуктів тваринного походження, 
станом здоров'я тварин [14]. 

Отже, основними напрямками діяльності міліції громадської 
безпеки є: діяльність спеціально уповноважених органів та їх по-
садових осіб, спрямована на упорядкування діяльності підрозділів 
органів внутрішніх справ, на які покладено функції у сфері забез-
печення громадського порядку та громадської безпеки, безпеки 
дорожнього руху, профілактики правопорушень, взаємодії з насе-
ленням за даними напрямами та в інших сферах правоохоронної 
діяльності, віднесених до компетенції міліції громадської безпеки.  
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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ МИСЛИВСЬКОЇ 
ВОГНЕПАЛЬНОЇ ГЛАДКОСТВОЛЬНОЇ ЗБРОЇ 

У розвитку цивілізації людина створила надзвичайно велику 
кількість різних видів зброї, починаючи від палиці, каменя і лука зі 
стрілами аж до сучасної зброї масового ураження. Особливий інте-
рес сьогодні викликають найсучасніші види зброї. Арсенал зброї, 
сконструйований і накопичений людством, включає в себе вели-
кий асортимент різних видів. У всі часи розвитку світової цивілі-
зації зброя асоціюється з силою, а тому викликає у одних людей 
захоплення, впевненість, мужність, а в інших – небезпеку, жах і 
трагедію: все залежить від того, як і з якою метою використову-
ють зброю. 

У ст. 1 Закону України «Про зброю» (проект) зазначено пере-
лік визначень спеціальних термінів: 

Зброя – пристрої, прилади і предмети, спеціально виготовлені, 
конструктивно призначенні і технічно придатні для ураження живої 
або іншої цілі, подачі звукового чи світлового сигналу, які не мають 
іншого виробничого чи господарсько – побутового призначення. 

Вогнепальна зброя – зброя, в якій снаряд приводиться в рух 
миттєвим вивільненням хімічної енергії заряду пороху чи іншої 
пальної суміші. 

Гладкоствольна вогнепальна зброя – це вид вогнепальної 
зброї з гладкими стволами, гладкоствольні рушниці із свердлови-
ною «парадокс» із нарізами 100 – 140 мм на початку або в кінці 
ствола, гладкоствольні рушниці із свердловиною «сюпра» [1]. 

Таким чином, вогнепальну зброю можна класифікувати за пе-
вними критеріями:  

– стрілецька вогнепальна:  
а) за конструкцією пристрою: рушниці, гвинтівки, карабіни, 

автомати, кулемети, пістолети, револьвери; 
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б) за сферами використання: військова, цивільна, мисливська, 
поліцейська, спортивна, навчально-тренувальна, навчальна; 

– артилерійська: 
а) за наявністю нарізів у каналі ствола: гладкоствольна, нарі-

зна, комбінована, «парадокс»; 
б) за ступенем автоматизації: автоматична самострільна, ав-

томатична самозарядна, неавтоматична; 
в) за довжиною ствола: довгоствольна, короткоствольна; 
г) за кількістю стволів: одноствольна, багатоствольна.  
Щодо мисливської вогнепальної зброї – це мисливські карабіни, 

гладкоствольні рушниці з отворами, «парадокс» з нарізами 100–140 
мм на початку і в кінці ствола, мисливські рушниці з отворами «сю-
пра», комбіновані рушниці, що мають разом із гладкими нарізні 
стволи, а також мисливські дрібнокаліберні гвинтівки. Довжина 
стволів гладкоствольних рушниць повинна бути не менш ніж 450 
мм, а загальна довжина зброї – не менш ніж 800 мм [2]. 

Вона поділяється на вогнепальну (гладкоствольна, нарізна, 
комбіноване), метальна (луки, арбалети) і пневматичну. За кількі-
стю стволів мисливська зброя поділяється на одноствольну зброю, 
двоствольну зброю («вертикалки» і «горизонталки»), трьохство-
льну зброю (трійники) і багатоствольну зброю (вкрай рідко зу-
стрічається). За принципом роботи розрізняються рушни-
ці переломні, самозарядні, болтові, помпові. При цьому самозаряд-
ні рушниці поділяються за принципом роботи на газовідвідні, 
газовідвідні з можливістю перезарядки в ручному (помпові) ре-
жимі, перезаряджаються за допомогою інерційного затвора і за 
можливістю ручного перезарядження (помпової). Всі дробові ру-
шниці поділяються за калібрами – від 4 до 410, найбільш затребу-
ваними для мисливських цілей є 12 (12/70, 12/76, 12/89), 16 
(16/70), 20 (20/70, 20/76) . Калібр дробових рушниць, за винятком 
410, показує яка кількість круглих куль, по діаметру відповідних 
діаметру каналу ствола, виходить з одного фунта свинцю (для 410 
калібру – діаметр каналу стовбура в частках дюйма 0,410 х 25,4 мм 
= 10,414 мм). Сучасні виробники серійно випускають 12 і 20 ка-
лібр, німецькі фірми виробляють також 16 калібр, а для американ-
ського ринку виробляється зброя 10 калібру («Гусятниці»). Тра-
диційним мисливською рушницею дробовим є двоствольна «пе-
реломках» з вертикально або горизонтально спареними стовбу-
рами, цю зброю як не можна краще підходить для полювань з під 
собаки. Для полювання на перельотах (гуси, качки) часто викори-
стовуються самозарядні одностовбурні рушниці, тому що вони 
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дозволяють зробити поспіль більше 2-х пострілів, наприклад: Са-
фарі ПН-01, Hatsan Escort, Mossberg 590, Remington 870, Benelli 
SuperNova , напівавтоматичні рушниці з фіксованим підствольним 
магазином : Benelli M2, Benelli Vinci, Beretta Ulrika, Mossberg 930 , та 
напівавтоматичні рушниці з від'ємним коробчатим магазином: 
Вепр-12, Сайга-12, Молот-12 [3].  

Згідно з наказом МВС «Про затвердження Інструкції про по-
рядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення 
та використання вогнепальної пневматичної, холодної і охолоще-
ної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу пат-
ронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми власти-
востями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до 
них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибу-
хових матеріалів» №622 від 21.08.1998 року, придбання цього 
виду зброї дозволено громадянам України з 21-річного віку [4]. 

Отже, враховуючи специфіку даного виду зброї, держава вста-
новила контроль за процесом реалізації зброї. Забезпечуючи нале-
жний громадський порядок у країні, заборонено цивільний обіг 
зброї, за винятком мисливської. Законодавством та іншими норма-
тивно-правовими актами врегульовано порядок її придбання, збе-
рігання та використання, передбачені заходи контролю за додер-
жанням відповідних правил обігу мисливської вогнепальної зброї. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ГУМАНІЗМУ В ДІЯЛЬНОСТІ  
ВІТЧИЗНЯНОЇ МІЛІЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

У зв’язку з активним процесом інтеграції нашої країни до єв-
ропейської спільноти постає нагальна потреба в узгодженні вітчи-
зняного законодавства з міжнародною правовою системою.  

На сьогоднішній день головні принципи роботи правоохорон-
них органів вже закріплені законодавством, але проблема полягає 
в тому, що й до теперішнього часу постають проблеми в способах 
їх реалізації і тому потребують особливої уваги з нашого боку. А 
особливо хотілося б звернути увагу на реалізацію такого головно-
го принципу як гуманізм та розглянути діяльності вітчизняної 
міліції в умовах євроінтеграції. Бо саме міліція є чи не найближчим 
до громадян органом виконавчої влади, на яку покладено основ-
ний тягар із забезпечення порядку в країні. 

На сьогоднішній день ситуація виглядає таким чином: принцип 
гуманізму тлумачиться неоднозначно, а тому часто втрачає межі.  

Гуманізм – це система ідей, поглядів, що розглядають людину 
як найбільшу цінність, підносить на вищий щабель її гідність та 
честь. На нашу думку , нормальні відносини в суспільстві не мож-
ливі без існування цього принципу. В кримінальному праві він 
поширюється у рівній мірі як на злочинця, так і на потерпілого, 
свідка тощо [1, с. 21]. 

Російський вчений В. В. Мальцев у своїх працях говорить про 
широке та вузьке значення принципу гуманізму. У широкому розу-
мінні він пов’язаний із забезпеченням гуманістичних засад суспіль-
ства та держави, захистом прав та свобод людини та громадянина. У 
вузькому розумінні принцип гуманізму пов’язаний із гуманним 
ставленням до потерпілої від злочину особи та злочинця [2]. 

В принципі гуманізму помітне лояльне ставлення держави в 
першу чергу до гідності людини. Ч. 2 ст. 28 Конституції України 
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проголошує, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорсто-
кому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, пово-
дженню чи покаранню. Як доказ цьому, кримінальний закон ви-
ключає жорстокі покарання по відношенню до особи, що вчинила 
злочин, а має на меті перевиховати її, повернути її до суспільства, 
відновити її попереднє положення в ньому. Зазначимо, що ступінь 
покарання відповідає скоєному суспільно небезпечному винному 
діянню. Згідно з ст. 51 Кримінальним кодексом України (далі – 
ККУ), за злочини, що не становлять великої суспільної небезпеки, 
можуть бути застосуванні більш м’які санкції, не пов’язані з 
ув’язненням [3]. 

Законодавство передбачає надання пільг певним категоріям 
суб’єктів злочину. Вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до 
семи років, звільняються від відбування покарання з випробуван-
ням (ст. 79 ККУ). Кримінальне законодавство встановлює пільгові 
умови кримінальної відповідальності неповнолітніх (розділ ХV 
ККУ). По відношенню до них гуманізм виявляється в тому, що суд 
може застосувати замість покарання примусові заходи виховного 
характеру (ст. 97, 105 ККУ) [3]. 

З позицій справедливості кожен злочинець повинен понести 
покарання за скоєне. Але існують такі відомі інститути в криміна-
льному праві, як давність в скоєнні злочину, амністія і помилуван-
ня, що дозволяють звільнити винного від покарання повністю або 
частково. Але це може спричинити формування в суспільній сві-
домості, особливо у потенційних правопорушників, почуття вседо-
зволеності і безкарності за скоєне [4, с. 492]. 

Тепер щодо гуманізму в діяльності міліції. Хотілося б зазначи-
ти той факт, що на сьогоднішній день спостерігається певне від-
чуження громадян від даного правоохоронного органу. Напевне, 
це спричинено тим, що дуже часто саме міліція не може налагоди-
ти контакт, діалог з суспільством.  

Згідно з результатами опитування населення, проведеного в 
2011 р. Центром Разумкова, було встановлено, більшість громадян 
(57%) не підтримують діяльність міліції. Загалом же громадяни 
України частіше сприймають міліцію як чинник небезпеки, а не 
захисту [5].  

Сучасні закони, що регулюють роботу органів публічної служби, 
посилаються головним чином на принцип гуманізму. Він, та ще інші 
принципи, в роботі якими користується вітчизняна міліція закріп-
ленні в ч.1 ст. 3 Закону України « Про міліцію» від 20.12.1990 р.  
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На думку О. С. Проневича, правові принципи організації та діяль-
ності поліції (міліції) – це основні ідеї (положення), що мають харак-
тер безумовних вимог, закріплюються в законодавчих актах або ж 
випливають зі змісту конкретних норм права та є керівними засада-
ми для органів і посадових осіб, уповноважених на охорону громадсь-
кого порядку та забезпечення громадської безпеки [6, c. 194]. 

Незалежно від расової чи національної належності, статті, ві-
ку, політичних вподобань, майнового становища працівник міліції 
повинен завжди в першу чергу захищати права людини. Тому крім 
вище зазначеного закону, міліціонер керується в своїй діяльності 
ще й різноманітними внутрішньовідомчими наказами, зокрема 
одним з таких являється Кодекс поведінки працівника органів 
внутрішніх справ від 05.11.2011 р. № 825. 

Цікавою є думка В. С. Шулінгова, який вважає, що працівники 
правоохоронного органу не можуть застосовувати будь-які мето-
ди для досягнення поставлених перед ними цілей, для них не-
прийнятний постулат «мета виправдовує засоби» [7, c. 4, 9]. 

Отже, роблячи висновок, хотілося б зазначити про значимість 
гуманізму як для кримінального права в цілому, так і для діяльно-
сті міліції. Правовий гуманізму закріплений в юридичних нормах, 
що регулюють відносини в суспільстві. Звичайно, що він забезпе-
чується покаранням, примусом, маючи на меті в першу чергу пе-
ревиховання винної особи. Міра покарання завжди у такому випа-
дку залишається справедливою як по відношенню до суб’єкта зло-
чину, так і до потерпілого від нього.  

У зв’язку з гуманізацією законодавства в цілому змінюється 
направленість роботи правоохоронних органів. Вітчизняні зако-
нодавці намагаються перейняти все те корисне, що пропонує нам 
досвід європейського суспільства. Звісна річ, що для повної адап-
тації наших законів до міжнародних принципів повинен пройти 
деякий час. А на даний момент від нас, молодого покоління, потрі-
бно лише створити міцний фундамент для подальшої розбудови 
правової держави. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНАМИ  
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

З прийняттям нової Конституції України особливе значення 
набувають питання подальшого зміцнення громадської безпеки. 
Забезпечення в країні належної громадської безпеки, яка відпові-
дає вимогам сучасного періоду, є однією з функцій держави, в 
здійсненні якої важлива роль відводиться органам внутрішніх 
справ, для яких у відповідності з їх правовим положенням забез-
печення громадської безпеки в країні є головною метою. 

Розгляд діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню 
громадської безпеки, визначення шляхів, засобів і методів успіш-
ного вирішення цієї задачі передбачає необхідність визначення 
сутності громадського порядку. 

В існуючій юридичній літературі досі не склалась єдина думка 
щодо поняття громадської безпеки. Одні автори ототожнюють її з 
поняттям громадського правопорядку, порядком суспільних від-
носин, інші – розуміють під громадською безпекою певну поведін-
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ку людей в громадських місцях, треті – пов’язують це поняття з 
громадянськими відносинами, які забезпечують створення нор-
мальних умов для діяльності громадян, підприємств, установ, ор-
ганізацій [5, c. 141].  

На підставі аналізу широкого спектру прав, які надає Консти-
туція України кожному своєму громадянину, є можливість ствер-
джувати, що в Україні кожен громадянин має право на вільний 
розвиток своєї особистості. Розділ ІІ Конституції України «Права, 
свободи та обов’язки людини і громадянина» визначає рівні кон-
ституційні права і свободи. Проте реалізація цих прав і свобод 
можлива лише за певних умов, зокрема, при забезпеченні громад-
ської безпеки, а дана Конституція не покладає обов’язку по забез-
печенні громадської безпеки на державу та не визнає цей 
обов’язок своєю важливою функцією. 

Особливе значення має ст. 39 Конституції України, яка перед-
бачає що громадяни мають право збиратися мирно (така можли-
вість була надана учасникам масових урочистих зборів), без зброї і 
проводити збори, мітинги, походи, пікети і демонстрації[1, ст. 39]. 

Свої ж повноваження міліція виконує відповідно до Закону 
України «Про міліцію» ст. 2 якого визначає її основні завдання: 

– забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і  
свобод, законних інтересів;  

– запобігання правопорушенням та їх припинення;  
– охорона і забезпечення громадського порядку;  
– виявлення кримінальних правопорушень;  
– участь у розкритті кримінальних правопорушень та розшуку 

осіб, які їх вчинили, у порядку, передбаченому кримінальним про-
цесуальним законодавством;  

– забезпечення безпеки дорожнього руху;  
– захист власності від злочинних та кримінально протиправ-

них посягань; 
– виконання адміністративних стягнень;  
– участь у поданні соціальної та правової допомоги громадя-

нам, сприяння у межах своєї компетенції державним органам, під-
приємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на 
них законом обов'язків [2, ст. 2].  

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про міліцію» основним 
обов’язком міліції є забезпечення безпеки громадян і громадсько-
го порядку, а відповідно до ст. 11 працівникам міліції для вико-
нання покладених на них обов’язків надається право вимагати від 
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громадян і службових осіб, які посягають на громадську безпеку, 
припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійснен-
ню повноважень міліції, в разі невиконання законних вимог засто-
сувати передбачені законом заходи примусу; затримувати і три-
мати у спеціально відведених місцях для цього приміщеннях 
(ст. 5): осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для 
складання протоколу або розгляду справи по суті; осіб, які вияви-
ли непокору законній вимозі працівника міліції. 

Відповідно до своєї компетенції міліція має право тимчасово 
обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки 
місцевості чи об’єкти з метою забезпечення громадської безпеки, 
громадського порядку, охорони життя і здоров’я людей. 

Силові заходи працівники міліції застосовували у відповідно-
сті зі ст. 13 даного Закону, яка передбачає, що заходи фізичного 
впливу, в тому числі рукопашного бою, вони мають право застосо-
вувати, якщо інші не забезпечили виконання покладених на мілі-
цію обов’язків[2]. 

Спеціальні засоби з цією метою застосовувались згідно із ст. 
14 Закону «Про міліцію» і «Правил застосування спеціальних засо-
бів при забезпеченні громадської безпеки в Українській РСР», за-
тверджених Постановою Ради Міністрів УРСР №49 від 27 лютого 
1991 року. Відповідно до цих документів працівники міліції мають 
право застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв’язування, 
сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, 
пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки транспо-
рту, водомети, бронемашини, та інші спеціальні і транспортні за-
соби, а також використання службових собак у таких випадках: 
для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що 
створюють загрозу їх життю або здоров’ю; для припинення масо-
вих безпорядків і групових порушень громадського порядку; для 
відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні 
засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі захо-
плення; для затримання і доставки в міліцію або інше службове 
приміщення осіб, які вчинили правопорушення, а також для конво-
ювання і тримання осіб, затриманих і підданих арешту та взятих під 
варту; для припинення інших дій, що посягають на громадський 
спокій, життя і здоров’я людей; для припинення опору працівникові 
міліції та іншим особам, які виконують службові обов’язки по охо-
роні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю [3, c. 3]. 
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Також поняття громадської безпеки виражено у двох норма-
тивно-правових актах України: 

1). Закон України «Про особливості забезпечення громадсько-
го порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та про-
веденням футбольних матчів» у ст.1 сформовано таку трактовку 
цього поняття: 

Громадська безпека – стан захищеності життєво важливих 
інтересів суспільства, сконцентрованих у його матеріальних і ду-
ховних цінностях, від джерел небезпеки природного або штучного 
характеру під час підготовки та проведення футбольних матчів, за 
якого забезпечується запобігання загрозам заподіяння шкоди 
такими джерелами небезпеки. 

2). Наказі МВС України «Про затвердження Положення про 
службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства вну-
трішніх справ України» це поняття виражене дещо по іншому: 

Громадська безпека – стан захищеності інтересів людини, 
суспільства й держави від суспільно небезпечних діянь і негатив-
ного впливу надзвичайних обставин, викликаних криміногенною 
ситуацією, стихійним лихом, катастрофами, аваріями, пожежами, 
епідеміям та іншими надзвичайними подіями[4, с. 264]. 

Отже, на мою думку, забезпечення громадської безпеки ОВС 
України визначається як комплекс заходів щодо підтримання мора-
льно-правового стану суспільства, при якому компетентні органи 
виконавчої влади шляхом нагляду забезпечують безпеку і правомір-
ну поведінку громадян у громадських місцях, вільне використання 
ними своїх прав і свобод, а також упорядження в громадських місць, 
яке сприяє трудовій діяльності та відпочинку громадян. Таким чи-
ном, громадська безпека постає як певно стійка система взаємо-
пов’язаних і утворюючих цілісну єдність ознак – елементів, основу 
якої становлять безпека та правомірна поведінка громадян у громад-
ських місцях, громадський благоустрій, охорона громадської безпеки. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
1. Конституція України [Електронний ресурс] : закон України від 

28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР із змін., внес. згідно із Законами 
України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 
06.04.2010 р. № v011p710-10. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим 
доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана. 

2. Закон України «Про міліцію»Верховна Рада УРСР; Закон від 
20.12.1990 № 565-XII-Документ 565-12, чинний, поточна редакція 
– Редакція від 02.02.2014, підстава 732-18. 



Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології  

у світлі реформування кримінальної юстиції 

256 
 

© Щербюк Х. В., 2014 

3. Механізм адміністративно-правового регулювання діяльності 
міліції громадської безпеки у сфері охорони громадського 
порядку та профілактики правопорушень (на прикладі взаємодії 
з громад. формуванням): метод. рек. / Г. А. Головін, І. А. Копотун, 
О. Г. Пелагеша, І. Г. Саліта, Е. В. Чеботарьов. – К., 2008. – 40 с. 

4. Організація діяльності міліції громадської безпеки : навч. посіб. / 
за заг. ред. Олефіра В. І. – К. : КНТ, 2010. – 264с. 

5. Права людини у діяльності міліції : посібник з активних методів 
навчання. Видання друге, доп./ кол. авт. – Х. : Харківський 
інститут соціальних досліджень. 2008. – 141 с.  

Щербюк Христина Вікторівна, 

курсант 1-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів 

міліції громадської безпеки Одеського державного  

університету внутрішніх справ 

Науковий керівник: Рудой Катерина Миколаївна,  

професор кафедри адміністративного права  

та адміністративного процесу Одеського державного 

університету внутрішніх справ,  

кандидат юридичних наук, доцент  

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ 
ІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ 

Безпека дорожнього руху стала однією з найактуальніших со-
ціально-економічних проблем нашого часу. Щодня на українських 
автошляхах реєструються дорожньо-транспортні пригоди, що 
вимагає оперативної та ефективної діяльності служби ДАІ. Завдя-
ки заходам, які здійснювалися Державтоінспекцією в 2013 році, 
забезпечена позитивна динаміка зниження не тільки кількості 
дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, а й загиблих і тра-
вмованих учасників дорожнього руху.[1] 

На тлі нинішнього кардинального реформування органів пуб-
лічної адміністрації найбільший інтерес, як провідний суб'єкт за-
безпечення безпеки дорожнього руху, становить Державна авто-
мобільна інспекція МВС України. За роки незалежності її статус 
зазнавав неодноразових змін: 1993 рік – створення у складі ДАІ 
Дорожньої міліції на автомагістралях (розширення штатної струк-
тури); 1998 рік – скорочення відділів Дорожньої міліції, утворення 
стройових підрозділів ДПС з обслуговування доріг державного 
значення (скорочення штатної структури); 2005 рік – реорганіза-
ція всіх територіальних підрозділів ДАІ міськрайвідділів та ство-
рення міжрайонних відділів ДАІ при обласних управліннях (відді-
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лах) ДАІ, скорочення стройових підрозділів ДПС та передача фун-
кцій підрозділам патрульної служби міліції (скорочення штатної 
структури); 2007 рік – скорочення міжрайонних відділів ДАІ та 
створення відділів (відділень) ДАІ з обслуговування міст, районів 
області та автомобільно-технічної інспекції, підпорядкованих об-
ласним управлінням (відділам) ДАІ (розширення штатної струк-
тури); 2011 рік – оптимізація структури та штатної чисельності 
ДАІ, повернення територіальних підрозділів ДАІ у склад міськрай-
відділів, розатестування підрозділів МРЕВ ДАІ (скорочення штат-
ної структури).[2] 

З огляду на численні реформування організація діяльності 
всіх підрозділів ДАІ потребує перегляду та приведення до євро-
пейського рівня, що має бути зроблено шляхом: удосконалення 
системи нормативно-правового регулювання діяльності ДАІ як 
органу державного контролю у сфері забезпечення БДР; розроб-
лення чіткого механізму прийняття оптимальних управлінських 
рішень у системі ДАІ, кінцевою метою яких має бути підвищення 
рівня захищеності всіх учасників дорожнього руху; удосконалення 
адміністративно-юрисдикційної діяльності ДАІ ; розробки мето-
дики й тактики дій усіх категорій співробітників ДАІ з урахуван-
ням передового вітчизняного і зарубіжного досвіду; доведення 
ресурсного забезпечення служби, передовсім технічними засоба-
ми, комп'ютерною технікою і системами інформаційної безпеки, 
до встановлених норм; зміцнення та розвитку ділової співпраці з 
усіма суб'єктами, уповноваженими формувати й проводити на 
території України державну політику у сфері забезпечення БДР, 
розширення взаємовигідної міжнародної співпраці; підвищення 
рівня підготовки кадрів, забезпечення високого професіоналізму і 
виховання співробітників ДАІ в дусі непримиренності до правопо-
рушників, що умисно створюють загрозу життю і здоров'ю учас-
ників дорожнього руху, й водночас уважного ставлення до грома-
дян, надання їм усебічної допомоги [3]. 

Удосконалення системи підготовки водіїв та підвищення до-
рожньої культури населення небезпідставно мають розглядатись 
як важливий превентивний захід забезпечення безпеки дорож-
нього руху. Адже більшість автомобільних аварій трапляються 
саме з вини водіїв – через брак водійської майстерності й тоталь-
ний нігілізм у питаннях дисципліни руху.  

Прийняття в останні роки Типової програми з навчання насе-
лення Правил дорожнього руху, затвердження Порядку підготов-
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ки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних 
засобів, Порядку державної акредитації закладів, що здійснюють 
таку підготовку, стали підґрунтям для побудови та функціонуван-
ня послідовної і цілеспрямованої системи навчання населення 
правил безпечної поведінки на дорогах та вулицях. Наступним 
кроком має стати моніторинг системи підготовки водіїв з одноча-
сним посиленням контрольних заходів у цій сфері [4]. 

Важливе значення має нині підвищення конструктивної без-
пеки та технічної надійності транспортних засобів. Велика кіль-
кість автомобілів експлуатується з порушеннями вимог технічної 
характеристики, з грубими порушеннями правил переобладнання, 
без проведення належного технічного огляду тощо. Навіть заміна 
державного технічного огляду транспортних засобів на обов'язко-
вий технічний контроль викликала більше запитань, аніж відпові-
дей. Адже й досі законодавчо не окреслено процедурних аспектів 
здійснення останнього. У цьому контексті доцільним вбачається: 
ухвалення загальноприйнятих стандартів державного контролю 
за технічним станом автотранспортних засобів, що створить орга-
нізаційно-методичну основу діяльності контрольних органів; на-
лежне матеріально-технічне забезпечення органів державного 
контролю за технічним станом автотранспортних засобів; поси-
лення відповідальності посадових осіб, які допустили випуск на 
лінію транспортних засобів, технічний стан і обладнання яких не 
відповідає вимогам стандартів, правилам дорожнього руху та тех-
нічної експлуатації [6]. 

Отже, викладене зайвий раз переконує у важливості сфери 
безпеки дорожнього руху як інтегральної складової національної 
безпеки. Запобігти дорожньо-транспортному травматизму в країні 
можна, лише налагодивши постійну взаємодію всіх зацікавлених 
міністерств, відомств, організацій. А головне – на державному рів-
ні вести політику безпеки дорожнього руху. Складовими розв'я-
зання цієї проблеми є: 

– створення системи державних стандартів у сфері забезпе-
чення безпеки дорожнього руху з урахуванням міжнародних ви-
мог і угод; 

– поліпшення координації діяльності органів виконавчої вла-
ди в цій сфері; 

– приведення заходів адміністративної і кримінальної відпо-
відальності за порушення ПДР у відповідність до суспільної небез-
пеки цих порушень; 
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– удосконалення контрольно-наглядової діяльності у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху; 

– удосконалення технічного регулювання на автомобільному і 
міському громадському транспорті для забезпечення конструкти-
вної та експлуатаційної безпеки транспортних засобів; 

– розвиток і поліпшення стану вулично-шляхової мережі, удо-
сконалення засобів організації дорожнього руху; 

– прищеплення дітям дошкільного та шкільного віку стійких 
навичок правильної поведінки як учасників дорожнього руху; 

– підвищення рівня вимог до організацій, що навчають майбу-
тніх водіїв керувати автомобілем; 

– технічне вдосконалення залізничних переїздів; 
– розвиток і вдосконалення механізмів страхування для гара-

нтованого відшкодування збитків від ДТП; 
– здійснення комплексу наукових заходів, спрямованих на оп-

тимізацію досліджень найактуальніших проблем безпеки дорож-
нього руху в Україні. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
1. Статистичні дані. – [Електронний ресурс]. Режим доступу – 

http://www.sai.gov.ua. 
2. Стратегічне реформування державної політики безпеки дорож-

нього руху: від причин до конкретних заходів . – [Електронний 
ресурс] .Режим доступу – http://www.viche.info/journal/2979 

3. Матійко С. А. Підходи у сфері державного регулювання транспор-
ту / С. А. Матійко // Збірник наукових праць Донецького держав-
ного університету управління «Державне управління інновацій-
ним розвитком» : Серія «Державне управління». [зб. наук. пр.]. Т. 
ІХ. Вип. 115. – Донецьк : ДонДУУ, 2009. – С. 108-112 

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення без-
пеки дорожнього руху .Закон України вiд 24.09.2008 № 586-VI 

5. Струс В. М. Наукова стаття «Зміст та форми взаємодії підрозділів ДАІ 
МВС України з громадськими формуваннями правоохоронної спрямо-
ваності». – [Електронний ресурс]. Режим доступу – 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/-
soc_gum/Nvlduvs/2012_3/12svmfps.pdf. 

6. Наукова концепція правового забезпечення підвищення рівня без-
пеки дорожнього руху в Україні в контексті світових тенденцій бо-
родьби зі смертельними наслідками ДТП. – [Електронний ресурс]. 
Режим доступу – http://archive.nbuv.gov.ua/portal/-
natural/vdu/ekon/2007_1/tom%202/. 
 



Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології  

у світлі реформування кримінальної юстиції 

260 
 

 
 

Наукове видання 
 
 
 

АКТУАЛЬНІ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ  
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ  

У СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ  
КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ 

 

 
 

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ 
Міжнародної науково-практичної конференції 

23 травня 2014 року 
 

Том II 
 

 

 
 

Українською та російською мовами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формат 60х84/16. Ум.-друк. арк. 15,2. Обл.-вид. арк. 14,5. 
Тираж 300 пр. Зам. №  

 
Адреса редакції, видавця та виготовлювача: 

Харківський національний університет внутрішніх справ, 
просп. 50-річчя СРСР, 27, м. Харків, 61080 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008. 

 

 
  

 
  




