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Постановка проблеми. Traumastudies – міждисциплінарний напрям 
дослідження колективних (групових) психологічних травм, що мають 
властивість ретранслюватися від одного покоління до іншого в різних 
часових проміжках. Це – світ великої інтелектуальної традиції, долучення до 
якої власним – українським – розлогим травматичним досвідом, його 
філософським і науковим осмисленням становить не лише пізнавальний, а й 
безпосередньо прикладний безпековий інтерес.  

Заклики позбутися комплексу жертви (репресій, режиму, окупації, війн 
тощо), переступити через нього й рухатись далі, використовуючи позитивну 
мотивацію, установку на розвиток та нересинтементарні патерни з 
естетичної точки зору виглядають вельми привабливо, а з політичної – 
енергетично зарядженими, життєствердними. Але там, де політичні гасла 
видаються життєствердними, досить часто політична практика 
виявляється мертвонародженою, жодною мірою не здатною відповідати 
деклараціям, вкрай симулятивною. І у випадку з пропозиціями позбутися 
комплексу жертви, відмовитись від нього може виявитись, що найбільш 
доречним для опису такого підходу стане прислів’я «Той камінь, який 
будівельники відкинули, став наріжним». Неможливо позбутися травми, 
«заплющивши на неї очі». Так само неможливо позбутися досвіду й пам’яті 
(хіба що внаслідок іншої ментальної супер-травми); не існує принципових, 
соціально безпечних механізмів такого забування. З пам’яттю варто 
працювати свідомо, переміщувати витіснені в підсвідоме (несвідоме) 
складники у сферу раціо; інакше енергетика несвідомого, як особистісного, 
так і колективного, визначатиме траєкторію занепаду, руйнації культурних 
патернів, соціальних (зокрема, і правових) порядків, що їх обрамляють. 
Розуміння цієї обставини серед іншого покладено у підґрунтя численних 
психотехнік, що практикуються в системах політичної пропаганди, ведення 
«інформаційних війн» і застосовуються в тому числі і проти народу України. 

© Орлов Ю. В., 2020 
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У цьому контексті мав рацію З. Фройд, який зазначав, що у душевному 
житті ніщо, що колись виникло, не може зникнути1, а тим паче, коли 
йдеться про особистий і колективний травматичний досвід, з яким варто 
працювати, а не імітувати забування. «Сутінкові» стани перманентної 
ремінісценції, що із нав’язливістю неврозів проєктують витіснені та/або 
фальсифіковані (заміщені) колишні травми у дійсність і майбутнє, міфогенні 
алюзії величності й жертовності (функціонально – ресентименту) – перелік 
загальносоціальних і кримінологічних проблем, не вельми широкий за 
найменуваннями, однак масштабний за інтелектуальним викликом і 
потенційними наслідками його сприйняття для всього українського 
суспільства та державотворчого процесу. І йдеться не лише про воєнно-
політичний і пов’язаний з ним пропагандистсько-сугестивний соціально 
деструктивний контекст, а й про більш широку загальносоціальну панораму 
девіантності та кримінальності, найглибші коріння якої виявляють себе на 
рівні колективних травм та архетипічних збоїв. При цьому ми прагнемо до 
того, аби у читача не скалося хибного враження про те, що в межах 
кримінологічної роботи (будь-якого формату, в принципі) можна 
сформувати детальну рецептуру актуалізації й терапевтичного 
перепроживання (прощення/розкаяння) зазначених колективних психічних 
утворень. Ні. Такого штибу завдання вирішується на міждисциплінарному 
рівні у переважно антропологічному гносеологічно-гравітаційному полі 
(робота з архівами, психоісторичні та соціологічні опитування первинних 
носіїв травматичного досвіду, фіксація параметрів постпам’яті тощо). Цілі ж 
кримінологічного осмислення зазначених феноменів є більш скромними: 
а) первинний опис найбільш соціально значущих колективних травм у їх 
зв’язку з детермінаційним комплексом злочинності; б) висунення гіпотез та 
наведення аргументів щодо можливих зв’язків колективних травм та інших 
особливих колективних несвідомих психічних утворень з масовою 
асоціальністю; в) аналіз масової віктимізації народів, детермінованої 
колективною травматичністю; г) формування відповідних пропозицій у 
сфері стратегування протидії злочинності й активізації суміжних 
досліджень. 

Злочинець як жертва – один із продуктивних ракурсів дослідження 
моделі індивідуальної злочинної поведінки, з позицій якого виявляють ті 
специфічні риси детермінаційного комплексу кримінальної активності, які 
приховано від лінійного аналізу, «погляду з кута». У науці вже здійснено 
низку вдалих спроб реалізації вказаного підходу до поглиблення розуміння 
механізму детермінації окремих злочинів (роботи Н. Крісті, Х. Курі, 
Д. І. Перепелиці, В. І. Поклада та ін.). Натомість відповідної гносеологічної 
проєкції на масовий рівень відтворення кримінальних практик і 
колективної віктимності у науково завершеному чи бодай фрагментарному, 
але комплексному (в межах фрагменту) вигляді здійснено не було. У цьому 
аспекті варто, ясна річ, згадати працю О. М. Литвинова та Є. О. Гладкової під 

1 Фрейд З. Избранное : кн. 2. М. : Московский рабочий; Вся Москва, 1990. С. 9. 
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назвою «Паноптикон Vol. II, або Новий Віктимальний Порядок»1, в якій 
презентовано оригінальну парадигму віктимального порядку, що фактично 
репрезентує реверс кримінальності або ж криміналізму як масового 
феномену (властивості). Проте запропонована в ній кримінологічна оптика 
налаштована на найвищі рівні концептуалізації знання про соціальну 
реальність у всіх можливих її вимірах. Наше ж завданння ми вбачаємо у 
специфікації психогенних складових колективної ментальності у контурах 
травматичного досвіду, архетипічних збоїв із виходом і на фактори 
криміналізації соціогенези та її віктимізації.  

Наукова гіпотеза полягає у наявності впливу колективних історичних 
(хронічних) та актуальних (гострих) травм українського народу (його 
спільнот) на сучасний стан соціальності, що виражається у недоліках 
підтримання і цілеспрямованого виконання соціального договору через 
концепт та апарат держави, у правовому й моральному нігілізмі, що має 
своїм наслідком системну корупцію, корисливість і підвищену психогенну 
віктимність щодо деструктивних пропагандистських дій, злочинів агресії, 
ненависті та кримінального сепаратизму. 

Отже, мета цієї роботи полягає у виявленні, описі та поясненні стану й 
окремих елементів механізму криміногенної дії колективних психологічних 
травм.  

Виклад основного матеріалу. Traumastudies репрезентує потужний 
теоретичний фундамент для досліджень як загальнотеоретичних 
(індиферентних щодо груп і спільнот), так і специфічно теоретичних, 
прикладних (соціально контекстуальних щодо окремих колективів, груп, 
націй, народів тощо). Наявний доробок характеризується значним 
евристичним потенціалом щодо виявлення і пояснення окремих і водночас 
значних, глибинних шарів детермінаційного комплексу злочинності, які 
раніше не потрапляли у фокус кримінологічного аналізу. У контексті 
дослідження злочинності на теренах нашої держави йдеться про наукову 
візуалізацію, артикуляцію й інтерпретацію зв’язків між генеральним станом 
злочинності, опосередковано через політико-культурні й економічні 
узвичаєння та психогенні фактори, пов’язані з колективними (актуальними 
та історичними) травмами. Виконання цього завдання, втім, є пов’язаним як 
з більш очевидними, так і з менш очевидними гносеологічними 
труднощами. Те, що на поверхні, – недостатнє наукове розуміння механізмів 
відтворення травматичного й посттравматичного досвіду в Україні. Йдеться 
про фактологічний та методичний рівні проблематизації наукового пошуку. 
Більш глибинний, методологічний, презентовано, по-перше, проблемами 
дослідження колективного психічного як такого. Може здатися, що немає 
жодних сумнівів у тому, що широке застосування в роботах представників 
traumastudies напрацювань із теорії психоаналізу (передусім праць 
Й. Брейера, Д. Віннікотта, Ж. Лакана, З. Фройда та ін.) є обґрунтованим і 

                                                             
1 Литвинов О. М., Гладкова Є. О. Паноптикон Vol. II, або Новий Віктимальний Порядок. Вісник 
Кримінологічної асоціації України. 2019. Спецвип. С. 163–174. 
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методологічно беззаперечним. Тим не менш без відповіді залишаються 
питання про те, де особистісний травматичний досвід набуває рис 
спільності з досвідом інших, трансформуючись у колективний, у колективну 
травму? Чи є коректним з наукової точки зору екстраполяція відомих, 
описаних механізмів витіснення й заміщення травми на індивідуальному 
рівні на рівень колективний? Наявні напрацювання traumastudies 
ґрунтуються саме на такій екстраполяції та аналогії.  

По-друге, якщо йдеться про колективні психічні утворення, 
детерміновані травмою, при тому утворення як свідомого, так і несвідомого 
рівня, то обов’язковим, видається, є звернення й до загальнотеоретичних 
засновків про колективне несвідоме як таке, виявлення значення для нього 
травматичного досвіду, визначення впливу останнього на базові параметри 
колективного несвідомого. Саме через зіставлення, належну 
компліментаризацію психоаналітичних та колективно-психологічних 
концептів і концепцій можна забезпечити коректність застосування 
аналогії. Якщо цю епістемологічну процедуру не здійснювати, тоді слід 
визнати колективний травматичний досвід і посттравматичний синдром 
самостійним складником колективного несвідомого, що розвивається за 
власними закономірностями. Однак такий ракурс проблематизації 
вивчення колективних травм у напрямі traumastudies не представлено 
взагалі; в окремих роботах він згадується лише побіжно, без спроб дати 
обґрунтовані відповіді на принципові питання психологічної та 
кримінологічної доктрин. 

Цілком зрозуміло, що в межах окремої наукової розвідки, якою є ця 
робота, вирішити фундаментальні проблеми психологічної науки 
неможливо. Однак є можливим розгортання гносеологічного руху за 
траєкторіями, які рівною мірою допускають альтернативні варіанти 
вирішення вказаних проблем. У зв’язку з цим наша позиція полягає у тому, 
що колективне несвідоме може містити у собі щонайменше три складові: 
1) ноосферу; 2) архетипи; 3) витіснені травми. Ясна річ, обмеження
колективного несвідомого лише цими складовими зумовлюється саме 
науковим мисленням та стилістикою. Поза ними – найширша гама джерел і 
способів філософського (трансценденція), мистецького (творче натхнення), 
релігійного (догматично-духовного) та містичного (альтернативно-
духовного) пізнання. Та і, власне, віднесення ноосфери до колективного 
несвідомого є до певної міри умовним, таким, що ґрунтується не на 
психологічних доктринах, а на філософських, міждисциплінарних концептах 
ноосферизму (В. І. Вернадський, П. Т. де Шарден), на визнанні 
інтерсуб’єктного, а тому й об’єктивного характеру ноосфери як 
інформаційного поля вселюдства.  

Ноосфера та архетипи – надбання вселюдства; травми – локальні (з 
більшим чи меншим ступенем локалізації) колективно-психологічні 
утворення. Ці складові можуть бути облаштовані як ієрархічним чином, так і 
констелятивно, перебувати в активній двосторонній взаємодії, або бути 
детермінаційно односпрямованими. Тому вказані компоненти, в тому числі й 
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колективні травми, цілком можуть зберігати свою умовну функціональну та 
гносеологічну самостійність, ставати предметом наукової розробки як окремо, 
так і у взаємодії з архетипами там, де це доцільно та обґрунтовано. 
Малоймовірною, разом із тим, видається можливість прямого впливу 
колективної травми на ноосферу, якщо, звісно, не йдеться про глобальні 
катаклізми чи нові Темні віки; так само і про безпосередній вплив 
ноосферичних компонентів на редукцію, ретрансляцію і перепроживання 
колективної травми у локальних соціальних сценаріях і сюжетах; бо ноосфера 
локально не специфічна. Отже, це дослідження охоплюватиме 
кримінологічний аналіз колективних травм (український контекст) саме як 
локально виражених масових психогенних факторів, на відтворення моделей 
яких можуть впливати архетипи у їх проєкції на площину вітчизняних етнічно-
політичних особливостей. При цьому логіка дослідження передбачає 
послідовне здійснення трьох пізнавальних процедур: 1) визначення 
теоретичних засновків дослідження колективної травми; 2) опис 
фактологічної бази українського травматичного контексту; 3) кримінологічну 
специфікацію загальнотеоретичних положень до особливостей динаміки 
травматичного досвіду українського народу й окремих його спільнот. 

Говорячи про базові теоретичні засновки для розгортання мислення 
у заданому гіпотезою напрямку, варто звернути увагу на такі вихідні 
положення психологічної науки й traumastudies. 

1. Особисте несвідоме фундується трансособистим або колективним 
несвідомим, що впливає на сприйняття, мотиваційну та вольову сфери. 
К. Г. Юнг доводив, що архетипи не є успадковуваними ідеями чи 
уявленнями, а є лише можливістю цих ідей та уявлень, що зовсім не те ж 
саме1. При цьому архетипи як універсальні «думко-форми» (перегукується з 
категорією «концепт» у філософії Ж. Дельоза – прим. авт.) людства рівною 
мірою є як почуттями, так і прадумками, образами; вони навіть ведуть своє 
власне, самостійне життя на зразок парціальних душ, що легко можна 
виявити в тих філософських та гностичних системах, які спираються на 
усвідомлення несвідомого як на джерело знань2. Отже, архетипи, крім 
функції деякого вмістилища універсальних сенсів, несуть на собі, вочевидь, 
енергетичний заряд, є спонуками найглибшого рівня етіології екзистенції, 
мислення й поведінки, детермінують останні, не залишаючись статичними 
лакунами. Їх «гравітаційні поля» неодмінно впливають на світосприйняття і 
діяльність, наповнюючи вказані «думко-форми» конкретно-історичним 
(контекстуальним) символічним змістом, здатним до самоконструювання 
дійсності, визначення її інтерсуб’єктивного, але водночас екзситенційно 
забарвленого, особистісно емоційно резонансного контексту соціальності. 
Отже, архетипи впливають як на особливості сприйняття травматичних 
подій, загострюючи чи послаблюючи їх деструктивні ефекти, так і на 
специфіку посттравматичних станів і процесів. 

                                                             
1 Юнг К. Г. Очерки психологии бессознательного / пер. с англ. Изд. 2-е. М. : Когито-Центр, 2013. С. 81. 
2 Там само, с. 81. 



ISSN 2304-4756          ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. № 2(23). 2020.  

 18  

2. Як на особистісному, так і на колективному рівнях трансособисте
несвідоме діє не прямо, безпосередньо, а опосередковано через складні 
структури душевного (психічного) апарату, активізуючись під впливом 
певних тригерів. І якщо в особистісному вимірі їх може бути скільки 
завгодно багато, то у колективному – ні. Лише ті обставини із життя 
суспільства чи великих соціальних груп, які були спільними та архетипічно 
резонуючими для значної кількості людей, мають шанс послугувати 
тригерами до зміни типового (визначеного традиціями, узвичаєннями 
культурного, політичного, економічного та правового штибу) градієнту дії 
колективних «думко-форм». Як правило (історичний досвід тому 
підтвердження), події такої якості є травматичними. Потужна психотравма, 
що спирається на цілком онтологічні, фізичні викривлення траєкторій 
соціодинаміки, здатна сягнути найглибших шарів універсальних домінант, 
енергетичних концептів масового несвідомого.  

Втім, обґрунтованими, на нашу думку, будуть сумніви щодо здатності 
певних обмежених територіально та за колом осіб (нехай і в разі великого, 
але не тотального охоплення населення) і подій, навіть найбільш 
травматичного характеру, якимось чином змінити, трансформувати зміст 
архетипів. Останні є універсальними «думко-формами» усього людства та не 
формуються в межах розвитку окремих націй і народів. Натомість цілком 
можна піддати змінам градієнти архетипічної динаміки в конкретних 
етносах, чим породжуються категорії ментальності, менталітету, 
національного характеру тощо. Тож, колективні травми змінюють не 
архетипічний фундамент, а радше особливості його дії і на масовому, 
груповому, і на індивідуальному рівнях, тобто детермінують архетипічні 
збої (зміна не концепту, а практики його реалізації, життєвтілення), 
невідповідності між колективними «думко-формами» та конкретно-
історичними умовами їх наповнення, станом соціальних конвенцій, 
функціональністю політичних, правових та економічних інститутів і 
культурних патернів. 

3. Колективні травми залежно від їх змісту, інтенсивності та
спрямованості дії, можуть і не детермінувати архетипічні збої, не сягати 
«глибини залягання» цих «думко-форм» або ж змістовно бути 
індиферентними щодо них. Такого штибу травми формують менш 
масштабні та тривалі соціальні конфлікти, ремінісценції у сюжетах 
суспільного розвитку. Проте так чи інакше, якщо психотравма набула 
колективного характеру, слід усвідомлювати те, що, по-перше, вона 
впливатиме на всю панораму суспільного життя, являючи групові 
суперечності найрізноманітнішої природи несвідомої етіології (це 
стосується і криміногенної детермінації). По-друге, великий ризик 
тривалого збереження та маніпулятивного використання травматичних 
алюзій у політиці й інформаційних війнах із широким застосуванням і 
стимуляцією механізмів постпам’яті.  

Тут знову доречно згадати думку З. Фройда про те, що у душевному 
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житті ніщо, що одного разу виникло, не може зникнути1. Тож і травми 
залишаються у «колективній душі» на вельми тривалий період та можуть 
бути лише трансформовані й розумно сублімовані у соціально 
конструктивний процес. Інакше їх енергетика є руйнівною.  

4. На індивідуальному рівні життєве потрясіння чи травма завдяки 
механізмам витіснення та заміщення здатна викликати невроз, істерію чи 
амнезію (З. Фройд, О. Сакс та ін.). Як перше, так і друге може проявлятися на 
масовому рівні у разі відповідної масової травматизації. Соціальні неврози, 
істерії страху, соціальні амнезії – одні з негативних рис колективно-
психічного апарату будь-якого етносу, що не можуть не впливати на весь 
ландшафт соціального життя, включно зі злочинністю.  

5. Дискурс traumastudies – специфічний; мислення розгортається з 
використанням таких категорій як катастрофа, досвід, очевидці (носії 
досвіду). Із кримінологічної точки зору цей словник доцільно доповнити 
нащадками (спадкоємцями) як носіями постпам’яті (концепція М. Хірш) 
про катастрофу, що мають квазіособистий досвід, який ґрунтується на 
емпатії. Ця обставина актуалізує проблеми соціальної міфології, 
стимулювання постпам’яті в механізмах пропаганди, соціальної 
дезорганізації та поширення злочинів ненависті. 

6. Спадкоємність, ретрансляція травматичного досвіду порушує 
питання про визначення часових меж, якими може охоплюватись 
дослідження травми. Вважаємо прийнятним для сучасного наукового 
дослідження української травматичної ретроспективи взяти період у 100 
років (приблизно), тобто від 1917 р. й до поточного моменту. Примітно у 
зв’язку з цим, що проєкти Українського інституту національної пам’яті 
беруть свій відлік також від 1917 року2. Це можна пояснити особливостями 
саме українського контексту, для якого 1917 р. є пов’язаним із початком 
першої системної, символічно, політично, економічно та юридично 
оформленої спроби національного державотворення та відповідною 
травматичною реакцією на неї. Тобто йдеться про первинні контури 
етнополітичної ідентичності, підкріпленої реальною символічно-
дискурсивною, правничою, економічною і воєнно-політичною практикою.  

7. Одним із засадничих також виявляється і положення про критерії 
відмежування колективної травми від неординарних, однак 
нетравматичних групових подій (скажімо, розпад СРСР, зміна політичного 
режиму внаслідок тієї чи іншої «революції» тощо), або ж травми групової, 
однак такої, що не набула значення колективної, яка змінює матриці 
сприйняття та діяльності у соціально значимих масштабах. Ключовими 
позиціями для такого відмежування вважаємо такі: а) якість травмуючої 
обставини, що, по-перше, порушує фізичні основи життя спільноти 
(спільнота зазнає фізичного знищення та/або масового поневолення – 
ув’язнення, обернення в рабство тощо – умовно значної своєї частини), по-
                                                             
1 Фрейд З. Избранное : кн. 2. М. : Московский рабочий; Вся Москва, 1990. С. 9. 
2 Український інститут національної пам’яті : офіц. веб-сайт. URL: https://old.uinp.gov.ua/ (дата 
звернення: 14.09.2020). 
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друге, вказує на радикальну невідповідність події наявним соціальним 
конвенціям і цінностям у сфері моралі й неможливість узгодити 
катастрофічні події з наявним дискурсом, етикою співжиття (ця якість 
детермінує витіснення й заміщення та, як наслідок, виникнення таких 
симптомів, як колективний невроз, істерія та амнезія); б) масштаб 
травмуючої обставини має бути достатнім для порушення фізичних та 
пов’язаних із ними етичних основ життя спільноти. Ознака достатності є 
умовною й залежить від загальної чисельності спільноти, поширеності 
інформації серед її членів про відповідну подію, наявних практик 
інтерпретації такої інформації та інтенсивності її циркуляції і ретрансляції.  

Викладені загальнотеоретичні засновки відкривають можливості їх 
застосування для аналізу історії Україні ХХ–ХХІ ст.ст., здійснення відповідної 
специфікації, адже кожна нація має власну унікальну історію травматизації. 
Одні етноси виробили й зміцнили колективний імунітет, зазнавши 
історичних потрясінь, інші були інвалідизовані чи взагалі зникли з 
культурно-політичної і цивілізаційної мапи світу. Тож, щоб зберегти 
життєздатність і виробити стратегії осмисленої роботи із травмами, варто 
систематизувати травматичний досвід, вичленивши з нього ключові ознаки 
й фактори, що впливають на сучасну соціальну практику.  

Фактологічна база українського травматичного контексту має 
яскраво виражену сюжетність, тобто відтворюється в межах українського 
самостійницького (національно-самостійницького чи євроінтеграційного) 
проєкту і лише частково (в частині травми Другої світової – Великої 
Вітчизняної війни, а також у репресивно-контроверсійному аспекті) 
перетинається із російсько-імперським сюжетом, що також продовжує 
існувати в частині українського суспільства. З урахуванням цих обставин, 
зважаючи на критерії відмежування колективної травми від інших 
неординарних масових подій, серед них можна виділити такі:  

1) національно-визвольна боротьба (1917–1921), що містить у собі: 
а) травму бойових дій проти більшовиків та інших угрупувань під час так 
званої «громадянської війни»; б)  «червоний терор»; 

2) голодомор 1921–1923 рр., зумовлений екологічними чинниками у 
поєднанні з політико-економічними (тривалі воєнні дії, реквізаційна 
хлібозаготівельна політика більшовистської влади);  

3)колективізація, Голодомор 1932–1933 рр. (геноцид українського 
народу);  

4) Великий терор 1937–1938 рр.;  
5) Друга світова війна, Велика Вітчизняна війна (1941–1945 рр.);  
6) депортації: кримськотатарського народу (1944 р.), українців з 

Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини та 
Західної Бойківщини у 1944–1951 рр.∗;  
                                                             
∗ Депортації здійснили травмуючий вплив на окремі етноси і спільноти, у зв’язку з чим посттравматичні 
практики як колективно-психогенні фактори відтворюються у кількісно обмежених відповідних 
соціальних групах. Щодо депортації українців у 1944–1951 рр.: 1) протягом 1944–1946 рр. із семи 
західних областей України у північно-східні регіоні СРСР виселили 36609 осіб (Депортації: матеріали 
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7) голодомор 1946–1947 рр.; 
8) перманенті політичні репресії, травма масових розстрілів, ув’язнень, 

функціонування ГУЛАГу1;  
9) воєнний конфлікт із РФ та незаконними збройними формуваннями, 

що триває з 2014 р. на території окремих районів Донецької та Луганської 
областей∗. 

Не підлягає сумніву те, що кожна із згаданих вище травматичних подій 
має власну специфіку, характеризується різним ступенем травматизації і 
довжиною перспективної лінії відтворення у наступних поколіннях. Втім, 
наразі варто говорити радше про спільність, про сукупний, кумулятивний 
ефект від усіх травм, адже навряд чи є можливість відмежувати наслідки 
однієї травми від наслідків іншої в єдиному посттравматичному процесі. 
Зрозумілим є те, що, як висловився Ю. Тішнер, комунізм залишив по собі 
антропологічну помилку, помилку у сприйнятті світу2. Як і те, що той 
узагальнений «комунізм» не був феноменом стороннім, зовнішнім щодо 
соціальних структур; він був іманентною світоглядною властивістю, 
наративом значної (імовірно, більшої) частини населення України, 
відтворювався у її соціальних практиках і мисленні. І це – принциповий 
момент, який визначає щонайменше бінарну природу травматичності 
українського суспільства: є свідомо та несвідомо травмовані, адже 
причетність (натхненна участь чи пасивний лоялізм, компрадорство) до 
суб’єкту травматизації також є фактором особистісної й колективної 
морально-психологічної деформації, що розлого аргументовано у працях 
Г. де Тарда, Х. Курі та ін.  

Міждисциплінарна і кримінологічна специфікація теоретичних 
засновків до фактологічної бази дозволяє виділити два типи колективної 
травматизації, що характеризуються відмінними механізмами детермінації 
асоціальних ефектів, в тому числі й злочинності.  

І. Колективна травма як безпредметний чинник траєкторії 
соціогенези є проявом не відрефлексованого на рівні широкої суспільної 

                                                                                                                                                                  
музею «Територія терору». URL: http://www.territoryterror.org.ua/uk/history/1945-1953/deportations/ 
(дата звернення: 14.09.2020)); 2) 9 вересня 1944 року УРСР та Польща уклали угоду про «взаємний обмін 
населенням», унаслідок якої близько 700 тис. українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного 
Підляшшя, Любачівщини і Західної Бойківщини були примусово переселені на територію Польщі. У 2018 
р. Верховна Рада України встановила другу неділю вересня офіційним днем пам’яті про насильницькі 
депортації в 1944–1951 роках (Пам’ятаймо про депортації 1944–1951 років // Український інститут 
національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/vchytelyam/metodychni-
rekomendaciyi/pamyataymo-pro-deportaciyi-1944-1951-rokiv (дата звернення: 14.09.2020)). 
1 За 1920–1953 рр. через систему ГУЛАГу пройшло близько 10 млн осіб, у т. ч. 3,4–3,7 – за 
«контрреволюційні злочини». 
∗ Травматичний досвід подій Революції гідності можна віднести до колективної травми, але не безспірно. 
Беззаперечним є той лише факт, що травматизація вказаних подій детермінується як об’єктивною, так і 
значною мірою суб’єктивною каузальністю (кероване травмоутворення як соціальне конструювання, 
метафізичність не у доповнення, а на противагу онтологічності). Від дослідження співвідношення цих 
факторів і складових у механізмі колективної травматизації залежатиме відповідь на питання про 
можливість чи неможливість віднесення травми «небесної сотні» до колективної, психогенно значимої 
для всього чи принаймні більшої або відносно великої частини суспільства. 
2 Жаковський Я., Міхнік А., Тішнер Ю. Розмови між паном та панотцем / пер. А. Павлишин. Київ : Дух і 
літера, 2013. С. 6. 
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дискусії на глибоко інтелектуальній, науковій і філософській 
модераторській платформі травматичного досвіду. Як зазначає А. Грін, у 
таких випадках травма задає траєкторію мислення і діяльності, не стаючи 
при цьому предметом осмислення1. Відсутність рефлексії травми залишає її 
переважно на рівні колективного несвідомого, витісненого й заміщеного 
відповідною симптоматикою у соціальних практиках. Симптоматика, 
виходячи із засновків теорії травми й психоаналізу, здебільшого набуває 
двох форм: істерії страху та неврозу нав’язливих станів. Як перше, так і 
друге в українському контексті має виражену сюжетну прив’язку. 

Із позицій самостійницького та/або євроінтеграційного сюжету, в 
якому радянське владарювання подається/сприймається як окупаційне й 
насильницьке, травматичним виявляється досвід «червоного» і «великого» 
терорів, цілеспрямовано інспірованих державою; зумовлених недолугою 
політикою трьох указаних вище голодоморів і перманентних політичних 
репресій. Найістотнішою, крім власне травмоутворюючої, ознакою цих 
подій є їх організаційна приналежність до державного апарату. Для 
суспільства, що до ХХ ст. не мало власної консолідуючої державності у її 
організаційно довершеній формі∗, вказані події органічно вмонтувалися в 
канву знедержавлення легітимності, що мало і має своїм наслідком 
нездоланний приватно-публічний розрив.  

Ілюстративними в цьому контексті видаються твердження О. В. Сушка 
про те, що історичний код українців із закарбованими в нього 
різноманітними формами гноблення та упослідження із давніх-давен 
успадкував тяглість відсторонення, своєрідної «соціальної дистанції» від 
систем суспільного управління – формула виживання в умовах 
колоніального синдрому. Держава, влада, панівний клас – це зазвичай 
«вони», а не «ми». Лише 7−8 % визнають, що регулярно беруть участь у 
громадському житті на будь-якому рівні й у будь-якій формі. Більшість, яка 
стоїть осторонь, визнає, що не бачить сенсу у проявах громадської участі, ба 
більше, не завжди готова надавати активній меншості навіть неформальний 
мандат на представлення своїх інтересів2. 

У ширшій панорамі наслідків такої мапи колективної ментальності 
виявляємо не лише дистанційованість від справ публічних, а й особливе 
ставлення до публічного, державного як до інакшого, чужорідного. При 
цьому така установка, така матриця сприйняття, лишається вельми 
функціональною, ригідною і в тих випадках, коли особа має безпосередній 
контакт з державою, скажімо, стає до державної служби. Державний, 

1 Green A. The Work of the Negative. London : Free Association Books, 1999. P. 47.  
∗ Хоча періоди Київської Русі й Козацької держави і мають велике значення для української політико-
правової ментальності й традицій, вони все ж таки не можуть, на нашу думку, розглядатися як такі, для 
яких властивим був всеосяжний суспільний договір щодо підстав утворення держави, універсальних 
конвенцій і символічних, дискурсивних конструкцій державотворення, які поширювалися на всю 
територію сучасної України. Феодальна роздробленість, княжі суперечності, стан облоги чи васального 
підпорядкування козацької держави – головні тому причини. 
2 Сушко О. Україна як «наше» // НВ : проєкт «Українські основи». 07.09.2020. URL: 
https://nv.ua/ukr/opinion/istoriya-ukrajini-yak-formuvalas-identichnist-narodu-novini-ukrajini-
50110482.html (дата звернення: 15.09.2020). 



ISSN 2304-4756                                                          ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. № 2(23). 2020.  
 

 23   

публічний імператив (інтерес служби) залишається позасуб’єктним, не 
вбудованим у структуру особистості як елемент вищого чи бодай 
середнього рівня її спрямованості, не стає особистим імперативом. Звідси – 
правовий нігілізм, вкрай низький рівень довіри до держави в особі 
переважної більшості її органів (численні рейтинги, соціологічні 
опитування – тому підтвердження), прагнення до зміни й оновлення 
апарату держави (революції, люстрації тощо), перманентне незадоволення 
результатами його функціонування зі збереженням установки на примат 
особистого блага без зв’язку із благом спільним. Це один із проявів істерії 
страху перед зближенням з «левіафаном». Не потребує, вочевидь, 
додаткової аргументації висновок, що такі риси глибоко укорінилися в 
детермінаційному комплексі корисливої злочинності, корупції й низки 
інших видів кримінальної активності. 

Слушною з приводу невротичних установок і проявів 
посттравматичних нав’язливих станів видається думка З. Фройда, який 
зауважував, що істеричні симптоми, викликані придушенням («провалами» 
пам’яті про травмуючу подію) інтерпретуватимуться як нав’язливе бажання 
відтворити – безсвідомо повторити – придушений досвід1. Інакше кажучи, 
це означає відтворення захисних стратегій життєдіяльності із постійною 
несвідомою готовністю до деструктивних дій із боку держави. 
Переважаючою виявляється так звана психологія виживання, а не життя, у 
матрицях якої корисливість постає не нею самою у власному значенні, а 
таким собі континуальним рятівництвом, прагненням до формування 
резервних ресурсів, вітальних амартизаторів. Тож, і корислива злочинність 
серед населення України значною мірою укоренилася у колективній травмі, 
що тонізує безпекові потреби і захисні мотиви, зводячи їх у ранг 
мотиваційної домінанти й установки на боротьбу. 

Окрему фундаментальну проблему відтворення колективно-
травматичної істерії страху та неврозу нав’язливих станів (корисливість як 
прояв нав’язливих дій і захисних мотивів) становить архетипічний збій, що 
відбувся у зв’язку з явищем колективізації на селі. Не є таємницею, що 
земля для українців має саме архетипічне значення, що відсилає до 
архетипу «Великої Матері» (К. Г. Юнг). Цей архетип є джерелом творчої 
енергії, ініціативності, прагнення до наставництва і впливу на оточуючих2. 
Колективізація породила посередника в архетипічній комунікації селян із 
землею – колгосп, що лімітує і кількість, і якість архетипічно значущої 
діяльності та відчужує результати праці, позбавляючи зворотного зв’язку. 
Логічним наслідком таких практик стає зниження ініціативності, 
пригнічення домінантних претензій у системах колективної дії, в тому числі 
і зокрема – в політиці й економіці. Чи варто говорити про те, що 
колективізація відбувалася під знаком збройного придушення селянських 

                                                             
1 Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения // Основной инстинкт / сост. П. Гуревич. М. : Олимп, 
1997. С. 204. 
2 Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Основные архетипы в классических юнгианских и современных 
представлениях. Медицинская психология в России. 2018. № 1 (48). Т. 10. С. 17. 
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повстань, і що такі акції тісно вплетені в травматичну тканину українського 
суспільства? Питання риторичне. Однак цілком очевидно, що магістральні 
риси національного характеру українства, зокрема у категоріях 
(а)політичної і (не)правової культури, не могли сформуватися й побутувати 
без впливу зазначеного досвіду.  

Учасники російсько-імперського соціального сюжету теж не 
позбавлені такої травматизованості, яка, втім, вирізняється маніфестуючим, 
фруструючим дисонансом між цільовими установками (перш за все, у 
безпековій сфері з найширшою її інтерпретацією) організації суспільства у 
державну форму та фактичним результатом такої організації. Фрустрація, 
як відомо, – потужне джерело агресії. Несвідомий перебіг як фрустрації, так і 
породжених нею агресивних реакцій, дозволяє говорити про найбільш 
широкий спектр асоціальної активності, детермінованої такими станами.  

Спільними для обох сценаріїв є дегуманізація соціальності, знецінення 
значимості людського життя як на тлі масовості насильницьких смертей 
(терор, репресії) та особливостей радянської воєнної політики під час 
радянсько-фінської та Другої світової війни, у зв’язку з якими дуже 
високими виявилися людські втрати, так і з урахуванням відповідних змін у 
символічному просторі. Особлива обрядовість та значущість ритуалу 
поховань, коли на похорон збирається все село, обертається під час 
голодоморів, війн та у таборах ГУЛАГу нівелюванням значення обходження 
з тілами померлих і фокусуванням на виживанні. Безумовно, такий досвід не 
міг зникнути і не зник безслідно, залишивши посттравматичні феномени 
дегуманізації, трансформовані, серед іншого, і в елементах реальної 
соціальної політики, і в тих самих феноменах корисливості й інших проявах 
буття так званої психології виживання. 

ІІ. Колективна травма як предметований∗ чинник соціогенези, 
фетиш, предмет фальсифікації, симулятивного заміщення. 
Гносеологічною підставою для виділення такого ракурсу аналізу та 
відповідної кримінологічно значущої категорії колективної травми є 
концепт перетвореної форми (рос. – превращённая форма; нім. – verwandelte 
Form). Його зміст вдало описав М. К. Мамардашвілі (мовою оригіналу): 
«Спецификой превращённой формы является действительно существующее 
извращение содержания или такая его переработка, что оно становиться 
неузнаваемым прямо. Но сама эта косвенная фигурация, не являясь просто 
частью субъективного мира… выступает, как вполне самостоятельный 
предмет, “сущность”. Субъект видит его как внеположенную данность 
бытия… В этом смысле превращённая форма видения действия системы 
изнутри её самой есть объективированная ориентация сцепления в ней 
атомарных сознательных актов, есть реально полагаемый вовне субъектов 
объект, определяемый отношениями системы как целого и из них 
черпающий свою жизнь, а не из акта понимающего субъекта. Наоборот, для 
последнего самим этим объектом индуцируется поле понимания и 

∗ рос. – опредмеченный. 
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возможного движения мысли, создаётся замкнутое горизонтом 
пространство, ... а с другой стороны, этим же объектом отбрасывается 
своего рода “тень” на различные области системы – индуцируется зона 
принципиального непонимания, “мёртвое пространство”, непроницаемое 
для луча сознания»1.  

Отже, колективна травма з концептуального боку постає 
перетвореною формою, окремими об’єктом дійсності, який, потрапляючи та 
всіляко підживлюючись на дискурсивному, смислоутворюючому рівнях стає 
оператором соціального орієнтування. Такий оператор, виконуючи функцію 
орієнтування (сприйняття, інтерпретації, мотивації), володіє кількома 
значущими властивостями. 

1. Предметність травми у складниках суспільного дискурсу завжди 
актуалізує, підтримує у тональному стані комплекс жертовності. Загальна 
конотативність втрат, людських жертв підживлює стани туги й 
тривожності, що підсилюються ритуалізмом, особливо інтенсивними 
комеморативними символічними практиками (увіковічення, пам’ятники, 
пам’ятні дати, паради, реконструкції тощо) і практиками ретрансляції 
травматичного досвіду, формує ресентиментарну соціальну матрицю. 
Остання є насиченою наративами боротьби, цінності й священності жертви, 
«боргових зобов’язань» усіх прийдешніх поколінь (щодо ситуації воєнних 
дій на Сході України – додатково діє «конкуруюча віктимність»). Але 
оскільки необхідним елементом будь-якої перетвореної форми є 
символічний ерзац, що усуває розрив між образом, коцептом, наративом, 
себто суб’єктивною дійсністю і дійсністю об’єктивною, остільки ж травма-
фетиш:  

а) деконструює лінійно-часові зв’язки, замінюючи синхронізацію 
синкайризацією, часову узгодженість – часовими провалами; З. Фройд з 
цього приводу зауважував, що анамнестичне знання (забування, витіснення, 
в тому числі й через травму) за певних умов може набувати форми часового 
зміщення, хронологічної плутанини2; люди змушені повторювати витіснене 
як переживання теперішнього часу, замість того щоб згадати про нього як 
про частину минулого3, отже, травма із «провалу» в символічній структурі 
(«незв’язна історія») перетворюється на принцип структурування 
(«нав’язливі повторення»)4;  

б) на цій основі відбувається фальсифікація причин травми, 
репрезентуючи їх «осучаснені» аналоги, чим актуалізується не лише статус 
«жертви», а й готовність до боротьби; наочно це ілюструє сумнозвісний мем 
«Можем повторить!» з російсько-пропагандистської системи експлуатації 
травми Другої світової війни («И вечный бой, покой нам только сниться…» – 
                                                             
1 Мамардашвили М. К. Превращённые формы // Онтология. Тексты философии / ред.-сост. В. Кузнецов. 
М. : Академический Проект ; Фонд «Мир», 2012. С. 324. 
2 Freud S. Dora :An Analysis of a Case of Hysteria. N.-Y. : Collier Book, 1963. P. 12–13.  
3 Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения // Основной инстинкт / сост. П. Гуревич. М. : Олимп, 
1997. С. 205. 
4Ушакин С. «Нам этой болью дышать?» // Травма: пункты : сб. статей / сост. С. Ушакин и Е. Трубина. М. : 
Новое литературное обозрение, 2009. С. 11–12. 
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Й. Бродський), такі ж само наративи екстраполюються і на частину 
українського суспільства за російсько-імперською сюжетною лінією і не 
тільки (цим же відрізняються радикально-націоналістичні наративи).  

У стані квазівійни перебуває і низка інших народів світу∗. Боротьба 
зводиться до смислоутворюючого, індентичнісного начала, постає 
установкою і ширше – матрицею нав’язливих станів, вийти з якої 
неможливо без глибинної рефлексії, політики визнання травми як факту 
минулого на рівні колективних меморіальних і просвітницьких практик, 
розрахованих на тривалу перспективу. В іншому разі нав’язливі стани 
визначатимуть порядок денний, на них «гратимуть» політичні актори, 
зберігаючи поживне підґрунтя для відтворення злочинів проти громадської 
безпеки, злочинів ненависті та широкого маніпулювання масовою 
свідомістю. 

По-мистецькі тонко відчував стійкість таких рис характеру 
Н. М. Коржавін:  

Столетье промчалось. И снова, 
Как в тот незапамятный год – 
Коня на скаку остановит, 
В горящую избу войдет. 
Ей жить бы хотелось иначе, 
Носить драгоценный наряд… 
Но кони – всё скачут и скачут. 
А избы – горят и горят1. 

Перманентне перебування у стані боротьби виснажує життєву і творчу 
енергетику, звужує увагу й волю, звужує простір для мислення. І це 
найбільш небезпечно – звуження мисленнєвого простору в умовах та 
внаслідок війн та інших потрясінь. У таких умовах знецінюється 
інтелектуалізм, що опиняється у маргінальному становищі. І це не є новим в 
історії: саме в таких умовах стратили Сократа (Афіни, війна за Спартою) і у 
схожих умовах наразі перебуває наша держава…  

Посттравматичний стан, як наголошує С. Ушакін, не має нічого 
спільного з прагненням піти від травми. Навпаки, це прагнення вписати 
сліди травми в структуру повсякденності теперішнього стає сутністю 
посттравматичного життя2. Таким чином, генерується психогенний ланцюг 

∗ З інтерв’ю В. В. Манського – документаліста, який здійснив залучене соціологічне спостереження умов 
життя в Північній Кореї (мовою оригіналу): «Прежде всего я думал, что это система страха, подавления, 
что люди внутри себя все понимают. Но, окунувшись, я увидел, что люди в принципе не только не 
понимают, а даже не задумываются… Люди там родились вот в такой данности, в которой жили их 
родители и их деды, и у них нет никакой информации, что жизнь может быть какой-то другой… Они 
знают, что живут плохо только потому, что против них Соединенные Штаты… Сопровождающие нам 
показали на детей – лет семи-восьми, в военной форме, и говорят: “Их родители погибли на войне, это 
дети войны”. Какая война? Последняя война, в которой участвовала Северная Корея, была шестьдесят 
лет назад!.. Но они воюют, они реально воюют» (див.: Манский В. В. Там всё – фейк. Новое время. 2015. 12 
декабря. URL : http://newtimes.ru/articles/detail/105543 (дата звернення: 18.09.2020)). 
1 Коржавин Н. М. Вариации из Некрасова // Годы. Стихи. М. : Советский писатель, 1963. С. 56. 
2 Ушакин С. «Нам этой болью дышать?» // Травма: пункты : сб. статей / сост. С. Ушакин и Е. Трубина. М. : 
Новое литературное обозрение, 2009. С. 8. 
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«віктимність – тривожність – страх – ненависть – агресія»; цикл замикається 
на механізмах нав’язливої дії у спільнотах втрати. Саме такий ланцюг 
покладено у підґрунтя маніпуляції масовою свідомістю в цілях соціальної 
дезінтеграції, нарощування агресивного потенціалу, ненависті й соціальної 
дистанції з подальшим переведенням метафізичного на рівень 
онтологічний – продукуванням злочинів ненависті, інших політичних 
кримінальних практик, зміцнення життєздатності політичних режимів, що 
на символічному й дискурсивному рівнях привласнюють собі атрибути 
боротьби, таким чином легітимізуючи себе. 

При цьому слід також усвідомлювати і те, що такі установки 
розгортаються за схемою і істерії страху, і неврозів нав’язливих станів. 
Цікаво відмітити: істерія страху на колективному рівні циркулює довкола 
сфальсифікованого об’єкту, перетвореної форми. З. Фройд, а за ним і 
М. К. Мамардашвілі, висловлювали позицію, згідно з якою зв’язки, що 
випадають під час перетворення форми, символічно переробляються 
(заміщаються). На місце предмету як системи зв’язків стає квазіпредмет, де 
прояв дії цих зв’язків прив’язано до якоїсь субстанції, яка заповнює їх у 
системі залежно від «властивостей» такої субстанції; вона заповнює «дірки» 
цілого, формуючи з нього систему з необхідною повнотою зв’язків1. І це – 
принципово важливий момент для розуміння специфіки технологій сугестії, 
пропаганди, що ґрунтується на механізмах як постпам’яті, так і пам’яті про 
актуальний травматичний досвід. У цій технології неодмінно присутня 
контраверсія джерела страху – об’єкт поклоніння, поваги, інакше кажучи – 
соціальний авторитет (квазіпредмет у перетвореному об’єкті), що бере на 
себе роль провідника у «світі страхів», «мракоборця» й «світоча», захисника 
всіх ображених. Але нюанс у тому, що така фальсифікація, заміщення є 
одним з елементів технології колективного підкорення, маніпулювання 
масами: спочатку травма, далі її витіснення, заміщення – й на авансцені 
з’являється «вбивця» (суб’єкт травматизації чи його політичний 
спадкоємець), що стає об’єктом палкої народної любові. Влучним і художньо 
витонченим у цьому аспекті є ремарка Л. С. Рубінштейна (мовою оригіналу): 
«Сталина любот яростно и нежно. Любот не сердцем или, ни дай Бог, 
мозгами, а чем-то куда более надёжным – переломанным хребтом, отбитой 
селезёнкой и поротой задницей. Такая любовь крепче»2. 

Такою є логіка підтримання фанатичної ірраціональної прихильності 
до правителя; ігри з архетипом «Старого Мудреця», що породжують 
найпотужніші ефекти патерналізму, запит на «сильного лідера», на 
«справжнього господарника», зрештою «хазяїна» (вимовляється з 
«придиханнням») на масовому соціальному рівні не може забезпечуватись 
виключно травматичним шляхом. Подальші траєкторії суспільного 
розвитку фактично є посттравматичними, вони тривалий час зберігають 
інерцію, запит на авторитаризм. Останній сприймається дійсно як бажане 
                                                             
1 Мамардашвили М. К. Превращённые формы // Онтология. Тексты философии / ред.-сост. В. Кузнецов. 
М. : Академический Проект ; Фонд «Мир», 2012. С. 327–328. 
2 Рубинштейн Л. С. Что слышно. М. : АСТ ; CORPUS, 2018. С. 171. 



ISSN 2304-4756                                                          ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. № 2(23). 2020.  
 

 28   

явище серед широких соціальних верств, що являє світові контраверсію 
пушкінської формули «На свете счастья нет, но есть покой и воля...»1: 
всезагальне, напружене, істеричне щастя за повної відсутності спокою і 
свободи волі2 (принаймні у політичному аспекті).  

Але слід усвідомлювати, чим зумовлено такий запит, розуміти його 
травматичну етіологію, блокуючи спроби маніпулювання хворобливими 
станами колективної ментальності. І не менш важливим видається 
розуміння культурно-психологічного контексту розвитку тієї категорії 
українського суспільства, життєві траєкторії представників якої 
розгортаються у російсько-імперському сюжеті з відповідними наративами 
і посттравматичними станами. Урахування останніх є необхідним під час 
розроблення та реалізації концепції перехідного правосуддя в Україні, 
визначення реальних можливостей і водночас ризиків роботи комісій 
правди (чи інших органів, покликаних встановлювати історичну правду), 
можливостей примирення тощо. 

Неважко помітити, що описані вище особливості відтворення істерії 
страху та нав’язливих станів властиві здебільшого для представників 
російсько-імперської сюжетної лінії соціогенези. Соціальні групи, занурені в 
неї, мають дещо відмінний історичний досвід. Це – соціальні групи, 
переселені з інших територій СРСР та/або корінні мешканці України, але які 
складали соціокультурну і суспільно-політичну опозицію самостійницькому 
проєкту нашої держави. Наскільки вони зараз чисельні – достеменно 
сказати важко; побічні висновки можна зробити, виходячи з аналізу 
електоральних уподобань, ставлень до зовнішньополітичного вектору 
розвитку країни, бачень причин і сторін конфлікту, що триває на Сході 
України. Результати відповідних соціологічних опитувань широко 
презентовано у відкритому доступі, що звільняє нас від необхідності у 
додатковому описі цієї складової досліджуваної проблематики.  

2. Колективний посттравматичний синдром є контекстуальним та 
виявляє своє соціальне, кримінологічне значення виключно у контакті, 
діалозі з іншою суб’єктністю. З. Фройд підкреслював, що провали в пам’яті, 
пов’язані з травмою (а колективна травма – це завжди розрив соціальної 
тканини, провал, епістемологічний параліч, що виникає у зв’язку з 
неможливістю узгодити фактичний бік події із наявним дискурсом та 
наративами, неможливістю осмислити й висловити – прим. авт.), мають 
значення тільки в процесі відносин із тим, хто має уявлення про 
нормативну «цілісність», тобто лише в процесі відносин з Іншим, чи це 
людина, чи система символів і правил (символічний порядок)3. Отже, 
травма – це діалогічний феномен. Саме тому нав’язливі дії та істерія страху 
можуть набувати скільки-небудь осмисленого (нехай і на символічному 
рівні; оперування симулякрами) змісту виключно в контексті іншої 

                                                             
1 Пушкин А. С. Пора мой друг, пора! Покоя сердце просит // Собрание сочинений : в 10 т. М. : ГИХЛ, 1959–
1962. Т. 2. Стихотворения. 1823–1836. С. 387. 
2 Рубинштейн Л. С. Что слышно. М. : АСТ ; CORPUS, 2018. С. 172. 
3 Freud S. Dora :An Analysis of a Case of Hysteria. N.-Y. : Collier Book, 1963. P. 12. 
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суб’єктивності (справжнього чи удаваного опонента діалогічної системи), 
інакшої реальності. І коли таких реальності немає, їх не без успіху 
створюють. Створюється ситуація протидії сфальсифікованому 
колективному суб’єктові, запускається механізм системи нав’язливої 
діяльності, актуалізується ресентимент. Останній консолідує соціальні 
групи у форматі «проти когось». Звідси – наступна властивість, 
ідентичнісна.  

3. Колективна травма в низці випадків є фактором ідентичності 
безвідносно соціальної сюжетності, тобто є принципом консолідації. Не 
треба надмірних інтелектуальних зусиль, щоб переконатися на прикладі як 
нашої держави, так і решти країн пострадянського простору (а особливо 
Росії), що систему аргументів, яка перебуває у підґрунті так званої 
національної ідеї (а по суті – концептуального засновку суспільного 
договору), рясно пересипано відсилками до колективних травм, до досвіду 
протистоянь і втрат, до героїчності та жертовності. У разі спроби 
сформувати, оформити ідентичність завжди (чи майже завжди) 
відбувається апелювання до травматичного сюжету. Отже, травма стає 
фактором формування ідентичності. Конкуренція ж травм у межах різних 
соціальних сюжетів підживлює конкуренцію ідентичностей. І це – дуже 
глибока проблема для українського суспільства, адже йдеться про відмінні 
ідентичності, що відтворюються, стимулюються на рівні несвідомого, на 
рівні колективних травм. Примирити ці ідентичності у наказовий спосіб чи 
на рівні раціонального діалогу неможливо. У цьому діалозі домінантою є не 
раціо, а емоція, утвердження права на власну ідентичність (за механізмами 
мегалотімії, або ресентименту∗), безпеку і груповий нарцисизм. 

Цілком очевидно, що колективна травма не є продуктивним фактором 
консолідації суспільства у проєктах майбутнього, особливо, коли йдеться 
про необхідність переукладення суспільного договору та синхронізації або 
ж синкайризації різних соціальних сюжетів. Тому заклики «роз’ятрити 
рану» колективної травми дійсно можуть послугувати зміцненню 
ідентичності, але не у варіанті ізотімії (визнання рівності, гідності), а як 
мегалотімія. Формується ресентиментарне гравітаційне поле: жертовність 
породжує страх, за страхом слідує гнів, за гнівом – ненависть; звужуються 
увага й свобода волі, звужуються мислення й місце для інтелектуального 
маневру, для стратегування, для стратегічної гри. Без останніх двох 
компонент вельми примарними видаються шанси на успішне просування у 
самостійницькому українському сюжеті. 

Висновки. Колективна травма – складно утворений соціокультурний 
психогенний феномен, здатний до визначення траєкторій суспільного 
розвитку, через механізми витіснення та заміщення детермінує реакції 
істерії страху і нав’язливих станів, що характеризуються високим 
криміногенним і віктимогенним потенціалом. Описані два типи 

                                                             
∗ Щодо змісту та кримінологічного значення ресентименту див.: Орлов Ю. В. Ресентимент: шлях від 
жертовності до злочинності. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2020. № 1 (22). С. 140–151. 
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колективної травми (як безпредметний і предметований чинник 
соціогенези) функціонують не окремо, констелятивно, а на принципах 
дифузії, взаємопроникнення. Разом із тим виявляють і контроверсійні, 
конфліктні контури соціальних взаємодій між тими акторами, яким 
властиві різні типи травматизації. За цією логікою описується аналітична 
схема детермінації ресентименту, фронтирної злочинності. В етіології 
останніх істотну роль відіграють діалогічні, консолідаційні (ідентичнісні) 
властивості травм, особливо в умовах заміщення й фальсифікації причин 
травмоутворення, їх соціальних проєкцій на площину синкайризації часових 
розривів. Такі властивості активно використовуються в технологіях 
маніпуляції масовою свідомістю і діяльністю, зумовлюють можливості 
нарощування соціальної напруженості, криміногенного потенціалу, 
підвищують інтенсивність відтворення злочинів ненависті, політичної та 
фронтирної злочинності. Тож, перспективними напрямами подальших 
досліджень слід вважати деталізацію механізмів пропагандистських 
психотехнік, що ґрунтуються на стимуляції колективно-посттравматичних 
синдромів, розроблення заходів щодо їх блокування, мінімізації впливу, а 
також стратегій загальносоціального розвитку і забезпечення 
кримінологічної безпеки з урахуванням фактора колективних травм.  

Стаття надійшла до редакції 15.09.2020 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 130 КУпАП У 
ЗВ’ЯЗКУ ІЗ НАБРАННЯМ ЧИННОСТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ  
№ 2617-VIII ВІД 22.11.2018 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 

ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО 
СПРОЩЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ 

КАТЕГОРІЙ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ»  

Постановка проблеми. 01.07.2020 р. набрав чинності Закон України 
від 22.11.2018 № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень» (далі – Закон України № 2617), підпунктом 4 
п. 1 розділу І якого ст. 130 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (далі – КУпАП) викладено в новій редакції, за якої 
керування особою транспортним засобом у стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, 
що знижують їх увагу та швидкість реакції, не тягне за собою настання 
адміністративної відповідальності1. Цим само законодавчим актом 
керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх 
увагу та швидкість реакції, з 01.07.2020 р. віднесено до різновидів 

1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 
окремих категорій кримінальних правопорушень : Закон України від 22.11.2018 № 2617-VIII // БД 
«Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text (дата 
звернення: 10.08.2020). 

© Ященко А. М., Крижановський М. В., 2020 
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кримінальних проступків (ст. 286-1 Кримінального кодексу України – далі 
КК України).  

Набрання чинності Законом України № 2617 створило передумову для 
виникнення у правозастосовній діяльності проблемних питань, пов’язаних 
із державним реагуванням на випадки виявлення фактів керування 
транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та 
швидкість реакції, до 01.07.2020 р. Незважаючи на наявне сьогодні із цього 
приводу роз’яснення Касаційного кримінального суду у складі Верховного 
Суду України1, відповідне державне волевиявлення фактично має 
«біполярний» характер. Так, з одного боку, суди накладають 
адміністративні стягнення за такі протиправні дії2, а з іншого – наслідком 
розгляду наявних матеріалів про адміністративне правопорушення за 
керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння є закриття провадження у зв’язку з відсутністю складу 
адміністративного правопорушення3. Не вирішує наявну проблему і Закон 
України від 17.06.2020 № 720-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв’язку з ухваленням Закону України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового 
розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень”« (далі – 
Закон України № 720), що набрав чинності 03.07.2020 р. На підставі цього 
нормативно-правового акта, як відомо, пунктом 117 у розділі І Закону 
України № 2617 у пункті 1 виключено підпункти 2–4 і 74. Отже, дослідження 
саме такої проблематики, поза будь-яким сумнівом, є своєчасним напрямом 
наукових пошуків і є цікавим не лише з теоретичної, але і з практичної 
точки зору.  
                                                             
1 Лист Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 03.07.2020 № 370/0/158-20 за 
результатами звернення голови Донецького апеляційного суду Лісового О. О. (вх. № 290/0/157-20 від 
02.07.2020) та секретаря судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду 
Мосьондза І. А. (вх. № 289/0/157-20 від 02.07.2020). 
2 Постанова Виноградівського районного суду Закарпатської області від 14.07.2020 у справі № 
299/1613/20 // Єдиний державний реєстр судових рішень : офіц. сайт. URL: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/90401106 (дата звернення: 18.08.2020); Постанова Дніпровського 
районного суду міста Києва від 28.07.2020 у справі № 755/8304/20 // Єдиний державний реєстр судових 
рішень : офіц. сайт. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/91011833 (дата звернення: 18.08.2020); 
Постанова Фрунзенського районного суду м. Харкова від 10.08.2020 у справі № 645/3417/20 // Єдиний 
державний реєстр судових рішень : офіц. сайт. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90960525 (дата 
звернення: 18.08.2020). 
3 Постанова Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02.07.2020 у справі № 161/6360/20 // 
Єдиний державний реєстр судових рішень : офіц. сайт. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90494551 
(дата звернення: 18.08.2020); Постанова Дніпровського районного суду м. Києва від 28.07.2020 у справі 
№ 755/8696/20 // Єдиний державний реєстр судових рішень : офіц. сайт. URL: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/90720684 (дата звернення: 18.08.2020); Постанова Мар`їнського 
районного суду Донецької області від 03.08.2020 у справі № 237/2404/20 // Єдиний державний реєстр 
судових рішень : офіц. сайт. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90781022 (дата звернення: 
18.08.2020). 
4 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 
окремих категорій кримінальних правопорушень» : Закон України від 17.06.2020 № 720-IX // БД 
«Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/720-20#Text (дата 
звернення: 10.08.2020). 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/90720684
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/720-20#Text
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У сучасній вітчизняній юридичній доктрині дослідження державного 
реагування на випадки керування транспортним засобом у стані 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом 
лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, як власне 
до 01.07.2020 р., так і дотепер наразі не проводилися. Однак наявна сьогодні 
«біполярна» практика застосування статті 130 КУпАП, на 100 % переконує у 
необхідності і своєчасності дослідження такої проблематики. Указана 
обставина й обумовлює цікавість до цієї теми дослідження та її науково-
практичне значення. 

Мета статті полягає у здійсненні аналізу чинного законодавства 
України, пов’язаного з державним реагуванням на випадки керування 
транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 
швидкість реакції, вивченні практики його застосування з погляду вчення 
про чинність нормативно-правових актів у часі й виробленні на цій підставі 
власних узагальнюючих висновків.  

Виклад основного матеріалу. Як ми вже зазначали, наявна сьогодні 
«біполярна» практика застосування статті 130 КУпАП самим своїм 
існуванням вимагає аналізу проблематики державного реагування на 
випадки керування транспортним засобом у стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’яніння, адже, як відомо, власне практика є 
критерієм істини. Саме практика надає відповіді на різні питання, пов’язані 
з правильним чи неправильним застосуванням будь-якого закону України, 
його відповідності чи невідповідності сучасному етапу розвитку 
суспільства1. Навряд чи у когось можуть виникнути сумніви в тому, що 
державне реагування на випадки керування транспортним засобом у стані 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння повинно мати все ж таки 
універсальний характер. Але який варіант такого реагування слід вважати 
пріоритетним за інший?  

Касаційний кримінальний суд із цього приводу вказує, що особи, які до 
01.07.2020 р. вчинили суспільно небезпечні діяння у формі керування 
транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 
швидкість реакції, після набрання чинності Законом України № 2617 
продовжують підлягати адміністративній відповідальності за статтею 130 
КУпАП, незважаючи на те, що з 01.07.2020 р. адміністративна 
відповідальність за такі протиправні дії не передбачена. Така позиція вищої 
судової інстанції обумовлюється тим, що єдиною підставою для висновку 
про необхідність розгляду справ про адміністративні правопорушення за 
статтею 130 КУпАП, які були вчинені до 01.07.2020 р., відповідно до редакції 
статті, чинній на час учинення таких дій, є висновок про переживаючу 
(ультраактивну) дію нормативно-правового акта як різновиду дії цих актів2.  

1 Пинаев А. А. Уголовное право Украины. Общая часть : курс лекций. Харьков : Харьков юридический, 
2005. С. 31. 
2 Лист Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 03.07.2020 № 370/0/158-20 за 
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Коментуючи цю правову позицію Касаційного кримінального суду, 
хотілося б зазначити таке. У загальній теорії права підкреслюється, що 
набуття законом чинності відбувається відповідно до таких трьох 
принципів: 1) негайна дія, коли закон із дня набрання чинності 
поширюється на всі випадки тільки «вперед»; все, що було до дня набутя 
ним чинності, під нього не підпадає; 2) зворотна дія (зворотна сила), коли 
закон з дня набрання чинності поширюється на всі випадки й «уперед», і 
«назад», тобто і на випадки, що сталися раніше, в минулому; 3) переживання 
закону, коли закон, що втратив юридичну силу, за спеціальною вказівкою 
нового закону може продовжувати діяти з окремих питань. При цьому, 
власне, переживання закону (ультраактивна дія), як, до речі, і зворотна дія 
закону у часі, – рідкісні випадки, пов’язані зі складними ситуаціями, 
особливо обумовлюються в законі1.  

У такий спосіб вирішує питання про напрями дії законів у часі і 
Конституційний Суд України. Зокрема, в рішенні у справі про зворотну дію в 
часі законів та інших нормативно-правових актів від 09.02.1999 № 1-рп/99 
зазначається, що перехід від однієї форми правового регулювання 
суспільних відносин до іншої може здійснюватися, зокрема, негайно 
(безпосередня дія), шляхом перехідного періоду (ультраактивна форма) і 
шляхом зворотної дії (ретроактивна форма)2. 

Отже, переживаюча (ультраактивна) дія нормативно-правового акта, 
будучи одним із напрямів дії законів у часі, визначається як дія 
нормативного акта після втрати ним чинності. При цьому надання 
нормативному акту ультраактивної дії є винятковим способом переходу до 
нових правил регулювання суспільних відносин, який здійснюється 
виключно за вказівкою законодавця. Інакше кажучи, на переживаючи, або 
ультраактивну дію закону має бути пряма вказівка у конкретному 
нормативно-правовому акті. На цьому принциповому положенні 
акцентується увага багатьма вітчизняними науковцями3. Яскравим 
прикладом переживаючої (ультраактивної) дії «старих норм» є, зокрема, 
пункт 13 Перехідних положень Конституції України в редакції від 
                                                                                                                                                                  
результатами звернення голови Донецького апеляційного суду Лісового О. О. (вх. № 290/0/157-20 від 
02.07.2020) та секретаря судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду 
Мосьондза І. А. (вх. № 289/0/157-20 від 02.07.2020). 
1 Алексеев С. С. Собрание сочинений : в 10 т. Т. 8: Учебники и учебные пособия. М. : Статут, 2010.  
С. 193–194. 
2 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Національного банку 
України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа 
про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) № 1-рп/99 від 09.02.1999 у справі 
№ 1–7/99 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99#Text (дата звернення: 10.08.2020); Загальна теорія 
держави і права : підруч. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., 
акад. НАПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. В. Петришина. Харків : 
Право, 2009. С. 293; Вдовіченко С. Доктрина відновлення дії попередньої редакції норм законів у 
діяльності Конституційного Суду України. Вісник Конституційного Суду України. 2013. № 6. С. 95. 
3 Савченко А. Дія закону в часі нормативно-правових актів. Теорія держави і права. 2011. № 1. С. 65; 
Рабінович П. М. Основи Загальної теорії права та держави : навч. посіб. Вид. 9-е, зі змінами. Львів : Край, 
2007. С. 114; Пушняк О. В. Ультраактивна дія в часі нормативно-правових актів. Державне будівництво 
та місцеве самоврядування. 2005. Вип. 9. С. 158–159. 
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28.06.1996: «Протягом п’яти років після набуття чинності цією 
Конституцією зберігається наявний порядок арешту, тримання під вартою і 
затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також порядок 
проведення огляду та обшуку житла або іншого володіння особи»1.  

Системний аналіз положень Закону України № 2617, між тим, дозволяє 
стверджувати, що цей нормативно-правовий акт не містить вказівок щодо 
поширення ним своєї дії на відносини, які з’явилися до набрання ним 
чинності й не завершилися після набрання ним чинності та, як наслідок, 
продовжують діяти. Ідеться безпосередньо про вказівки щодо продовження 
дії попередньої редакції статті 130 КУпАП щодо раніше вчинених 
адміністративних правопорушень. З огляду на це уявляється, що 
вищезгадана позиція Касаційного кримінального суду є дещо сумнівною. Як 
наслідок, двозначною є і відповідна судова практика, пов’язана із 
накладанням після 01.07.2020 р. різного ступеня суворості 
адміністративних стягнень за випадки керування транспортним засобом у 
стані сп’яніння до 01.07.2020 р. Ми усвідомлюємо те, що останнім часом 
факти керування транспортним засобом у стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’яніння нерідко породжують істотний 
негативний суспільний резонанс, і в жодному разі не виправдовуємо винних 
у таких правопорушеннях осіб. Дані статистичної звітності свідчать, що, 
зокрема, за період з 01.01.2019 по 30.11.2019 року у провадженні самого 
лише Зарічного районного суду м. Суми перебувало 372 справи про 
адміністративні правопорушення, передбачені статтею 130 КУпАП,2 а за 6 
місяців 2020 р. поліцейські оформили вже 67 692 протоколи на водіїв за 
керування у стані сп’яніння3. Водночас державне реагування на такі 
протиправні діяння має здійснюватися на підставі й у порядку, 
передбачених чинним законодавством України. У зв’язку з цим, якщо з 
01.07.2020 р. адміністративним законодавством України не передбачено 
відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, 
що знижують увагу та швидкість реакції, а у Законі України № 2617, що 
набрав чинності з 01.07.2020 р., або будь-якому іншому нормативно-
правовому акті спеціально не передбачено положення щодо продовження 
дії попередньої редакції статті 130 КУпАП щодо раніше вчинених 
адміністративних правопорушень, притягнення осіб з 01.07.2020 р. до 
адміністративної відповідальності за такі протиправні дії навряд чи є 
виправданим.  

Крім того, сумнівнім притягнення осіб до адміністративної 
відповідальності за факти водіння транспортним засобом у стані сп’яніння 

1 Ярмиш О., Червяцова А. Темпоральна дія конституційно-правових норм: проблеми теорії та практики. 
Вісник академії правових наук. 2010. № 3 (62). С. 73. 
2 П’яний за кермом – чи варто ризикувати? – роз’яснення суду // Судова влада України : портал. URL: 
https://court.gov.ua/press/news/840270/ (дата звернення: 10.08.2020). 
3 Відповідальність за керування транспортними засобами у стані сп’яніння // Патрульна поліція : офіц. 
сайт. URL: http://patrol.police.gov.ua/2020/07/03/vidpovidalnist-za-keruvannya-transportnymy-zasobamy-u-
stani-sp-yaninnya/ (дата звернення: 10.08.2020). 
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до 01.07.2020 р. здається не лише через відсутність відповідного 
законодавчо визначеного положення про ультраактивну дію статті 130 
КУпАП, але ще й з огляду на приписи ч. 2 ст. 8 КУпАП, відповідно до яких 
закони, які пом’якшують або скасовують відповідальність за 
адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто 
поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. 
Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за 
адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають. Отже, з огляду 
на те, що з 01.07.2020 р. протиправні дії у вигляді керування транспортним 
засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під 
впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, 
перестали утворювати об’єктивну сторону складу адміністративного 
правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 130 КУпАП, то і 
притягнення осіб до адміністративної відповідальності після 01.07.2020 за 
факти керування транспортним засобом у стані сп’яніння, виявлені до 
01.07.2020, не є можливим у зв’язку зі зворотною дією закону про 
відповідальність за адміністративні правопорушення. 

Окремо хотілося б звернути увагу і на те, що Законом України № 720, 
який опубліковано 03.07.2020 р., пунктом 117 у розділі І Закону України № 
2617, як ми вже зазначали, у пункті 1 виключено підпункти 2–4, 7, одним з 
яких, за твердженням деяких експертів, начебто лише три доби 
встановлювалася кримінальна відповідальність за керування транспортним 
засобом у стані сп’яніння (ст. 286-1 КК України). Але чи дійсно внаслідок 
зазначених змін з 03.07.2020 р. «відбулося повернення» до адміністративної 
відповідальності за такі протиправні дії? Уявляється, що ні. Тут заслуговує 
на увагу позиція фахівців Центру політико-правових реформ, згідно з якою 
Закон України № 720 не скасував кримінальну караність керування 
транспортним засобом у стані сп’яніння і не відновив адміністративну 
відповідальність за ці дії, оскільки не вніс відповідні зміни безпосередньо до 
КК і КУпАП у цій частині. Парламент ухвалив Закон України № 720 (номер, 
дата реєстрації – 3314 від 09.04.2020 р.) незадовго до криміналізації цього 
правопорушення, але зміни про це до КК і КУпАП, передбачені Законом 
України № 2617, набрали чинності раніше, ніж було опубліковано Закон 
України № 720, який ці зміни мав би скасувати. З набранням 01.07.2020 р. 
чинності Законом України № 2617 відповідні зміни були включені до КК і 
КУпАП, і Закон України № 2617 вичерпав свою дію. Тож, внесення до нього 
змін із метою скасування норм КК і КУпАП, що вже набрали чинності, не має 
юридичних наслідків: текст КК і КУпАП у цій частині Закон України № 720 
не змінював. Отже, відновити адміністративну відповідальність за 
керування транспортним засобом у стані сп’яніння та інші відповідні діяння 
Верховна Рада України може, лише вносячи зміни до КК і КУпАП1.  

                                                             
1 З 1 липня керування транспортними засобами в стані сп’яніння є кримінально караним. Опублікований 
3 липня закон не змінив це: висновок експертів Центру політико-правових реформ // ЦППР : офіц. сайт. 
URL: https://www.pravo.org.ua/ua/news/combating_corruption/20874548-z-1-lipnya-keruvannya-
transportnimi-zasobami-v-stani-spyaninnya-e-kriminalno-karanim.-opublikovaniy-3-lipnya-zakon-ne-zminiv-
tse (дата звернення: 10.08.2020). 
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Станом на 01.09.2020 р. Верховна Рада України відповідні зміни до КК і 
КУпАП ще не внесла. Таким чином, на адміністративні правопорушення, що 
сталися до 01.07.2020 р. та були передбачені статтею 130 КУпАП у 
попередній її редакції, поширюється дія Закону України № 2617 як такого, 
що скасовує адміністративну відповідальність за керування транспортним 
засобом напідпитку. Як наслідок, у період з 01.07.2020 до 03.07.2020 р. і 
дотепер за керування транспортним засобом у стані сп’янінні має наставати 
кримінальна, а не адміністративна відповідальність.  

У зв’язку з цим у системі заходів державного реагування на випадки 
керування транспортом напідпитку сьогодні можна спостерігати певну 
правову невизначеність, оскільки з юридичної точки зору стаття щодо 
керування транспортом у стані сп’яніння все ж таки ще міститься у КК 
України, але фактично з 03.07.2020 р. на тих водіїв, які керують 
транспортом напідпитку, уповноважені особи складають адміністративні 
протоколи за частиною 1 ст. 130 («Керування транспортним засобом у стані 
сп’яніння») КУпАП, а окремі суди навіть ухвалюють постанови про визнання 
осіб винними у вчиненні адміністративного правопорушення, 
передбаченого частиною 1 ст. 130 («Керування транспортним засобом у 
стані сп’яніння») і застосовують до таких осіб відповідні адміністративні 
стягнення.1 Отже, сьогодні, як ніколи, актуальним є ухвалення окремого 
закону України, який усуне таку правову невизначеність шляхом 
повернення до адміністративної відповідальності за керування 
транспортним засобом у стані сп’яніння, її посилення та одночасної відмови 
від кримінальної відповідальності за такі протиправні діяння. 

Висновки. Підбиваючи підсумки, зазначимо, що Законом України 
№ 2617 з 01.07.2020 р. була скасована адміністративна відповідальність за 
керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння. У зв’язку з відсутністю спеціально передбачених 
законодавчих положень щодо продовження дії попередньої редакції статті 
130 КУпАП до раніше вчинених адміністративних правопорушень 
притягнення осіб з 01.07.2020 р. до адміністративної відповідальності за 
такі протиправні дії, вчиненні до 01.07.2020 р., не є виправданим. У випадку 
вчинення вказаних протиправних дій до 01.07.2020 р. унаслідок приписів 
статті 58 Конституції України і ст. 5 КК України неможливо притягати 
винних осіб і до кримінальної відповідальності за ст. 286-1 КК України. 
Тому, якщо правопорушення за частиною 1 ст. 130 КУпАП було вчинене до 

1 Водіння в нетверезому стані: яка відповідальність і чи потрібна кримінальна? Радіо свобода. URL: 
https://www.radiosvoboda.org/a/vodinnya-v-netverezomu-stani-zelensky/30726012.html (дата звернення: 
10.08.2020); Постанова Великоолександрівського районного суду Херсонської області від 10.08.2020 у 
справі № 650/1151/20 // Єдиний державний реєстр судових рішень : офіц. сайт. URL: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91111492 (дата звернення: 18.08.2020); Постанова 
Великоолександрівського районного суду Херсонської області від 18.08.2020 у справі № 650/1164/20 // 
Єдиний державний реєстр судових рішень : офіц. сайт. URL: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91083608 (дата звернення: 20.08.2020); Постанова Оріхівського 
районного суду Запорізької області від 11.08.2020 у справі № 323/1825/20 // Єдиний державний реєстр 
судових рішень : офіц. сайт. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/90922850 (дата звернення: 
20.08.2020). 
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01.07.2020 р., провадження в справі про адміністративне правопорушення 
не можна розпочинати, а розпочате підлягає закриттю на підставі ч. 2 ст. 8, 
п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП, тобто у зв’язку з відсутністю складу 
адміністративного правопорушення.  

Нарешті, положення Закону України № 720, що набули законної 
чинності 03.07.2020 р., юридично не відновили адміністративну 
відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння і не 
скасували кримінальну відповідальність за відповідні протиправні дії. У 
зв’язку з цим у системі заходів державного реагування на випадки 
керування транспортним засобом у стані сп’яніння сьогодні виникла 
правова невизначеність, усунути яку можна лише шляхом ухвалення 
законодавцем окремого закону України, який юридично відновить та 
одночасно посилить адміністративну відповідальність за водіння 
транспортним засобом у стані сп’яніння та скасує наявну кримінальну 
відповідальність за таке протиправне діяння. 

 
Стаття надійшла до редакції 15.09.2020 

 
Андрей Николаевич ЯЩЕНКО, 
доктор юридических наук, профессор 
(Харьковский национальный университет внутренних дел) 
Николай Валентинович КРИЖАНОВСЬКИЙ, 
доктор философии в отрасли права  
(Адвокатское объединение «Крижановский и партнеры») 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 130 КУоАП В СВЯЗИ СО 

ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ ЗАКОНА УКРАИНЫ № 2617–VIII ОТ 22.11.2018  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
УКРАИНЫ ПО УПРОЩЕНИЮ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ» 

Статья посвящена анализу действующего законодательства Украины, 
связанного с государственным реагированием на случаи управления 
транспортным средством в состоянии опьянения, а также под 
воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость 
реакции; изучению практики его применения с позиции учения о действии 
нормативно-правовых актов во времени. Отмечается, что в случае 
совершения правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 130 КУоАП до 
01.07.2020, производство по делу об административном правонарушении не 
может быть начато, а начатое подлежит прекращению в связи с 
отсутствием состава административного правонарушения (п. 1 ч. 1 ст. 247 
КУоАП). Обращается внимание также на то, что в системе мер 
государственного реагирования на случаи управления транспортным 
средством в состоянии опьянения сегодня наблюдается правовая 
неопределенность, устранить которую можно только путем принятия 
законодателем отдельного закона Украины, который бы юридически 
восстановил и одновременно усилил административную ответственность 
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за вождение транспортным средством в состоянии опьянения и отменил 
имеющуюся уголовную ответственность за такое противоправное деяния. 

Ключевые слова: транспортное средство, применение 
административных взысканий, ответственность за уголовный проступок. 
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SOME ASPECTS OF APPLYING THE ARTICLE 130 OF THE СODE ON 

ADMINISTRATIVE OFFENSES IN REGARD TO THE FACT THAT THE LAW OF 
UKRAINE No. 2617–VIII DATED FROM 22 NOVEMBER 2018 «ON 
AMENDMENTS TO CERTAIN LEGISLATIVE ACTS OF UKRAINE TO SIMPLIFY A 
PRE-TRIAL INVESTIGATION OF SEPARATE ACTS OF CRIMES» IS COMING 
INTO FORCE 

The article is focused on the analysis of the current legislation of Ukraine 
related to the reaction of the state to cases of driving while alcohol intoxication, as 
well as driving while drugs intoxication that reduce attention and speed reaction, to 
the study of practice of its application, given the doctrine of the action of regulatory 
legal acts in the time. It is noted that in the case of committing an offense under Part 
1 of the Article. 130 of the Code on Administrative Offenses until 07/01/2020, the 
proceeding in the case of an administrative offense can not start, whereas the 
proceeding has already started it must be terminated due to the absence of an 
administrative offense (clause 1, Part 1 of the Article 247 of the Code on 
Administrative Offenses). Attention is also drawn to the fact that there is legal 
uncertainty in the system of measures of the state response to the cases of driving 
while alcohol intoxication, where the elimination is possible if only a separate law of 
Ukraine is passed by the legislative authorities, which would legally restore and 
strengthen at the same time administrative liability for driving while alcohol 
intoxication and cancel the existing criminal liability for such act of offence. 

Key words: vehicle, application of administrative penalties, liability for a 
criminal offense. 
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БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 

ПРИКЛАДІ АВТОНОМНИХ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  

(КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) 
 
Постановка проблеми. У часи стрімкої інтеграції України до 

європейського ринку промислових товарів особливо важливим є 
врегулювання питання відповідальності за шкоду, спричинену 
небезпечними товарами. У цьому процесі особливої уваги потребує така 
категорія промислових товарів, як транспортні засоби, які традиційно 
визнаються джерелами підвищеної небезпеки і можуть заподіяти серйозну 
шкоду не лише споживачеві, а й власності, життю та здоров’ю інших осіб і 
довкіллю. За даними асоціації Укравтопром, у 2019 р. в Україні було 
зареєстровано 88,5 тис. нових автомобілів і 408,1 тис. автомобілів з 
пробігом, імпортованих переважно з країн Європи1. При цьому слід 
зауважити, що активність на автомобільному ринку України зростає за 
рахунок саме іноземних транспортних засобів, а не вітчизняного автопрому: 
за шість місяців 2020 р. виробництво транспортних засобів в Україні 
скоротилося на 36 % порівняно з аналогічним періодом 2019 року2. Таким 
чином, безпека на вітчизняних автошляхах наразі в багатьох аспектах 
залежать від сумлінності іноземних автовиробників. 

На думку фахівців Національної академії наук України та Інституту 
економіки та прогнозування НАН України, український ринок автомобілів 
зазнає не лише кількісних змін, а і значних якісних перетворень. Одним з 
найважливіших напрямів реалізації транспортної політики України у 

                                                             
1 За год более 408 тысяч подержанных авто пополнили украинский автопарк // Укравтопром : сайт. URL: 
http://ukrautoprom.com.ua/ru/za-rik-bilshe-408-tisyach-vzhivanix-avto-popovnili-ukra%D1%97nskij-
avtopark (дата звернення: 01.09.2020). 
2 В 2020 году автопроизводство в Украине сократилось на 36 %. Економічна правда. URL: 
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/9/662745/ (дата звернення: 01.09.2020). 

© Павликівський В. І., Юртаєва К. В., 2020 
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середньостроковій та довгостроковій перспективі є напрям розумного 
(інноваційного) розвитку. Він охоплює підтримку інновацій для 
інтелектуалізації транспорту, зокрема інтеграції інформаційних та 
транспортних технологій (розроблення інтелектуальної, модернізованої та 
повністю взаємопов’язаної транспортної та енергетичної інфраструктури і 
використання повною мірою інформаційно-комунікаційних технологій; 
запровадження безпілотних технологій на транспорті, зокрема перевезення 
вантажів на далекі відстані та пасажирів у населених пунктах); розвиток 
високошвидкісного транспорту і логістичних технологій; звільнення від 
податків (ПДВ, акцизний збір, мито, а найближчим часом і ПФ) покупців 
електромобілів та забезпечення інтеграції промислової і транспортної 
політики (забезпечення безпеки транспортних процесів)1. У багатьох 
розвинутих країнах зазначені принципи транспортної політики вже втілено 
в життя, а використання безпілотних технологій на транспорті переходить 
зі стадії випробувань на стадію запровадження в масове використання. Як 
доводить аналіз українського ринку транспортних засобів, він уже 
насичений автомобілями іноземного виробництва з різним степенем 
автоматизації їх динамічних процесів; використання автономних 
(безпілотних) автомобілів наразі є також допустимим на автошляхах 
України2. Втім, використання автоматизованих та автономних автомобілів в 
інших країнах вже виявляє випадки порушень правил дорожнього руху, 
причиною яких стають недоліки в проєктуванні або виробництві таких 
автомобілів3 або навіть умисне програмування автомобілю на ризикований 
стиль водіння4. Таким чином, актуальним є дослідження питання 
забезпечення безпеки на автошляхах України в умовах збільшення кількості 
іноземних автомобілів з високим ступенем автоматизації. 

Метою статті є розроблення на підставі аналізу чинного 
законодавства пропозицій з удосконалення кримінально-правової охорони 
безпеки використання промислової продукції в України на прикладі 
автономних та автоматизованих транспортних засобів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання кримінально-
правової охорони безпеки використання транспортних засобів як виду 
промислової продукції перебуває на стику відразу декількох видів правових 
відносин, що охороняються кримінально-правовими нормами: суспільні 

1 Розвиток транспорту з метою відновлення і зростання української економіки : наукова доповідь / за 
ред. д-ра екон. наук О. І. Никифорук ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2018. 
С. 6. 
2 Відповідно до Угоди ООН 1958 р. «Про прийняття єдиних технічних приписів для колісних 
транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані 
на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на 
основі цих приписів», якщо конструкцію транспортних засобів офіційно затверджено та сертифіковано в 
країнах-учасницях цієї угоди, вони можуть ввозитися та використовуватися на території України. 
3 Hawkins A. J. Uber’s self-driving cars return to public roads for the first time since fatal crash. URL: 
https://www.theverge.com/2018/12/20/18148946/uber-selfdriving-car-return-public-road-pittsburgh-crash 
(дата звернення: 01.09.2020). 
4 Schmitt A. Uber Got Off the Hook for Killing a Pedestrian with its Self-Driving Car. URL: 
https://usa.streetsblog.org/2019/03/08/uber-got-off-the-hook-for-killing-a-pedestrian-with-its-self-driving-
car/ (дата звернення: 01.09.2020). 
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відносини у сфері господарської діяльності, суспільні відносини у сфері 
безпеки виробництва та суспільні відносини у сфері безпеки руху й 
експлуатації транспорту. Слід згадати роботи науковців, які досліджували 
питання введення на ринок України небезпечної продукції, Н. О. Гуторової, 
Н. В. Наумчук і М. І. Хавронюка. Порушення правил, що стосуються 
безпечного використання промислової продукції, у різні роки 
досліджувалися В. І. Борисовим, О. О. Дудоровим, Г. С. Крайником, 
М. І. Мельником, Р. О. Мовчаном, В. О. Навроцьким, О. О. Пащенком та 
багатьма іншими дослідниками. Порушення чинних на транспорті правил 
щодо норм і стандартів виготовлення, переобладнання і ремонту 
транспортних засобів, безпеки їх руху та експлуатації стали предметом 
досліджень С. В. Бабаніна, А. А. Вознюка, С. В. Гізімчука, О. В. Євдокімова, 
О. С. Коробки, В. В. Мизнікової, В. А. Мисливого та Є. О. Пилипенко. Зарубіжні 
науковці також визнають важливість законодавчого врегулювання безпеки 
автономних та автоматизованих транспортних засобів, які швидко 
завойовують популярність на іноземних автомобільних ринках. Серед 
останніх публікацій з указаної тематики слід відзначити роботи С. Беннетта 
(S. Bennett), Дж. К. Гурні (J. K. Gurney), С. Х. Даффі (S. H. Duffy), Ф. Доума 
(F. Douma), К. Колонни (K. Colonna), С. А. Палодічук (S. A. Palodichuk), 
К. Трантера (K. Tranter), Дж. К. Хопкінса (J. P. Hopkins) та інших дослідників. 
Водночас як у національному праві, так і в зарубіжних країнах наразі не 
сформувався єдиний підхід до безпеки використання автономних і 
автоматизованих транспортних засобів. Проаналізуємо стан кримінально-
правової охорони ринку автономних і автоматизованих транспортних 
засобів як одного з видів промислової продукції. 

Виклад основного матеріалу. Шкоду, заподіяну автономними й 
автоматизованими транспортними засобами як джерелами підвищеної 
небезпеки, можна розглядати в цивільно-правовій, адміністративно-
правовій і кримінально-правовій площині.  

Загальні положення матеріальної (цивільно-правової) 
відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, 
встановлено Цивільним кодексом України (далі – ЦК України). Відповідно 
до частини 1 ст. 1187 ЦК України діяльність, пов’язана з використанням, 
зберіганням або утриманням транспортних засобів, визнається джерелом 
підвищеної небезпеки. Згідно з частиною 2 цієї статті відповідальність за 
шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, покладається на особу, 
яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, 
договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом 
чи іншим об’єктом, використання, зберігання або утримання якого створює 
підвищену небезпеку.  

Ю. В. Лесько зазначає, що джерело підвищеної небезпеки 
характеризують такі ознаки: 1) це об’єкт матеріального світу; 2) наявність 
шкідливих властивостей; 3) перебуває у володінні (фактичному чи 
юридичному); 4) використовується у діяльності людей (цілеспрямована за 
їх призначенням, зберігання, утримання тощо); 5) неможливість повного 
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контролю з боку людини за проявом шкідливих властивостей матеріальних 
об’єктів; 6) підвищена ймовірність заподіяння шкоди; 7) можливість 
заподіяння шкоди випадково1. Наявність властивостей автономного 
управління окремими динамічними процесами в автономних та 
автоматизованих транспортних засобах призводить до дедалі більшого 
відсторонення водія від процесів управління такими транспортними 
засобами і, відповідно, від можливості попередити настання шкідливих 
наслідків у процесі експлуатації таких автомобілів. За загальним правилом 
за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, відповідальність несе 
його власник або володілець (ст. 1187 ЦК України). Якщо буде встановлено, 
що шкода, заподіяна транспортним засобом, настала в результаті його 
недоліків, власник (законний користувач) транспортного засобу отримує 
право на регресний позов у порядку, що встановлюється законом (ст. 1211-1 
ЦК України «Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок 
недоліків товару, що є рухомим майном»). 

Продовжуючи дослідження матеріальної відповідальності за шкоду, 
заподіяну автономними й автоматизованими транспортними засобами, слід 
зазначити, що відповідно до статті 7 Закону України «Про відповідальність 
за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції» відповідальність за таку 
шкоду несе виробник продукції або будь-яка особа, яка ввезла на митну 
територію України продукцію з метою її продажу, передання в найм 
(оренду), лізинг або розповсюдження в будь-якій іншій формі в процесі 
провадження господарської діяльності, яка особа, що ввела відповідну 
продукцію на ринок України, яка у такому випадку виступає як виробник2. 
Зазначене положення конкретизовано в Порядку затвердження конструкції 
транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженому наказом 
Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 № 52. У пункті 1.10 
цього Порядку вказується, що у цьому документі під виробником 
розуміється суб’єкт господарювання, що відповідає за проєктування, 
виготовлення та маркування продукції незалежно від того, виконуються 
зазначені операції самим цим суб’єктом чи від його імені, та забезпечує 
відповідність виробництва продукції. При цьому не обов’язково, щоб цей 
суб’єкт господарювання залучався до всіх стадій виготовлення продукції, 
що підлягає затвердженню. Для виконання вимог вищевказаного Порядку 
виробник, який не є резидентом України, повинен призначити свого 
уповноваженого представника – резидента України, який виконує всі 
функції, визначені цим Порядком стосовно виробника3. Особливістю 
відшкодування шкоди, завданої внаслідок дефекту в продукції, є те, що воно 

1 Лесько Ю. В. Поняття та ознаки джерела підвищеної небезпеки. Університетські наукові записки. 2015. 
№ 55. С. 84–85. 
2 Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції : Закон України від 19.05.2011 
№ 3390-VI // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3390-
17#Text (дата звернення: 01.09.2020). 
3 Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання : затверджений 
наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 № 52 // БД «Законодавство України» / ВР 
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1586-12#Text (дата звернення: 01.09.2020). 
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не залежить від вини виробника продукції, а також від того, чи перебував 
потерпілий з ним у договірних відносинах (ст. 4 Закону України «Про 
відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції»)1. Таким 
чином, задоволення матеріальних вимог за шкоду, спричинену 
автономними й автоматизованими транспортними засобами, в кінцевому 
рахунку покладається на виробника цієї продукції або його представника 
(юридичної особи) на території України. 

Більш складним є питання правової оцінки та визначення суб’єкта 
відповідальності у випадку заподіяння автономним та автоматизованим 
транспортним засобом серйозної шкоди життю і здоров’ю людини або 
інших тяжких наслідків. Як ми уже зазначали у попередніх працях2, технічні 
особливості автономних та автоматизованих транспортних засобів 
призводять до ситуацій, коли у низці випадків динамічне керування 
автомобіля відповідно до технічних умов їх експлуатації здійснюється не 
водієм, а автоматизованою системою автомобіля. У таких випадках шкода, 
спричинена автоматизованим транспортним засобом життю та здоров’ю 
людей під час його руху, не охоплюється складом кримінального 
правопорушення, передбаченого статтею 286 КК України «Порушення 
правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засобами». Ураховуючи той факт, що автономні й 
автоматизовані транспортні засоби є продукцією (результатом) 
автомобільної промисловості, в зазначеному контексті доцільно звернути 
увагу на норми, передбачені статтями 227, 275 і 291 КК України, які тією чи 
іншою мірою охоплюють відносини зі створення (виготовлення, 
виробництва) та реалізації на ринку України небезпечної промислової 
продукції, в тому числі транспортних засобів.  

Поняття небезпечної продукції не розкривається в КК України, і для 
його з’ясування необхідно звернутися до інших нормативно-правових актів. 
Зокрема, у частині 1 ст. 1 Закону України «Про загальну безпечність 
нехарчової продукції» зазначається, що небезпечна нехарчова продукція – 
це будь-яка продукція, що не відповідає визначенню терміна «безпечна 
нехарчова продукція». Звісно, таке визначення небезпечної продукції, з 
точки зору формальної логіки, навряд чи можна назвати вдалим, оскільки 
визначення не мають ґрунтуватися лише на запереченні. Тим не менш, для 
з’ясування змісту поняття небезпечної продукції звернемося до визначення 
безпечної продукції, зазначеного в частині 1 ст. 1 цього ж закону. Під 
безпечною нехарчовою продукцією законодавець розуміє будь-яку 
продукцію, яка за звичайних або обґрунтовано передбачуваних умов 
використання (у тому числі щодо строку служби та за необхідності 
введення в експлуатацію вимог стосовно встановлення і технічного 

                                                             
1 Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції : Закон України від 19.05.2011 № 
3390-VI // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3390-
17#Text (дата звернення: 01.09.2020). 
2 Павликівський В. І., Юртаєва К. В. Суб’єктний склад кримінальних правопорушень у сфері використання 
автономних та автоматизованих транспортних засобів. Форум права. 2020. № 1. С. 60–61. 



ISSN 2304-4756          ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. № 2(23). 2020.  

 46  

обслуговування) не становить жодного ризику чи становить лише 
мінімальні ризики, зумовлені використанням такої продукції, які 
вважаються прийнятними і не створюють загрози суспільним інтересам1.  

Іншою формальною вимогою до безпечності продукції є її 
відповідність стандартам щодо забезпечення безпечності продукції, 
встановленим законодавством. Так, згідно з частиною 3 ст. 5 вказаного 
закону доказом безпечності продукції є її відповідність національним 
стандартам, гармонізованим із відповідними європейськими стандартами. 
Перелік гармонізованих національних стандартів формується центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
стандартизації, та оприлюднюється щороку станом на 1 січня шляхом його 
опублікування у друкованому засобі масової інформації та розміщення на 
офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері стандартизації. Зокрема, на діяльність 
виробників транспортних засобів та підприємств, що займаються ремонтом 
і переобладнанням транспортних засобів, розповсюджуються такі 
стандарти: ДСТУ 3310-96 «Засоби транспортні дорожні. Стійкість. Методи 
визначення основних параметрів випробуваннями», ДСТУ OIML R 91:2014 
«Обладнання радіолокаційне для вимірювання швидкості дорожніх 
транспортних засобів», ДСТУ ETSI EN 302 686:2018 «Інтелектуальні 
транспортні системи. Радіообладнання смуги частот від 63 ГГц до 64 ГГц. 
Технічні вимоги та методи випробування» тощо2. У разі відсутності 
стандартів, відповідних національним, використовуються регіональні 
стандарти щодо забезпечення безпечності продукції відповідно до 
міжнародних договорів України3.  

Ураховуючи вищевикладене, можна дати таке визначення небезпечної 
продукції: це продукція, яка не відповідає національним стандартам щодо 
забезпечення безпечності продукції (або за їх відсутності – міжнародним 
стандартам щодо забезпечення безпечності продукції відповідно до 
міжнародних договорів України), введення в обіг якої створює безпеку 
життю і здоров’ю людей, безпечним умовам праці, довкіллю чи іншим 
суспільним інтересам.  

Аналіз положень КК України доводить, що у випадку порушення 
стандартів безпеки виробництва (виготовлення) транспортні засоби 
можуть виступати предметом одразу декількох кримінальних 
правопорушень, передбачених статтями 227, 275 і 291 КК України. 
Предметом кожного з указаних кримінальних правопорушень виступає 

1 Відповідно до закону під час визначення безпечності нехарчової продукції необхідно враховувати: 
характеристики продукції, у тому числі її складу, упаковки, вимог до встановлення і технічного 
обслуговування; вплив продукції на іншу продукцію, якщо вона буде використовуватися разом з нею; 
попередження, що містяться на етикетці продукції, в інструкції з її використання та знищення, а також в 
іншій інформації стосовно продукції; застереження щодо споживання чи використання продукції 
певними категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, людьми похилого віку тощо). 
2 Каталог НД України on-line. URL: http://csm.kiev.ua/nd/nd.php?b=1 (дата звернення: 01.09.2020). 
3 Про загальну безпечність нехарчової продукції : Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI // БД 
«Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2736-17#Text (дата 
звернення: 01.09.2020). 
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небезпечна продукція, хоча у тексті кримінального закону її поняття 
закріплено законодавцем по-різному: у статті 227 КК України це продукція, 
що не відповідає вимогам щодо її безпечності, встановленим нормативно-
правовими актами; у ст. 275 КК – промислова продукція, під час 
розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання якої були 
порушені правила, що стосуються безпечного її використання; у ст. 291 КК – 
транспортні засоби, виготовлені, переобладнані або відремонтовані з 
порушенням встановлених правил, норм і стандартів. Звернемо увагу, що 
стаття 227 КК передбачає додаткову характеристику предмета 
кримінального правопорушення у вигляді вартості небезпечної продукції, 
введеної на ринок України, що має перевищувати п’ятсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Проте, враховуючи високу 
вартість автоматизованих та автономних автомобілів, виконання цієї умови 
можна задовольнити випуском навіть одного такого автомобіля на ринок 
України. У разі недосягнення встановленої вартості небезпечною 
продукцією вчинене кваліфікується за статтею 167 «Введення в обіг або 
реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів» Кодексу 
України про адміністративні правопорушення. Таким чином, у тих випадках, 
коли йдеться про транспортні засоби, включно з автомобілями з високим 
ступенем автоматизації, відмежувати кримінальні правопорушення, 
передбачені статтями 227, 275 і 291 КК України, за предметом стає 
практично неможливим. Відповідно, для вирішення цього завдання 
необхідно враховувати всю сукупність об’єктивних та суб’єктивних ознак 
указаних правопорушень, а також ступінь їх тяжкості.  

Так, на складність відмежування складів кримінальних 
правопорушень, передбачених статтями 227 та 275 КК України, за ознаками 
об’єктивної сторони зверталася увага в судовому та науковому тлумаченні 
положень КК України. Зокрема, у пункті 19 Постанови Пленуму Верховного 
суду України від 12.06.2009 № 7 «Про практику застосування судами 
України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва» 
пропонувалося здійснювати відмежування злочинів, передбачених 
статтями 227 та 275 КК України, за їх предметами1. Проте після внесення 
змін у диспозицію статті 227 КК у 2010 р. значна кількість науковців 
зазначає, що предмет цих кримінальних правопорушень став по суті 
тотожнім, а відмежування вказаних складів пропонується здійснювати за 
наявністю суспільно небезпечних наслідків, зазначених у диспозиції ст. 275 
КК2. Проте, якщо об’єктивна сторона правопорушень, передбачених 
статтями 227 та 275 КК України, полягає у створенні загрози загибелі 
людей чи настанні інших тяжких наслідків, здійснити відмежування 
                                                             
1 Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки 
виробництва : постанова Пленуму Верховного суду України від 12.06.2009 № 7 // БД «Законодавство 
України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va007700-09 (дата звернення: 
01.09.2020). 
2 Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та 
ін. ; за ред. проф. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тюпогіна. 5-те вид., перероб., і допов. Харків : Право, 2015. 
С. 343. 
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зазначених складів знову стає неможливим, оскільки об’єктивна сторона 
кримінального правопорушення, передбаченого статтею 275 КК, може бути 
реалізована лише шляхом взаємодії (доходження) небезпечної продукції до 
кінцевого споживача. При цьому шкода може заподіюватися як користувачу 
небезпечної продукції, так і третім особам. Такий спосіб заподіяння шкоди 
об’єкту злочину В. І. Борисов та О. О. Пащенко називають зовнішньою 
безпекою виробництва1. На практичну неможливість відмежування 
матеріального складу кримінального правопорушення у формі створення 
небезпеки від кримінальних правопорушень з формальним складом 
указували також у своїх роботах О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан, В. П. Тихий і 
М. І. Хавронюк2. Слід підтримати вищезазначених учених, проте водночас 
хотілося б звернути увагу, що такі складності виникають лише у тому разі, 
якщо суб’єктом кожного з аналізованих правопорушень є виробник, який 
вводить вироблену ним небезпечну продукцію на ринок України. У випадку 
імпорту на ринок України автономних та автоматизованих транспортних 
засобів виробник призначає свого уповноваженого представника в Україні, 
що, відповідно, зсуваує можливість притягнення до відповідальності за 
ст. 227 КК України на останнього за умови наявності умислу щодо 
відповідного діяння.  

Під час вирішення питання щодо співвідношення складів 
кримінальних правопорушень, передбачених статтями 227 та 275 КК 
України, вважаємо доцільним урахувати також ступінь їх тяжкості. Так, 
зміни до КК України, що набрали чинності 01.07.2020 р., встановили більш 
сувору санкцію за формальний склад, передбачений статтею 227 КК України 
(нетяжкий злочин), порівняно з матеріальним складом, передбаченим ч. 1 
ст. 275 КК України (кримінальний проступок). Таким чином, у випадку 
фактичного збігу суб’єктів указаних правопорушень вважаємо неможливим 
кваліфікацію лише за частиною 1 ст. 275 КК України, яка видається більш 
загальною. Натомість більш сувора санкція статті 227 КК України вимагає 
кваліфікації за сукупністю кримінальних правопорушень – ст. 227 і ч. 1 або 
ч. 2 ст. 275 КК України. При цьому зазначимо, що встановлення більш 
суворої санкції за діяння, яке, по суті, є частиною іншого правопорушення, є 
невиправданим і в черговий раз доводить незбалансованість вітчизняної 
кримінально-правової політики. 

Порівняльно-правовий аналіз складів правопорушень, передбачених 
частиною 2 ст. 275 і ст. 291 КК України, у формі порушення стандартів щодо 
виготовлення (виробництва) транспортних засобів формують конкуренцію 

1 Борисов В., Пащенко О. Щодо родового об’єкта злочинів проти безпеки виробництва. Вісник Академії 
правових наук України. 2005. № 1 (40). С. 141. 
2 Дудоров О., Мовчан Р. Про відмову від конструкції «створення небезпеки для життя, здоров’я людини 
чи довкілля» у складах злочинів проти довкілля (на прикладі ст. 239 Кримінального кодексу України) // 
Кримінальна юстиція: quo vadis? V Львівський форум кримінальної юстиції: збірник матеріалів науково-
практичної конференції (19–20 вересня 2019 року). Львів. 2019. С. 49; Тихий В. Актуальні питання 
застосування і вдосконалення кримінально-правових норм про відповідальність за злочини проти 
громадської безпеки. Право України. 2010. № 9. С. 27; Хавронюк М. І. Відповідальність за порушення права 
споживачів на безпечність продукції за кримінальними кодексами України та інших держав. Вісник 
Верховного суду України. 2011, № 5 (129). С. 41. 
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загальної (ч. 2 ст. 275 КК України) і спеціальної (ст. 291 КК України) норм. 
Відповідно, така конкуренція за відносної рівності санкцій за вказані 
правопорушення вирішується на користь спеціальної норми.  

Висновки. Стрімке підвищення автоматизації та інтернаціоналізації у 
транспортній сфері вимагає врахування відповідних змін у забезпеченні 
безпеки використання транспортних засобів на території України. Аналіз 
норм цивільного і кримінального законодавства виявляє особливості 
відповідальності вітчизняних та іноземних автовиробників. Проте якщо 
цивільне законодавство передбачає чіткий механізм відшкодування 
заподіяної шкоди на рівні національного ринку, то кримінальне 
законодавство фактично встановлює різні підстави притягнення до 
відповідальності для вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання за 
небезпеку, яку створюють автоматизовані й автономні транспортні засоби.  

У світлі розпочатої роботи над новим проєктом Кримінального 
кодексу України законодавцю слід здійснити певні кроки на випередження 
у питанні кримінально-правового забезпечення охорони у сфері 
розроблення, проєктування, виробництва, введення в обіг та експлуатації 
автоматизованих та автономних транспортних засобів. Необхідно уникнути 
дублювання кримінально-правових заборон, чітко окреслити суб’єктів 
кримінальної відповідальності, виключити необґрунтовану конкуренцію 
між кримінальними проступками та злочинними посяганнями та, 
дотримуючись підстав та умов криміналізації, створити систему 
ефективного кримінально-правового захисту інтересів та прав людини під 
час експлуатації автоматизованих та автономних транспортних засобів. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ АВТОНОМНЫХ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с автономными и 
автоматизированными транспортными средствами как одним из видов 
промышленной продукции. Проведен сравнительный анализ гражданско-
правового механизма возмещения ущерба, причиненного в результате 
конструктивных недостатков транспортного средства, и особенностей 
уголовной ответственности за введение в оборот опасной продукции и 
нарушение правил, которые касаются безопасности использования 
промышленной продукции. Сделаны предложения по усовершенствованию 
законодательства в вопросе обеспечения уголовно-правовой охраны у сфере 
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разработки, проектирования, изготовления, введения в оборот и 
эксплуатации автономных и автоматизированных транспортных средств.  

Ключевые слова: автономные и автоматизированные транспортные 
средства, причинение ущерба, опасная продукция, введение в оборот, 
промышленная продукция, уголовная ответственность. 
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SAFETY OF THE USE OF INDUSTRIAL PRODUCTION ON THE EXAMPLE 

OF AUTONOMOUS AND AUTOMATED VEHICLES (CRIMINAL AND LEGAL 
ASPECT) 

The article reviews issues of causing harm by autonomous and automated 
vehicles as a type of industrial production. It provides comparative analysis of civil 
and legal mechanism of compensation of damage caused by constructive 
deficiencies of vehicles and peculiarities of criminal liability for introducing 
dangerous products into circulation and violation of regulations connected with safe 
use of industrial production. It elaborates proposition for enhancement of legislation 
on ensuring criminal legal safety of construction, engineering, manufacturing, 
introducing into circulation and use of autonomous and automated vehicles. 

Key words: autonomous and automated vehicles, causing of harm, dangerous 
products, introducing into circulation, industrial production, criminal liability.  
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продукції на прикладі автономних та автоматизованих транспортних 
засобів (кримінально-правовий аспект).. Вісник Кримінологічної 
асоціації України : зб. наук. праць. № 2 (23). 2020. С. 41—50. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА «ІНСТИТУТУ 
АСОЦІАЦІЙ» ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН БЛИЖНЬОГО 

ЗАРУБІЖЖЯ 
 

Постановка проблеми. Асоціації людей – інституціолізовані, 
організовані форми взаємодії, здатні вирішувати завдання вищого порядку 
складності та значущості як на рівні окремої особи, так і соціальних груп, 
держав і людства в цілому. Ця ж ідея лежить у підґрунті норми, закріпленої у 
статті 36 Конституції України, про те, що громадяни України мають право 
на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для 
здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, 
економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком 
обмежень, установлених законом в інтересах національної безпеки та 
громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і 
свобод інших людей1. Тож, перешкоджання у реалізації громадянами свого 
конституційного права на свободу об’єднання підриває фундамент 
соціальності людини як такої, суттєво обмежує можливості розкриття її 
творчого конструктивного потенціалу у найбільш різноманітних сферах 
суспільних відносин: політичних, економічних, культурних, суто соціальних 
тощо. Виконання державами-учасницями, серед яких і пострадянські 
республіки, міжнародно-правових зобов’язань (Конвенція про захист прав 
людини й основоположних свобод, Міжнародний пакт ООН про 
громадянські і політичні права, Міжнародний пакт ООН про економічні, 
соціальні і культурні права тощо) у сфері охорони й захисту трудових, 
                                                             
1 Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // БД «Законодавство України» / ВР 
України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 
05.09.2020). 

© Фоменко М. В., Авдєєв О. О., 2020 
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політичних та громадянських прав зумовило постановку питання щодо 
необхідності встановлення кримінально-правової заборони перешкоджання 
законній діяльності профспілок, політичних партій та громадських 
організацій у національних законодавствах1. У цьому кожна з держав 
колишніх радянських республік з ухваленням новітніх національних 
законодавств має неоднакові напрямки з реалізації правових стандартів у 
сфері прав людини через інститут громадянських і політичних асоціацій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблеми 
правового захисту об’єднань громадян займалися такі вчені, як 
П. П. Андрушко, О. О. Дудоров, В. П. Ємельянов, Д. Ю. Кондратов, 
М. Й. Коржанський, О. М. Литвинов, Ю. В. Орлов, В. І. Павликівський та ін. 
Жодним чином не применшуючи внесок зазначених учених у розробку як 
прикладних, так і теоретичних аспектів кримінально-правової протидії 
таким видам кримінальних правопорушень, аналіз досвіду законодавства 
зарубіжних країн у галузі охорони та захисту прав та інтересів громадських 
об’єднань залишився поза їхньою увагою.  

Метою статті є здійснити порівняльний аналіз національного та 
зарубіжного законодавства країн пострадянського простору з питання 
кримінально-правової охорони об’єднань громадян і за результатами 
дослідження визначити сучасний стан кримінально-правової охорони 
асоціацій громадян у відповідних державах, урахування якого було б корисним 
з погляду вирішення теоретичних проблем складу кримінального 
правопорушення, передбаченого статтею 170 КК України, та правозастосовної 
практики. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що кримінальне право виступає 
своєрідною сигнальною системою, в якій в інформаційному аспекті 
відбиваються найбільш важливі, найбільш цінні для конкретно-історичного 
суспільства відносини. Інструментальною категорією, яку узвичаєно 
використовувати як у кримінально-правовій доктрині, так і в законодавстві 
на позначення провідного критерію деструктивності соціальних практик є 
суспільна небезпечність діяння. В умовах сьогодення посягання на 
конституційне право громадян на свободу об’єднання в політичні партії та 
інші громадські об’єднання для захисту різного кола інтересів є таким, що 
прямо чи опосередковано становить найбільшу загрозу прогресивному 
розвитку для суспільства, держави та, що найголовніше, для людини. Коли 
таке посягання здійснюється, держава з метою підтримання функціонування 
систем соціальної інтеракції та заради забезпечення благ кожного і 
суспільства загалом запускає механізм кримінально-правового впливу.  

1 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : міжнародний документ Ради Європи 
від 04.11.1950 № 995_004 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 05.09.2020); Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права : міжнародний документ Організації Об’єднаних Націй від 16.12.1966 // 
БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата 
звернення: 05.09.2020); Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права : міжнародний 
документ Організації Об’єднаних Націй від 16.12.1966 // БД «Законодавство України» / ВР України.  
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення: 05.09.2020). 
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Громадські формування є інститутами громадянського суспільства, 
через які здійснюються обстоювання і захист індивідуальних і суспільних 
інтересів громадян. Не в останню чергу а допомогою створення та активної 
участі у таких об’єднаннях здійснюється обстоювання своїх інтересів у 
процесі формування та реалізації державної правової політики. 
Невиправдані очікування щодо змін у політичній, соціально-економічній і 
культурній сферах життя держави призвели до збільшення кількості 
громадських організацій з їх чітко сформованими вимогами до органів 
державної влади різних рівнів. Водночас поряд із приростом таких 
організацій збільшується й кількість порушених прав їх членів у процесі 
здійснення відповідної діяльності, дані про які не завжди є відомими 
правоохоронним органам у зв’язку з високим рівнем латентності цих 
кримінальних правопорушень. Авжеж, не всі посягання на діяльність 
громадських асоціацій є суспільно-небезпечними й такими, що потребують 
негайного захисту кримінально-правовим засобами, а лише ті з них, які з 
урахуванням уявлень про характер і ступінь суспільної небезпечності 
становлять найбільшу загрозу для відтворення інституту громадянського 
суспільства. Тут варто зважати на зміст законної діяльності, у площині яких 
саме суспільних відносин (правовідносин) вона здійснюється, значення для 
особи, суспільства і держави негативного результату (наслідків) від 
перешкоджання їй.  

Кримінальна протиправність перешкоджання законній діяльності 
громадських організацій та політичних партій була встановлена 
вітчизняним законодавством порівняно нещодавно: з 01.09.2001 р., тобто з 
набуттям чинності КК України, а щодо перешкоджання законній діяльності 
профспілок – з 22.06.1984 р. (ст. 132 КК УРСР)1. Як відомо, кримінальні 
кодекси тодішніх радянських республік не містили загальної норми, яка б 
установлювала відповідальність за посягання не лише на права профспілок, 
а й політичних партій та громадських організацій.  

Під час ухвалення нових національних законодавств країн 
пострадянського простору визначились різні напрямки з питань охорони 
діяльності асоціацій громадян. Для цього законодавства цих держав ми 
умовно поділили на декілька груп. Перша: зберігаючи наступність 
попередніх кодексів, нові законодавства залишили діяльність професійних 
спілок під охороною кримінального закону, крім того поширили сферу його 
дії на охорону діяльності інших асоціацій громадян: політичних партій, 
релігійних організацій та інших громадських об’єднань. До таких 
законодавств слід віднести кримінальні кодекси України, Білорусі, Вірменії, 
Грузії і Таджикистану. Друга група відзначилась криміналізацією посягань 
на конкретні об’єднання, через діяльність яких здійснюється реалізація 
трудових, соціально-економічних або релігійних прав людини. До таких 
законодавств варто віднести кримінальні закони Казахстану та 

                                                             
1 Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // БД «Законодавство 
України» / ВР України.  URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 05.09.2020). 
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Узбекистану. Третя група характеризується відмовою законодавця від 
охорони діяльності відповідних «кооперацій» громадян кримінально-
правовими засобами, вважаючи достатнім забезпечення їх діяльності 
іншими галузями права. Це кримінальні кодекси РФ, Туркменістану, 
Азербайджану, Молдови, Киргизстану та країн Балтії (Литви, Латвії, 
Естонії). 

Кримінальні законодавства першої групи поєднує наявність 
кримінально-правової норми, що забезпечує охорону не лише трудових або 
пов’язаних з ними соціально-економічних відносин (у разі перешкоджання 
законній діяльності професійних спілок), а й будь-яких інших відносин, 
участь у яких беруть громадські об’єднання (у разі перешкоджання 
діяльності інших громадських організацій) або політичні партії (у разі 
перешкоджання діяльності політичних партій). Характерною рисою всіх 
зазначених законодавств цієї групи, крім білоруського, є те, що ними через 
фіксацію у відповідних нормах поставлено під охорону діяльність 
політичних партій, через яку здійснюється охорона і політичних прав 
громадян, адже перешкоджання вільній діяльності політичних партій має 
наслідком деструкцію механізмів політичної комунікації, зниження рівня їх 
функціональності. У свою чергу, низький рівень політичної комунікації, як 
слушно зауважує Ю. В. Орлов, призводить до закритості елітного ядра 
організації політичної системи, суттєвого розриву між первинними та 
вторинними політичними акторами, політикою та іншими соціальними 
інститутами загалом1. Крім того, кримінальні закони Республіки Білорусії, 
Грузії та Таджикистану охоплюють ще й відносини з приводу захисту 
релігійних прав людини через діяльність релігійних організацій 
(об’єднань)2.  

Звертаючись до національного законодавства, за системно-правовим 
зв’язком Закону України «Про громадські об’єднання» із положеннями 
Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» релігійні 
організації та релігійні об’єднання не належать ані до громадських 
організацій, ані до громадських спілок і залишаються поза увагою 
українського законодавця3. Таким чином, беручи до уваги приклад названих 
законодавств, маємо констатувати прогалини у чинному законі про 
кримінальну відповідальність, які вимагають якнайшвидшого усунення для 

                                                             
1 Орлов Ю. В. Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності : монографія. Харків : Діса Плюс, 
2016. 656 с. 
2 Кримінальний кодекс Республіки Білорусь : Закон Республіки Білорусь від 09.07.1999  № 275-З. Право. 
URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275 (дата звернення: 10.09.2020); Кримінальний 
кодекс Грузії : Закон Грузії від 22.07.1999 № 2287. Законодательный Вестник Грузии. URL: 
https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426?publication=212 (дата звернення: 10.09.2020); 
Кримінальний кодекс Республіки Таджикистан : Закон Республіки Таджикистан від 21.05. 1998  № 574 // 
Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан : офиц. сайт. URL: 
http://ncz.tj/legislation (дата звернення: 10.09.2020).  
3 Про громадські об’єднання : Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI // БД «Законодавство України» / 
ВР України.  URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 (дата звернення: 05.09.2020); Про свободу 
совісті та релігійні організації : Закон України від 23.04.1991 № 987-XII // БД «Законодавство України» / 
ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12 (дата звернення: 05.09.2020). 
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забезпечення повноти кримінально-правової охорони не лише громадських 
об’єднань, а і релігійних організацій та їх об’єднань, вплив на діяльність 
яких є не менш суспільно небезпечним, ніж на інші види об’єднань.  

Варто позитивно оцінити підхід грузинського та вірменського 
законодавців, які розширили межі кримінально-правової заборони та 
поширили її на перешкоджання створенню політичного, громадського та 
релігійного об’єднання (ст. 166 КК Грузії, ст. 161 КК Вірменії)1. Таке 
розширення, вочевидь, має сенс та практичне значення. У вітчизняній 
науковій літературі з конституційного права використовується одночасно 
як одне, так і інше позначення аналізованого права, але здебільшого 
синонімічно. Головним аргументом на користь внесення відповідних змін 
до чинної норми є те, що право на об’єднання (право вільно об’єднуватись) – 
це право громадян, фізичних осіб, а право на свободу об’єднань – це право 
відповідних об’єднань, юридичних осіб, на вільну діяльність. Така логіка 
міркування дозволяє дійти висновку, що згідно з чинною редакцією статті 
170 КК України законом поставлено під охорону лише ті суспільні 
відносини, які формуються на підставі права на свободу об’єднань, оскільки 
кримінально протиправним вважається лише перешкоджання законній 
діяльності професійних спілок, політичних партій та громадських 
організацій. До того ж, установлюючи кримінально-правову заборону щодо 
перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій 
та громадських організацій, законодавець безпідставно та непослідовно, на 
нашу думку, залишив поза увагою перешкоджання створенню цих 
різновидів громадських асоціацій. Останнє, вочевидь, є не менш суспільно 
небезпечним діянням, яке посягає на ті ж само відносини, які поставлено під 
охорону статтею 170 КК України у її чинній редакції. Переконані, існують 
підстави та є сенс у криміналізації перешкоджання створенню професійних 
спілок, політичних партій та громадських організацій, про що ми заявляли в 
попередніх дослідженнях. 

Друга група новітніх кримінальних законодавств країн ближнього 
зарубіжжя характеризується відмовою від установлення широкої 
кримінально-правової охорони об’єднань громадян, передбачаючи 
відповідальність за посягання лише на конкретні об’єднання – релігійні або 
професійні. Так, КК Узбекистану у контексті визначення правопорушень, 
об’єктом посягань яких може виступати діяльність асоціацій громадян, 
містить єдину норму щодо перешкоджання законній діяльності релігійних 
організацій, а КК Казахстану – щодо перешкоджання законній діяльності 
представників робітників2. Діяльність політичних партій та інших 

                                                             
1 Кримінальний кодекс Республіки Вірменія: Закон Республіки Вірменія від 29.04. 2003  № ЗР-528 // 
Национальное Собрание Республики Армения : офиц. сайт. URL: 
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang (дата звернення: 05.09.2020). 
2 Кримінальний кодекс Республіки Казахстан : Закон Республіки Казахстан від 16.07.1997  № 161-I. 
Юрист. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252 (дата звернення: 05.09.2020); 
Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан : Закон Республіки Узбекистан від 22.09.1994  № 2012-XII 
// Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан : офиц. сайт. URL: 
http://parliament.gov.uz/ru/laws/adopted/83/3521/ ( дата звернення: 05.09.2020). 
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громадських організацій не підпадає під спектр дії кримінальних законів 
цих країн.  

Що стосується аналізу конструкції об’єктивної сторони кримінальних 
правопорушень, які досліджуються, то грузинський і казахський законодавці 
обмежили сферу дії кримінального закону вказівкою на спосіб вчинення 
діяння, крім цього, законодавці Республіки Білорусь, Казахстан та 
Таджикистан визнали обов’язковим установленням наслідків цього діяння. 
Так, стаття 166 КК Грузії передбачає вчинення такого діяння із 
застосуванням насильства, з погрозою насильством або з використанням 
службового становища; ст. 150 КК Казахстану як обов’язкові конструктивні 
ознаки перешкоджання законній діяльності представників робітників 
передбачає вчинення цього діяння посадовою особою з використанням свого 
службового становища та наслідки у вигляді суттєвого порушення їх прав та 
законних інтересів. КК Білорусії та Таджикистану не містять вказівку на 
спосіб учинення діяння, однак кримінально караним визнають таке 
правопорушення у випадку суттєвого порушення прав та законних інтересів 
відповідного об’єднання. У новітніх кримінальних законах країн 
пострадянського простору (крім КК Вірменії) не передбачено жодної 
специфічної обставини, яка б могла диференціювати кримінальну 
відповідальність за вчинення цього діяння залежно від факторів її обтяження 
чи пом’якшення. Такі кваліфікуючі обставини, як вчинення діяння із 
застосуванням насильства, погрозою його застосуванням або з 
використанням службового становища передбачено законодавцями у змісті 
ознак основного складу кримінального правопорушення, а отже, кримінально 
караним перешкоджання створенню або діяльності таких об’єднань буде 
вважатися лише за наявності однієї з цих обставин. Крім того, необхідність 
установлення такого оціночного критерію, як «суттєвість» порушення, для 
відмежування кримінальних правопорушень від адміністративних деліктів 
лише ускладнить розуміння та практику застосування цієї норми 
правозастосувачем і розширить можливості для перекручування права, його 
неоднакового, свавільного тлумачення та зловживання.  

Практично всі чинні КК першої та другої групи в диспозиціях статей 
використовують прикметник «законна» для позначення відповідної 
діяльності. З точки зору формально-логічних вимог до побудови речення як 
лінгвістичної форми правової норми, зайвим є використання прикметника 
«законна» щодо діяльності, якій таке перешкоджання здійснюється. 
Перешкоджання такій діяльності має проявлятися у заподіянні шкоди, а 
отже, завжди є протиправним, адже йдеться про заподіяння шкоди правам, 
свободам і законним інтересам. Вочевидь, не можна нашкодити 
протиправній діяльності; її можна припинити, зменшити інтенсивність, 
усунути окремі прояви, їй можна запобігти. За змістом же аналізованих 
норм ідеться саме про незаконне створення перепон діяльності вказаних 
видів об’єднань. Такі діяння цілком можуть бути описані за допомогою 
категорії «перешкоджання» без додаткового використання прикметника 
«законна» щодо діяльності таких об’єднань.  
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Більшість кримінальних законодавств ближнього зарубіжжя відносить 
кримінальні правопорушення проти діяльності політичних, релігійних та 
інших громадських об’єднань до категорії злочинів, що не становлять 
великого ступеня суспільної небезпеки (КК Білорусії, Узбекистану), до 
злочинів невеликої тяжкості (КК Вірменії, Таджикистану), менш тяжких 
злочинів (КК Грузії) чи нетяжких злочинів (КК України). Виняток становить 
національне законодавство Казахстану, згідно з яким кримінальне 
правопорушення проти діяльності представників робітників розглядається 
як кримінальний проступок. Буквальне його тлумачення свідчить про 
наявність змістовних розбіжностей у тексті норм, адже відповідно до 
частини 3 ст. 10 КК Казахстану кримінальним проступком визнається 
«вчинене винне діяння (дія або бездіяльність), що не становить великої 
суспільної небезпеки, яке завдало незначної шкоди або створило загрозу 
заподіяння шкоди особистості, організації, суспільству або державі, за 
вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, 
залучення у громадські роботи, арешту, видворення за межі Республіки 
Казахстан іноземця або особи без». Водночас склад кримінального 
правопорушення, зафіксований у статті 154 цього ж КК (перешкоджання 
законній діяльності представників робітників), вимагає обов’язкового 
встановлення наслідків цього діяння у вигляді «суттєвого порушення їхніх 
прав і законних інтересів».  

У більшості випадків за ці кримінальні правопорушення КК 
передбачено альтернативні види покарань, не пов’язані з обмеженням або 
позбавленням волі: штраф, громадські роботи, виправні роботи, домашній 
арешт. Виняток із цього правила становлять КК України, Грузії та 
Таджикистану. На відміну від інших кримінальних законодавств, де 
застосування такого виду покарання, як позбавлення права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю, не має імперативного характеру, 
КК України та Казахстану передбачили його як обов’язкове додаткове. Із 
цього можна зробити висновок, що суб’єкт цього кримінального 
правопорушення має бути спеціальним. І якщо відповідно до статті 154 КК 
Казахстану наявність спеціального суб’єкта труднощів не викликає, то з 
огляду на диспозицію ст. 170 КК України це прямо не випливає. Фактично 
обмежується коло суб’єктів, до яких можна застосувати передбачене 
чинною кримінально-правовою нормою статті 170 КК України покарання, 
про що нами також було заявлено в попередніх дослідженнях.  

До речі, останні зміни у кримінальному законодавстві Республіки 
Казахстан свідчать про те, що законодавець іде шляхом установлення 
пом’якшення покарання за перешкоджання діяльності представників 
працівників порівняно з попередньою редакцією статті.  

Порівняльний аналіз санкцій вітчизняного та зарубіжного 
законодавства дозволяє дійти висновку, що більш суворі покарання за 
посягання на діяльність відповідних об’єднань передбачено КК України та 
Грузії. Незважаючи на новітні зміни у зв’язку з ухваленням Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
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досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 
щодо виключення із закону категорії злочинів «середньої тяжкості» (до якої 
було віднесено склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 170 
КК України), послаблення покарання за перешкоджання законній діяльності 
політичних партій, громадських організацій та профспілок не відбулося. Це 
видається цілком виправданим з огляду на характер і ступінь його суспільної 
небезпечності. З іншого боку, у сукупності з мінімальними показниками 
судової практики щодо притягнення до кримінальної відповідальності за 
вчинення злочину, передбаченого статтею 170 КК України, негативні ефекти 
від застосування покарання будуть незначними та не пов’язаними із 
призонізацією (принаймні масовою) населення, їх соціально-психологічним 
відчуженням і дезорганізацією.  

На завершення додамо, що серед представників третьої групи 
законодавств КК Республіки Азербайджан передбачено відповідальність за 
порушення рівноправності громадян залежно від приналежності до 
політичних партій, професійних спілок та інших громадських об’єднань1. У 
цьому сенсі, шляхом незаконного впливу на таких осіб цілком можливо 
створювати перепони для діяльності відповідних політичних партій чи 
громадських організації. Убачається, за задумом законодавця під охороною 
зазначеної норми перебувають права окремої фізичної особи, громадянина, 
а не вільна діяльність політичних партій, професійних спілок, чи-то 
громадських організацій. У цілому ж кримінальні законодавства цієї групи 
характеризуються повною відмовою від установлення відповідальності за 
перешкоджання діяльності об’єднань громадян, переводячи регулювання 
таких відносин у площину інших галузей права.  

Висновки. Порівняння досвіду встановлення кримінальної 
відповідальності за посягання на діяльність різних видів асоціацій громадян в 
Україні та законодавстві країн ближнього зарубіжжя свідчить про суттєві 
відмінності в обсягах і межах кримінально-правової охорони. Позитивним 
прикладом можуть слугувати КК Грузії та Вірменії щодо розширення меж 
кримінально-правової заборони та її поширення на перешкоджання 
створенню відповідних об’єднань. Варто оцінити забезпечення кримінально-
правовою охороною у КК Білорусії, Грузії та Таджикистану діяльність 
релігійних організацій, яка наразі відсутня в українському законодавстві.  

Аналіз видів покарань, передбачених за посягання на право 
створювати громадські об’єднання та свободу діяльності об’єднань у цих 
законодавствах, дає змогу дійти висновку, що практично всі посягання, 
виражаючись термінологією українського кримінального законодавства, 
належать до нетяжких злочинів. Водночас серед окремих держав 
спостерігається тенденція у відмові від охорони діяльності політичних 
партій, громадських і релігійних організацій кримінально-правовими 
засобами.  

1 Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки : затверджений Законом Азербайджанської 
Республіки від 30.12. 1999  № 787-IQ. Юрист. URL: https://online.zakon.kz/ 
document/?doc_id=30420353#pos=72;-43 (дата звернення: 05.09.2020). 

https://online.zakon.kz/
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Підсумовуючи, зазначимо: криміналізація перешкоджання діяльності 
різних видів об’єднань громадян повинна відображати потреби соціального 
запиту, а останні, в свою чергу, формуються залежно від особливостей 
розвитку внутрішніх соціально-економічних, культурних, політичних та 
інших бурхливих процесів у житті кожної пострадянської держави.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА «ИНСТИТУТА АСОЦИАЦИЙ» ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Проведен сравнительно-правовой анализ национального и зарубежного 

законодательства стран постсоветского пространства относительно 
осуществления уголовно-правовой охраны объединений граждан. Выявлены 
три разных направления во взглядах на обеспечение правовой защиты таких 
объединений. В ряде исследуемых законодательств отмечается расширение 
сферы действия уголовного закона, в других – отказ законодателя от 
осуществления охраны объединений граждан уголовно-правовыми 
средствами. Отмечены некоторые позитивные моменты, которые могут 
быть учтены для дальнейших исследований в этой области. 

Ключевые слова: объединение, организация, воспрепятствование, 
законная деятельность, религиозные организации, политические партии. 
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CRIMINAL AND LEGAL PROTECTION OF THE “INSTITUTION OF 

ASSOCIATION” UNDER THE LEGISLATION OF THE NEAR ABROAD COUNTRIES 
The author of the article conducts comparative and legal analysis of the 

national and foreign legislation of post-soviet countries on criminal and legal 
protection of citizens associations. It outlines three different directions in the view 
on ensuring legal protection of such associations. We observe expanding scope of 
criminal law in a number of examined legislations, in other countries – legislator’s 
withdrawal of the protection of citizens associations with criminal and legal 
remedies. The author of the article emphasizes certain positive developments that 
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НЕЗАКОННЕ ЗАЙНЯТТЯ РИБНИМ, ЗВІРИНИМ АБО 

ІНШИМ ВОДНИМ ДОБУВНИМ ПРОМИСЛОМ В РОЗРІЗІ 
УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 
Поставника проблеми. У зв’язку з поширенням випадків незаконного 

добування природних ресурсів, а саме незаконного полювання і риболовлі, 
значення набуває проблема правильної кваліфікації цієї категорії справ. В 
Україні браконьєрство набуло дуже великих розмірів та давно 
перетворилося на один з потужних і впливових злочинних видів діяльності, 
що становить загрозу екологічній безпеці. Наукові праці з цієї 
проблематики містять певні розбіжності в теоретичних положеннях і 
висновках. Аналіз правозастосовної практики свідчить про помилки, що 
допускаються під час кримінально-правового оцінювання незаконного 
зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Крім 
того, вивчення слідчо-прокурорської й судової практики показує, що під час 
кваліфікації злочину, передбаченого статтею 249 КК України, виникають 
певні труднощі.  

Мета статті – дати опис основних термінів складу злочину, 
передбаченого статтею 249 КК України «Незаконне зайняття рибним, 
звіриним або іншим водним добувним промислом». 

Виклад основного матеріалу. Здійснюючи кримінально-правову 
характеристику складу злочину, передбаченого статтею 249 Кримінального 
кодексу України (далі – КК України) «Незаконне зайняття рибним, звіриним 
або іншим водним добувним промислом», слід виходити з того, що в 
чинному законодавстві України діє велика кількість нормативно-правових 
актів, більшою частиною підзаконних, які ухвалено різними органами 
державної влади, що регламентують діяльність щодо вилову риби і звірів та 
добувного промислу. Це, в свою чергу, призводить до розгалуження та 
розбалансування понять і термінів, що містяться у нормі, якою передбачено 
кримінальну відповідальність за досліджуване правопорушення. 

Родовим об’єктом складу злочину, передбаченого статтею 249 КК 
України, є суспільні відносини, що забезпечують охорону довкілля України, 
його науково обґрунтоване використання і відтворення природних ресурсів 

© Черевко К. О., 2020 
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та охорону нормального екологічного стану біосфери. Безпосереднім 
об’єктом злочину є встановлений порядок раціонального використання, 
охорони і відтворення риб та інших об’єктів водної фауни як важливої 
складової частини навколишнього природного середовища1.  

Предметом цього злочину є дикі водні живі ресурси (водні біоресурси), 
тобто організми життя в усьому їх видовому і популяційному різноманітті 
та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, тощо), які перебувають у стані 
природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі, та 
неможливі без перебування у воді. До них, зокрема, слід віднести таких 
тварин: 

– риби різноманітних порід (група водних хребетних тварин, зазвичай
холоднокровних із вкритим лускою тілом та зябрами, присутніми протягом 
усього життя, що активно рухаються за допомогою плавців або руху всього 
тіла); 

– морські ссавці (китоподібні – кити, дельфіни і морські свині, сирени –
ламантини і дюгоні, ластоногі – справжні тюлені, вухаті тюлені і моржі, 
видри – американська видра і калан); 

– ракоподібні та голкошкірі водні безхребетні тварини (раки, краби,
креветки, трепанги, морські їжаки, морські зірки тощо); 

– молюски (тип двобічно-симетричних тварин, таких як головоногі,
черевоногі, мідії, кальмари, устриці тощо); 

– промислові водні рослини і водорості, які використовуються для
виготовлення продуктів харчування, добрів та медичних препаратів і які 
підлягають спеціальному правовому захисту (морська капуста, ламінарія) 
тощо2. 

Як указує більшість науковців, не можна визнавати предметом цього 
злочину:  

а) водні організми, добування яких нормативними актами не 
регламентується (водні плазуні, планктон, шкідливі види риб, жаби тощо); 

б) кормові угіддя, місця зимування, нерестові ділянки, тобто ділянки 
водних об’єктів, де відбувається розмноження риб та інших водних живих 
ресурсів); 

в) нутрії, бобри, ондатри, хохулі й видри, які є хутровими звірами і 
розглядаються, як і водоплавні птахи, як предмет незаконного полювання 
(ст. 248 КК України); 

г) риби та інші водні живі організми, які завдяки вкладеній праці 
людини вже не виступають як природні багатства в їх природному стані, а є 
включеними у виробничо-трудовий процес, набули внаслідок цього якості 
товару і виступають предметом злочинів проти власності (розуміється, 
наприклад, виловлена риба, яка перебуває в магазинних акваріумах)3.  

1 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України/ за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 
4-те вид., перероб. та допов.  Київ :Юридична думка, 2007. С. 731.   
2 Поняття водні ресурси // Вікіпедія : вільн. енцикл. URL: http://uk.wikipedia.org/ 
wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B2
%D1%86%D1%96 (дата звернення: 22.09.2020). 
3 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 

http://uk.wikipedia.org/
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Дії осіб, винних у незаконному вилові риби, добуванні водних тварин, 
що вирощуються підприємствами й організаціями в спеціально 
облаштованих або пристосованих водоймах, або заволодіння рибою, 
водними тваринами, відловленими цими організаціями, або дикими 
тваринами і птахами, що перебувають у розплідниках і вольєрах, 
підлягають кваліфікації як крадіжка майна. 

Під час розгляду об’єктивної сторони злочину треба звернутися до 
трьох ознак: 

1) діяння – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним 
добувним промислом; 

2) наслідок – у вигляді істотної шкоди; 
3) причинний зв’язок між діянням та наслідком. 
Розглядаючи питання про зміст діяння в складі цього злочину, слід 

указати, що відповідно до Закону України «Про тваринний світ» одним із 
видів використання об’єктів тваринного світу є рибальство. Рибальством 
вважається добування (вилучення водних біоресурсів із середовища їх 
перебування) риби та водних безхребетних. На території України може 
здійснюватися промислове, любительське та спортивне рибальство1. 

Промислове рибальство (далі – промисел) – вид спеціального 
використання риби та інших водних живих ресурсів, які перебувають у стані 
природної волі, шляхом їх вилучення (вилову, добування, збирання) із 
природного або штучного середовища з метою задоволення потреб 
населення і народного господарства. Іноді зустрічається таке тлумачення 
поняття промислового рибальства – це вид спеціального використання 
риби та інших водних живих ресурсів для виробництва харчової, технічної, 
кормової, медичної та інших видів продукції. Ці два поняття дуже схожі, але, 
на нашу думку, перший варіант є більш правильним2. 

Так, підприємствам, установам, організаціям і громадянам у порядку 
спеціального використання об’єктів тваринного світу надається право 
ведення промислового рибальства, включно з промислом водних 
безхребетних на промислових ділянках рибогосподарських водних об’єктів 
та в континентальному шельфі України. 

До рибогосподарських водних об’єктів належать усі поверхневі, 
територіальні та внутрішні морські води, які використовуються (можуть 
використовуватися) для промислового добування, вирощування чи 
розведення риби та інших об’єктів водного промислу або мають значення 
для природного відтворення їх запасів, а також виключна (морська) 
економічна зона й акваторія у межах континентального шельфу України. 

Перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об’єктів (їх 
частин) визначається Кабінетом Міністрів України. 
                                                                                                                                                                  
4-те вид., перероб. та допов. Київ :Юридична думка, 2007. С. 732. 
1 Про тваринний світ : Закон України від 13.12. 2001 № 2894 // БД «Законодавство України» / ВР України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14#Text (дата звернення: 22.09.2020). 
2 Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів : Закон України від 
08.07.2011 № 3677 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/3677-17#Text (дата звернення: 20.09.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/
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Підприємства, установи, організації і громадяни, яким надано в 
користування рибогосподарські водні об’єкти (їх частини), для ведення 
промислового рибальства, включно з промислом водних безхребетних, 
зобов’язані дотримуватися вимог, що забезпечують поліпшення 
екологічного стану водних об’єктів та умов відтворення рибних запасів, та 
утримувати в належному санітарному стані прибережні захисні смуги в 
місцях здійснення промислового рибальства. 

Поняття «промисел» використовується в цьому контексті не як 
позначення певного різновиду множинності злочину, а як характеристика 
об’єктивної сторони злочинного посягання на об’єкти водної фауни, яке 
може бути як одноразовим, так і неодноразовим. Наприклад, згідно з 
абзацем 3 п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 
практику у справах про злочини та ніші правопорушення проти довкілля» 
від 10.12.2004 № 17, під промислом розуміються як один акт добування 
риби, тварин чи рослин, так і неодноразове вчинення таких дій1.  

Любительське і спортивне рибальство – це безоплатне рибальство та 
добування (вилов) водних безхребетних для особистого споживання у 
порядку загального використання, у дозволених обсягах, у визначених для 
цих цілей водоймах загального користування і за умови додержання 
встановлених правил рибальства і водокористування, знаряддями вилову, 
встановленими для цього правилами рибальства2. 

Спортивне рибальство – вид любительського рибальства, що 
здійснюється у порядку загального використання з установленням певних 
вимог до проведення спортивних змагань або кваліфікаційних нормативів. 
В інших випадках любительське рибальство здійснюється на праві 
спеціального використання.  

Спеціальне використання водних живих ресурсів здійснюється за плату 
в межах затверджених у встановленому порядку лімітів (виділених квот). На 
їх підставі державним органом рибоохорони, в зоні діяльності якого буде 
здійснюватися промисловий лов, видається дозвіл, у якому зазначаються 
найменування користувача, назва і реєстрація судна, обсяг квоти, мета і 
знаряддя лову. 

Любительський і спортивний лов риби і водних безхребетних для 
власних потреб дозволяється всім громадянам України, іноземцям, а також 
особам без громадянства в усіх водоймах України, за винятком вилову у 
водоймах природо-заповідного фонду, ставкових та інших риборозплідних 
господарствах і водоймах, спеціальне використання яких обмежено (питні, 
технічні, лікувальні та інші), а також у водоймах, де лов або добування 
заборонено законодавством України. Любительське і спортивне рибальство 
на водоймах загального користування здійснюється безоплатно та без 

1 Постанови Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної спеціалізації. Харків : Константа, 
2018. 320 с. 
2 Про Загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України на період до 2010 року : 
Закон України від 19.02.2004 № 1516 // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1516-15#Text (дата звернення: 20.09.2020). 
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надання спеціальних дозволів. Любительський та спортивний лов риби 
забороняється: 

– у каналах теплоенергоцентралей, підвідних та скидних каналах 
електростанцій; 

– у підвідних і магістральних каналах, відводах рибогосподарських та 
меліоративних систем, у шлюзових каналах тощо; 

– у новостворених водосховищах (до особливого розпорядження); 
– з незареєстрованих плавзасобів або таких, що не мають на корпусі 

чіткого реєстраційного номера (за винятком веслових човнів); 
– на водоймах, не визначених органами рибоохорони як такі, на яких 

дозволене любительське рибальство; 
– у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години 

до його сходу) з човнів та інших плавучих засобів у Чорному та Азовському 
морях; 

– без наявності відповідних документів, що дають право на здійснення 
лову в окремих водоймах1. 

Незаконність зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним 
промислом є таким у разі здійснення його:  

а) без належного дозволу;  
б) у заборонений час;  
в) у недозволених місцях;  
г) забороненими способами і знаряддями лову. 
Зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом 

без належного дозволу є таким у випадках: 
1) коли добування водних тварин здійснюється самовільно, без 

отримання дозволу на промисел; такий дозвіл видається спеціально 
уповноваженим органом у вигляді дозволу, білета на право вилову риби або 
інших водних тварин, угоди на відвід рибопромислової ділянки або 
водосховища, ліцензії на спортивний і любительський вилов риби цінних 
видів, наприклад фізичними особами або представниками юридичної особи 
без спеціального дозволу, зокрема ліцензії на вилов риби, яка видається 
згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності, 
пов’язаної з промисловим виловом риби на промислових ділянках 
рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, 
затвердженими наказом Державного комітету України з питань 
регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики 
України від 14.11.2001 № 132/336 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва від 05.05.2004 № 90/284; 

2) за наявності ліцензії, але з недотриманням передбачених у ній 
вимог щодо строку, місця вилову (водного об’єкта), знарядь лову, квоти 
(частки ліміту, яка виділяється ліцензіату), ліміту (дозволеного обсягу 
                                                             
1 Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них : Закон України від 06.02.2003 № 486 // 
БД «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/486-IV#Text (дата 
звернення: 22.09.2020). 
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вилучення риби з природного середовища), приймального пункту, 
приймального судна (тобто приміщення судна), пристосованого (відповідно 
до санітарних, технологічних норм) для приймання вилученої посортованої 
за видами риби для її подальшого зберігання) 

Рибальство у заборонений час означає, що воно здійснюється тоді, 
коли зайняття будь-яким водним добувним промислом заборонено:  

1) узагалі (наприклад, відповідно до п. 5 Режиму промислового
рибальства в басейні Чорного моря у 2006 році, затвердженого наказом 
Міністерства аграрної політики України від 27.02.2006 № 81, промисловий 
вилов осетрових видів риб і їх гібридів у басейні Чорного моря 
забороняється, а прилов цих об’єктів має випускатися в море, також 
забороняється рибальство у новостворених водосховищах до особливого 
розпорядження, любительський лов дельфінів, тюленів, усіх видів 
осетрових та їх гібридів, лосося, форелі, харіуса, деяких інших видів риб, усіх 
видів крабів, устриць та інших видів, занесених до Червоної книги України);  

2) у строки, на які встановлено заборону для певних видів водних
тварин чи водоймищ (конкретні терміни зайняття водним добувним 
промислом визначаються за басейно-територіальним принципом і 
закріплюються у правилах промислового, любительського і спортивного 
рибальства; наприклад, пунктом 10 вище зазначеного Режиму 
промислового рибальства в басейні Чорного моря у 2006 році передбачено, 
що заборона на вилов калкана під час нересту у виключній (морській) 
економічній зоні визначається в термін з 1 до 30 травня). 

До недозволених місць слід відносити ті водойми або їх ділянки, в яких 
водний добувний промисел заборонено завжди або дозволяється лише 
протягом певного часу (наприклад, любительським і спортивним 
рибальством забороняється займатись у каналах теплоенергоцентралей, 
підвідних і скидних каналах електростанцій, у відводах рибогосподарських 
та меліоративних систем, у шлюзових каналах, поблизу мостів, які 
охороняються, в межах режимних зон охорони, у радіусі 500 метрів навколо 
риборозплідних господарств і на зимувальних ямах). 

Забороненими слід визнавати ті знаряддя лову, якими взагалі не 
дозволяється користуватися або які не дозволяється використовувати для 
промислу певних видів водних живих ресурсів. Наприклад, для запобігання 
загибелі молоді осетрових риб і збереження їх запасів у 2006 р. заборонявся 
промисловий лов: 1) пелінгаса зябровими сітками у 12-мильній 
прибережній зоні від паралелі 46°00’ півн. широти до кінцевої частини коси 
Обіточної; 2) судака зябровими сітками в Азовському морі та Таганрозькій 
затоці (п. 5 Режиму промислового рибальства в басейні Азовського моря у 
2006 році, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України 
від 27.02.2006 № 81). 

Вирішуючи питання про те, чи є шкода, заподіяна незаконним водним 
добувним промислом, істотною, треба у кожному конкретному випадку 
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враховувати кількість, вартість та екологічну цінність здобутих або 
знищених водних біоресурсів. Істотною шкодою слід визнавати, наприклад, 
вилов або відстріл хоча б одного морського ссавця, загибель великої 
кількості мальків, риб і водних безхребетних тих видів, які занесено до 
Червоної книги України, знищення нерестовищ риби, вилов риби тих видів, 
у відтворенні яких є труднощі, знищення популяції водних організмів, 
спустошення або забруднення водойми, велику кількість добутих, 
знищених або непоправно ушкоджених водних тварин порівняно з їх 
популяцією у конкретній водоймі. 

Визначаючи розмір шкоди, заподіяної водній фауні, слід керуватись 
спеціальними таксами, визначеними Кабінетом Міністрів України  
(Постанова КМУ №1209 від 21.11.2011 «Про затвердження такс для 
обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 
незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних 
біоресурсів» та наказом державного комітету рибного господарства України 
№19 від 15.02.1999 «Про затвердження Правил любительського і 
спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення 
платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні 
любительського і спортивного рибальства»), які пов’язують розмір 
відшкодування збитків, завданих довкіллю, з місцем порушення 
екологічного законодавства (території та об’єкти природо-заповідного 
фонду), а також із фактом занесення тварин і рослин до Червоної книги. 

Злочин є закінченим із моменту спричинення істотної шкоди. 
Незаконне зайняття водним добувним промислом, яке не потягло за собою 
зазначених наслідків, утворює склад адміністративного правопорушення 
(ст. 85 КУпАП). 

Стаття надійшла до редакції 22.09.2020 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 
ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

Постановка проблеми. Нині людство зіткнулося зі специфічними 
загрозами навколишньому середовищу у зв’язку із забрудненням повітря, 
води і ґрунту, зменшенням біологічного різноманіття та зміною клімату. 
Такі негативні тенденції зумовлюють необхідність створення відповідної 
правової бази щодо охорони довкілля та посилення відповідальності за 
забруднення навколишнього природного середовища та неправомірного 
використання природних ресурсів. Отже, необхідність економного та 
раціонального використання природних ресурсів є одним із найважливіших 
завдань не лише в межах національної політики, а й у межах міжнародної 
діяльності із захисту навколишнього природного середовища в сучасних 
умовах. Також питання раціонального використання природних ресурсів не 
можуть розглядатися окремо від суміжних економічних питань та 
соціальних проблем. Посилення відповідальності, зокрема кримінальної, у 
сфері використання природних ресурсів, є ключовим питанням сучасності 
на політичному порядку денному. Вивчення зарубіжного законодавства 
дозволить зробити певні висновки та пропозиції щодо вдосконалення 
українського законодавства в частині охорони навколишнього природного 
середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальнонауковою 
основою для вивчення цього питання стали праці відомих вчених, що 
займалися кримінально-правовими проблемами охорони довкілля та 
земель, до яких належать Степан Гавриш, Валерій Матвійчук, Андрій 
Шульга, Роман Мовчан тощо.  

Метою статті є аналіз та дослідження досвіду зарубіжних країн щодо 
охорони земель кримінально правовими заходами. У високоорганізованих, 
демократичних суспільствах, з досконалою системою законодавства й 

© Цвіркун Н. Ю., Шевелев К. Є., 2020 
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механізмів відповідальності за злочини у сфері земельних відносин, 
законодавець ставиться з відповідальністю до захисту землі, права 
власності, родючості, цільового призначення та всього, що з нею пов’язано, і 
такі злочини віднесено до злочинів у сфері господарської діяльності та 
порядку управління. Саме такий підхід надає можливість максимально 
убезпечити від протиправних посягань право приватної, комунальної та 
державної власності на землю, а також попередити незаконні дії посадових 
осіб органів державної влади, і саме таким шляхом, на нашу думку, варто 
рухатись українському законодавцю. 

Виклад основного матеріалу. Одним із головних завдань 
кримінального законодавства, визначених у статті 1 КК України, є правове 
забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Дієвість 
такої охорони також залежить і від наукової обґрунтованості відповідних 
кримінально-правових норм.  

Особливий інтерес до аналізу та вивчення особливостей притягнення 
до кримінальної відповідальності за порушення відносин у сфері 
навколишнього природного середовища викликає законодавство 
економічно розвинених країни світу, таких як США, Японія, Франція, 
Великобританія тощо, адже саме цими країнами було накопичено великий 
досвід створення законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища. Це пов’язано, перш за все, з тим, що в цих країнах існують 
високо розвинені промисловість, сільське господарство, транспортна 
система й енергетика, що є основним фактором впливу на довкілля. Уже в 
шістдесятих роках ХХ сторіччя стан навколишнього середовища в цих 
країнах оцінювався як критичний. Як показують дослідження та аналіз 
учених, у більшості розвинених країн практикується зонування земель, 
планування, регулювання їх використання і землевідведення на основі 
відповідного законодавства, спрямованого насамперед на обмеження 
виведення земель із сільськогосподарського обігу. Продаж або інше 
передання сільськогосподарських угідь для несільськогосподарських цілей 
майже скрізь вимагає спеціального дозволу і в багатьох випадках жорстко 
лімітується1. 

Проблема опустелювання і деградації земель на межі тисячоліть 
набула загальнопланетарного характеру. Вона зумовлюється як прямим 
знищенням природних екосистем, так і нераціональним їх використанням у 
процесі господарської діяльності. Слід зазначити, що всі процеси деградації 
земель відповідно до КБО класифікуються як ознаки опустелювання2. Так, 
вчені-екологи зазначають, що наразі в посушливих районах Землі 
спостерігається дуже небезпечне явище дезертизації, або опустелювання. 
Причинами цього явища вважають уразливість природи в таких зонах та 

1 Боклаг В. А. Зарубіжний досвід у сфері державного управління земельними ресурсами. Актуальні 
проблеми державного управління. 2011. №2. С. 392. 
2 Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи 
та/або опустелювання, особливо в Африці від 17.06.1994 // БД «Законодавство України» / ВР України.  
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_120 (дата звернення: 21.09.2020). 
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екстенсивне використання земель для сільськогосподарських потреб. 
Результатом стає поширення деградації та опустелення земель. Спеціалісти 
ООН підрахували, що у світі щохвилини на безплідну пустелю перетворюється 
44 га землі, що в разі збереження цієї тенденції призведе до втрати до кінця 
сторіччя третини нині існуючих сільськогосподарських угідь1. 

Уперше проблема боротьби з опустелення привернула увагу світової 
спільноти після катастрофічної посухи на Африканському континенті у 1968–
1973 рр. Але якщо для Африки опустелення було пов’язане переважно з 
недостатністю зволоження, то для східноєвропейських країн, до яких 
належить і Україна, його ознаки згідно з додатком V до КБО пов’язано 
насамперед з деградацією земель, особливо з розвитком ерозії. Усі ці 
негативні процеси можуть посилюватися внаслідок глобальних змін клімату.  

4 липня 2002 року Верховна Рада України ухвалила Закон України 
№61-IV «Про приєднання України до Конвенції ООН про боротьбу з 
опустеленням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або 
опустелювання, особливо в Африці». Після цього Україна стала 
повноправною стороною КБО. Для України проблема опустелювання є 
актуальною не лише тому, що близько 35 % її території перебуває в зоні 
недостатнього зволоження, а й у зв’язку з тим, що майже 50 % площі 
сільськогосподарських угідь зазнають ерозійних процесів, і це пов’язано 
головним чином з антропогенними чинниками – негативним впливом 
господарської діяльності людини. 

Важливим за своїм характером і значенням у процесі вдосконалення 
інституту екологічної відповідальності в праві ЄС є Рамкове рішення Ради 
ЄС від 27.01.2003 № 2003/80 «Про кримінально-правову охорону 
навколишнього середовища», що є нормативно-правовим актом ЄС у сфері 
гармонізації кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-
виконавчого права в межах його компетенції. У цьому Рішенні 
наголошується, що екологічні злочини являють собою проблему, яку 
держави-члени ЄС вирішують спільно, після чого ухвалюються узгоджені 
рішення щодо узгоджених природоохоронних дій на основі кримінального 
законодавства. У контексті цього документу дається визначення 
екологічних злочинів, що вчиняються умисно, з необережності й у 
співучасті. Часто суб’єктами в таких злочинах виступають не лише фізичні 
особи держав-членів ЄС, а і юридичні особи. Відповідно до Рішення кожна 
держава має вживати необхідних заходів для забезпечення караності діянь, 
передбачених у статті 2, ефективних і пропорційних заходів кримінально-
правового характеру, в окремих випадках включно з позбавленням волі. У 
межах екологічного права Євросоюзу сформувалася цілісна система 
механізму відповідальності за екологічні правопорушення, яка 
регламентується нормами первинного і вторинного права Європейського 
Союзу, і гарантії забезпечуються національними інститутами2.  

1 Білявський Г. О., Фурдук Р. С., Костіков І. Ю. Основи екології : навч. посіб. Київ : Либідь, 2006. С. 35. 
2 Мірошниченко О. П. Особливості правового регулювання інституту відповідальності в екологічному 
праві Європейського Союзу. Сучасні питання економіки і права. 2010. Вип. 1. URL: archive.nbuv.gov. 
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У сучасному праві Великобританії щодо забезпечення охорони 
довкілля можна виділити три основні напрямки: по-перше, зацікавленість у 
збереженні природи в сільській місцевості й доступу до її благ; по-друге, 
поліпшення умов життя у мегаполісах шляхом боротьби із забрудненням 
атмосферного повітря і вод; по-третє, державний контроль за сферою 
землекористування. Що стосується кримінальної відповідальності за 
заподіяння шкоди довкіллю, то превалює відповідальність у вигляді 
штрафу або позбавлення волі, що застосовується через кримінальні суди 
публічними агентствами. В англійському праві не існує фундаментальної 
юридичної різниці між використанням кримінальних та адміністративних 
санкцій, і в своєму практичному застосуванні їх сфери часто перетинаються 
або взагалі збігаються. Проблема правового захисту вод, атмосферного 
повітря та земель вирішується шляхом ухвалення актів органами місцевого 
самоврядування1. 

Ще одна норма права могла б суттєво покращити стан українських 
міст, а також забезпечити справжнє цільове використання земельних 
ділянок, що нині взагалі не охоплено Кримінальним кодексом України, – це 
норма екологічного кодексу Люксембургу. Особливістю правової охорони 
довкілля Люксембургу є те, що законодавством встановлено та 
систематизовано певні нормативно-правові акти, кожен з яких установлює 
відповідальність за порушення в окремих галузях природокористування, у 
т. ч. й у сфері земельних відносини. Так, наказом Великого Герцога «Про 
склад, організацію та функціонування Міжвідомчого комітету з розвитку 
територій» за нецільове використання землі та будівництво на землях із 
порушенням установлених планів та інші земельні правопорушення 
передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 днів до 2 
місяців або штраф у розмірі від 251 до 125 000 євро2. 

На відміну від люксембурзького, екологічне законодавство Бельгії є 
цілісним нормативно-правовим актом, у структурі якого виділено окремий 
розділ, повністю присвячений екологічним правопорушенням. Зокрема, 
бельгійський законодавець виділяє чотири категорії злочинів: від першої 
(найтяжчої – покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 
років3. При цьому в законодавстві простежується бланкетність норм, що 
виражається у відсиланні да цілої низки інших законодавчих актів, кожен з 
яких присвячено різним підгалузям екологічного права. Важливою є 
необхідність використання Постанови «Щодо управління земельними 
ресурсами», в якій законодавчо визначено те, що належить до земельних 
деліктів,  а  саме  невиконання  власниками  земельних   ділянок    обов’язків 

ua/portal/Soc_Gum /Spep/2010_1/Index.htm (дата звернення: 21.09.2020). 
1 Макрори Р. Право окружающей среды в Великобритании М. : Институт государства и права СССР, 1988. 
С. 65–76. 
2 Мовчан Р. Кримінально-правова охорона земельних ресурсів за законодавством країн Західної Європи. 
Право і громадянське суспільство. 2015. № 4. С. 74–98. 
3 Там само. 
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щодо охорони ґрунтів, невиконання заходів щодо інформування 
уповноважених органів про їх забруднення, неповідомлення власниками 
про можливість розповсюдження забруднення, а також невиконання 
уповноваженою особою заходів щодо боротьби із забрудненням ґрунтів. У 
цій Постанові також законодавчо визначено поняття «забруднення 
ґрунтів», яке бельгійські парламентарі трактують як забруднення ґрунтів 
речовинами, які є шкідливими або можуть прямо чи опосередковано 
загрожувати якості ґрунтів. 

За кримінальним законодавством ФРН до караних діянь проти 
навколишнього середовища належать діяння, що виражається в забруднені 
ґрунтів. Цей злочин полягає у внесенні у ґрунти речовин усупереч 
адміністративно-правовим обов’язкам, що допускає їх проникнення у 
ґрунти чи їх викидання: а) у спосіб, що може спричинити шкоду здоров’ю 
іншої людини, тваринам, рослинам або іншим предметам, які мають значну 
цінність, або водоймам; б) забруднення ґрунтів у значному обсязі. 
Відповідні діяння можуть бути вчинені як за наявності умислу, так і за 
наявності необережності, з урахуванням чого здійснюється диференціація 
кримінальної відповідальності1.  

У КК Республіки Польща виділено окрему главу, яка встановлює 
кримінальну відповідальність за злочини проти навколишнього 
природного середовища. Вона містить у собі вісім статей, які передбачають 
кримінальну відповідальність за такі діяння, як знищення рослинного та 
тваринного світу; забруднення вод, повітря та земель речовинами, в тому 
числі з іонізуючим випромінюванням; складування, видалення, переробка, 
перевезення відходів або шкідливих речовин не за правилами, 
встановленими законом; здійснення господарської діяльності, що загрожує 
навколишньому середовищу2. Учинення цього діяння може здійснюватися 
як за умисної, так і за необережної форми вини, що впливає на 
диференціацію кримінальної відповідальності. Окрім того, за польським 
кримінальним законодавством підлягає покаранню особа, яка всупереч 
обов’язкам не утримує в належному стані або не використовує пристрої, які 
захищають від забруднення води, повітря та землі, або пристрої, які 
захищають їх від радіоактивного або іонізуючого випромінювання, а також 
особа, яка передає будівельний об’єкт або комплекс об’єктів чи всупереч 
обов’язкам допускає користування ними особам, які не мають необхідних 
пристосувань. 

Кримінально-правова охорона навколишнього природного 
середовища в Китаї зводиться до двох великих проблем: 1) захисту від 
ерозії ґрунтів; 2) захисту від забруднення навколишнього природного 
середовища. Згідно з підрахунками щорічно в Китаї змивається 5 млрд т. 

1 Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия: научно-практический 
комментарий и перевод текста закона. 2-е изд. М. : Проспект, 2014. 
2 Кримінальний кодекс Республіки Польща / під ред. В. Л. Менчинського ; пер. В. С. Станіч. Київ : ОВК, 
2016. 
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ґрунту, втому числі 50 млн т. поверхневого гумусного шару1. Слід зазначити, 
що китайський законодавець установлює жорстку кримінальну 
відповідальність за злочини, що стосуються навколишнього природного 
середовища. Так, пункт 6 Кримінального кодексу Китайської Народної 
Республіки передбачає кваліфіковане незаконне розміщення, зберігання 
або викид у землю, воду або атмосферу радіоактивних забруднюючих 
речовин, що містять джерела інфекційних захворювань, відходів, отруйних 
або інших небезпечних відходів, що карається позбавленням волі на строк 
від З до 7 років і штрафом; кваліфіковане незаконне ввезення в країну з-за 
кордону твердих відходів для їх складування, захоронення і розміщення, що 
тягне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років і 
штрафу; це ж саме діяння, яке потягло за собою особливо тяжкі наслідки, 
карається позбавленням волі на строк більше 10 років і штрафом; також 
караються кваліфіковане й особливо кваліфіковане незаконне полювання, 
вбивство основних, що охороняються державою, та рідкісних, що 
перебувають на межі вимирання, диких тварин, або незаконна купівля, або 
побічне опромінювання, проливання, опромінювання, вилучення або 
екскавація, зношення, шуми, вібрації, виливання або зберігання в атмосфері, 
землі, надрах або наземних, морських або ґрунтових водах, які можуть 
завдати тяжку шкоду рівновазі в природних системах (ст. 325); ввезення або 
випуск на свободу немісцевих видів рослин або тварин, що потягло за собою 
порушення біологічної рівноваги (ст. 333); полювання або вилов видів, що 
перебувають під загрозою, здійснення діяльності, що порушує або 
ускладнює їх розмноження або міграції (ст. 334), та інші. Крім того, окремі 
злочини, що стосуються навколишнього природного середовища, містяться 
в інших розділах Кримінального кодексу Китайської Народної Республіки, 
зокрема у розділі 2 гл. 11 «Про лісові підпали» тощо2. 

В. Ф. Баранівський проаналізував кримінальне законодавство США та 
звернув увагу на особливість злочинів «білих комірців», яка виявляється в 
порушенні законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища і характерна тим, що ними завдається шкода не якимось 
конкретним особам або категоріям осіб чи державним органам, а практично 
всьому населенню, у тому числі й майбутнім поколінням3.  

У 30-х роках минулого століття США опинилося в дуже загрозливому 
стані. Американські фермери внаслідок гонитви за прибутками розорали 
родючі степи і тим самим спричинили постійні пилові бурі та дефляцію 
ґрунтів. Усе це призвело до різкої деградації ґрунтів у найбагатших 
землеробських районах США. Тому уряд країни був змушений вжити 
термінових заходів із метою порятунку сільського господарства і доклав 
чимало зусиль до ґрунтозахисної освіти, екологічного виховання 

1 Сюй Дисинь. Экологические проблемы Китая/ сокр. пер. с китайск. ; ред., предисл. и послесл.  
Л. В. Ушакова. Москва : Прогресс, 1990. С. 139. 
2 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под. ред. и с предисл. А. И. Коробеева. 
Владивосток, 1999. 
3 Баранівський В. Ф. Тенденції реформування системи кримінально-правової охорони навколишнього 
природного середовища в країнах світу. Юридична наука. 2015. № 8. С. 70. 
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землекористувачів і для демонстрації прикладів ґрунтозахисного ведення 
господарства й фінансування ґрунтозахисних робіт і технологій. Досвід США 
показав, що державна земельна політика не може бути позбавлена 
елементів примусу. Службі охорони природних ресурсів, яка була створена в 
США, надано повноваження виявляти порушення встановлених 
загальнообов’язкових ґрунтозахисних обмежень, призначати штрафні та 
інші санкції, навіть із конфіскацією земельної власності чи примусового її 
продажу1. 

Такий підхід до захисту земельних ресурсів та відносин, що виникають 
у процесі їх обігу та використання, надасть можливість вітчизняній 
правоохоронній системі більш якісно виконувати свої функції. В окремих 
штатах на території США передбачено заборону на використання 
сільськогосподарських земель для несільськогосподарських цілей. Таке 
використання їх допускається у виняткових випадках за умови, що немає 
іншої можливості розміщення об’єкта або ведення діяльності, і буде вжито 
всіх необхідних заходів для запобігання або зведення до мінімуму 
негативного екологічного ефекту. У цьому ж законі встановлено 
кримінальну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі не більше 500 дол. 
чи позбавлення волі нас строк до двох років за кожний день учинення 
протиправної діяльності, починаючи з дня виявлення порушення, чи те й 
інше одночасно2.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

ЗЕМЕЛЬ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  
Статья посвящена анализу особенностей уголовно правовой охраны 

земель в зарубежных странах, поскольку в период становления нашей 
законодательной системы очень важен анализ современного 
законодательства зарубежных стран в сфере земельных отношений для 
использования их положительного опыта. Использование положительного 
опыта дает возможность максимально обезопасить от противоправных 
посягательств право частной, коммунальной и государственной 
собственности на землю, а также предупредить незаконные действия 
должностных лиц органов государственной власти, и именно таким путем, 
по нашему мнению, следует двигаться украинскому законодателю. 
                                                             
1 Служба охорони ґрунтів України: актуальність, функції, перспективи. Агрохімія і ґрунтознавство. Х., 
1998. Спец. вип. до V з’їзду УТГА. Ч. 1. С. 11–15. 
2 Галятин М. Ю. США: правовое регулирование и использование земель. Москва : Наука, 1991. С. 241–242. 
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SOME FEATURES OF CRIMINAL AND LEGAL PROTECTION OF LAND IN 

FOREIGN COUNTRIES 
The article is focused on the analysis of the peculiarities of criminal law 

protection of lands in foreign countries, because it is very important to analyze the 
modern legislation of foreign countries in the field of land relations in the period of 
formation of our legislative system for using positive experience. The use of positive 
experience makes it possible to protect the right of private, communal and state 
ownership of land from illegal encroachments, as well as to prevent illegal actions of 
government officials, since in our opinion, it is the way the Ukrainian legislator 
should follow. 

Key words: criminal and legal protection of lands, rational use of lands, 
degradation and desertification of lands. 
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ  

У ЧИННОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ  
ЯК ПРИКЛАД КОЛІЗІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОВИХ 

НОРМ 
 

Постановка проблеми. З 01 липня 2020 р. у вітчизняному 
кримінальному кодексі врешті-решт юридично запрацював інститут 
кримінальних правопорушень, запроваджений Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
досудового розслідування окремих категорій кримінальних 
правопорушень» від 22.11.2018 №2617-VIII (далі – Закон). Багато в чому, як 
відомо, його поява обумовлювалась необхідністю створення належних 
правових підстав для ще однієї новинки українського права – кримінальних 
проступків, які отримали процесуальну форму на сторінках нового 
Кримінального процесуального кодексу України всупереч здоровому глузду 
– задовго до того, як набули відповідного закріплення в матеріальному 
праві. Проте не лише питання необхідності узгодження процесуального й 
матеріально-правового статусу кримінальних проступків обумовило їх 
появу в законі про кримінальну відповідальність. Активне лобіювання 
доцільності включення останніх до чинного КК відбувалось і під час 
наукового діалогу з огляду на інші обставини, зокрема необхідність 
гуманізації вітчизняного кримінального законодавства, своєчасності його 
гармонізації з відповідними положеннями кодексів країн ЄС тощо.  

Звісно, не завжди така діяльність отримувала підтримку в доктрині. 
Певна кількість дослідників категорично не сприймала кримінальні 
проступки як частину вітчизняного кримінального законодавства, 
насамперед через їх, на думку деяких науковців, у цілому формальний 
характер, адже, по суті, вони набували вираження тих самих злочинів, але 
під кутом зору різних термінологічних утворень. Проте у підсумку 
розглядуваний вид кримінальних правопорушень все ж таки знайшов своє 
місце в кримінальному законі, хоча при цьому і створив істотні проблеми в 
диференціації різних за юридичним статусом суспільно небезпечних діянь. 
Точніше, проблеми з’явились не у зв’язку із самим фактом формалізації 

© Лизогуб Я. Г., 2020 
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проступків, а як наслідок некоректного визначенням законодавцем – у 
статті 12 КК України – критеріїв їх відмежування від злочинів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На жаль, це питання поки 
що не отримало широкого обговорення в кримінально-правовій доктрині, 
хоча загалом кримінальні проступки як відповідного типу матерія 
утворюють предмет вітчизняних наукових дискусій уже протягом досить 
значного часу, зокрема в роботах А. О. Байди, І. П. Голосніченка, 
О. П. Горпинюка, Ю. В. Гродецького, Ю. М. Грошевого, М. М. Дмитрука, 
О. О. Дудорова, Л. М. Кривоченко, М. І. Мельника, В. О. Навроцького, 
Д. О. Новікова, О. Ф. Пасєки, А. В. Савченка, В. Я. Тація, В. О. Тулякова, 
В. І. Тютюгіна, Г. В. Федотової, П. Л. Фріса та М. І. Хавронюка.  

Виклад основного матеріалу. У чому ж, власне, полягає зміст 
проблеми, про яку йдеться? Для відповіді на це запитання розглянемо деякі 
положення вітчизняного законодавства. Так, відповідно до частини 1 ст. 12 
чинного Кримінального кодексу України кримінальні правопорушення 
поділяються на кримінальні проступки та злочини. При цьому, як зазначено 
у частині 2 цієї ж статті, кримінальним проступком є передбачене кодексом 
(йдеться саме про чинний КК) діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення 
якого передбачено основне покарання у вигляді штрафу в розмірі не більше 
трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше 
покарання, не пов’язане з позбавленням волі. 

Аналізуючи останнє з указаних положень, очевидним виглядає 
висновок, що єдиним прямим критерієм законодавчого визначення 
проступку є зміст санкції кримінально-правової норми, якою 
передбачається відповідальність за те чи інше суспільно-небезпечне діяння, 
причому така санкція повинна містити або штраф у розмірі не більше трьох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або інше покарання, 
не пов’язане з позбавленням волі. Залишаючи поза увагою штраф як 
обставину, що детермінує кримінальний проступок принаймні через чітке 
визначення цього покарання в КК, зупинимось саме на іншому покаранні, не 
пов’язаному з позбавленням волі, яке не лише не має автентичного 
пояснення в кримінальному законі, але й не знаходить відповідного 
відображення у постановах Пленуму Верховного Суду України та 
кримінально-правовій теорії1.  

Із цією метою пропонується здійснити доктринальне тлумачення 
відповідних складових розглядуваної норми, причому як у їх 
безпосередньому буквальному відбитті в межах останньої, так і під кутом 
зору приписів інших норм чинного законодавства України. Застосування 
буквального аспекту з’ясування змісту іншого покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі, дозволить забезпечити збереження точності мови 

1 Проблему диференціації кримінального проступку та злочину висвітлено лише один раз, див.: Лизогуб 
Я. Г. Проблеми диференціації кримінальних правопорушень на кримінальні проступки та злочини з 
урахуванням прийдешніх (з 01.01.2020) змін до чинного Кримінального кодексу України // Харківський 
національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. 
тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС 
України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2019. С. 265–267. 
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закону, яка є, як правильно пише О. В. Капліна, «одним з головних мовних 
критеріїв якості закону, оскільки саме точність розуміється як ступінь 
відповідності тексту закону (букви закону) думці законодавця, в неї 
вкладеної (духу закону)»1. Його ж розширений вигляд надасть можливість 
урахувати вже наявні підходи до визначення та розуміння понять, за 
допомогою яких утворюється розглядуване формулювання, в інших нормах 
чинного законодавства.  

Зважаючи на те, що зміст будь-якої кримінально-правової норми, у 
тому числі й тієї, яку ми зараз розглядаємо, на шпальтах чинного КК 
України виражено в мовній формі, а сама норма є частиною вітчизняного 
законодавства, то її тлумачення виглядатиме послідовним, якщо 
враховуватиме алгоритм, відповідно до якого правовий припис норми 
досліджуватиметься спочатку під кутом зору логіко-граматичного, а потім 
системного аналізу. 

Так, граматичний розбір законодавчого формулювання «інше 
покарання, не пов’язане з позбавленням волі» з погляду логічного 
співвідношення окремих його складових частин показує, що воно 
утворюються за допомогою словосполучення «інше покарання» і 
прикметникового звороту «не пов’язане з позбавленням волі», які, будучи 
частинами однієї термінологічної конструкції, виконують водночас 
самостійні смислові функції. Словосполученням «інше покарання», 
наприклад, засвідчується прагнення законодавця визначити як критерій, 
що детермінує проступок, саме конкретний вид покарання, але такий, що 
відрізняється від штрафу. Розглядуваним же прикметниковим зворотом 
показується, що таке покарання, крім іншого, не повинне пов’язуватись із 
позбавленням волі. При цьому буквальне логіко-граматичне розуміння 
самого прикметника «не пов’язане» («пов’язувати – встановлювати 
спільність, зв’язок, взаємну залежність між ким-, чим-небудь»2) у контексті 
зазначеного звороту фактично свідчить, що в нормі має йтися про 
позбавлення волі не як вид конкретного покарання, а саме як необхідний 
елемент наявних у КК покарань, оскільки прикметник тут є не частиною 
змісту словосполучення «з позбавленням волі», що йде за ним, а лише 
визначальною його характеристикою (тобто він не визначає покарання, а, 
по суті, обумовлює його специфічні риси). До того ж незаперечною виглядає 
й відсутність у частині 1 ст. 12 КК України прямої вказівки на те, що 
позбавлення волі тут детермінує саме вид покарання.  

Отже, можна зауважити, що завдяки розглядуваному 
прикметниковому звороту фактично обумовлюється справедливість 
розуміння «іншого покарання, не пов’язаного з позбавленням волі» саме як 
виду покарання, яке не передбачає елемент позбавлення волі, й водночас 

                                                             
1 Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права : монографія. 
Харків : Право, 2008. С. 31.  
2 Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; ред. кол.: І. К. Білодід 
(гол.), А. А. Бурячок, В. О. Винник та ін. Київ : Наукова думка, 1974. Т. 5 : Н-О / ред. т.: В. О. Винник, 
Л. А. Юрчук. С. 699. 
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спростовується юридична обґрунтованість думки про те, що таким 
покаранням є лише позбавлення волі як вид покарання, причому як на 
певний строк, так і довічно (довічне позбавлення волі). 

Але чи настільки принциповими в кримінально-правовому сенсі є 
зроблені висновки? Забігаючи трохи наперед, зазначимо, що так, оскільки 
чинний кримінальний кодекс, крім позбавлення волі на певний строк (ст. 63 
КК) і довічного позбавлення волі (ст. 64 КК), які вже навіть за назвою 
логічно уособлюють однойменний елемент, передбачає, зокрема, і такий 
вид покарання, як арешт (ст. 60 КК), який з огляду на ознаки, якими він 
визначається у КК, а також системне тлумачення інших приписів 
вітчизняного законодавства, не може ігноруватись як приклад втілення 
позбавлення волі. «Арешт, – пише, наприклад, Ю. В. Шинкарьов, – необхідно 
розглядати як покарання, змістовно схоже на позбавлення волі, поєднане з 
ним за змістом...»1. К. А. Автухов зауважує, що «покарання у виді арешту і 
позбавлення волі на певний строк,– це супідрядні категорії стосовно 
загального поняття “позбавлення волі”, до якого, окрім вищеназваних, слід 
відносити також ... й довічне позбавлення волі»2. Про арешт як різновид 
позбавлення волі йдеться й у інших наукових дослідженнях3. 

З’ясовуючи обґрунтованість такої думки, напевно, слід розібратись із 
тим, у чому полягає зміст позбавлення волі. Окремої статті чи примітки до 
статті, якими б закріплювався його автономний кримінально-правовий 
статус, чинний КК, на жаль, не передбачає, як не передбачають його й інші 
вітчизняні нормативно-правові акти. Проте навряд чи це можна вважати 
проблемою, адже риси позбавлення волі достатньо універсально прописано 
у частині 1 ст. 63 КК, нехай і під кутом зору конкретного виду покарання – 
позбавлення волі на певний строк. Так, відповідно до цієї норми, 
«покарання у виді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого та 
поміщенні його [...] до кримінально-виконавчої установи закритого типу»4. 
Отже, критеріями позбавлення волі на цьому етапі дослідження можна 
справедливо вважати «ізоляцію особи» і «поміщення такої особи до 
кримінально-виконавчої установи закритого типу».  

Не вдаючись (поки що) у деталі розуміння таких критеріїв, 
пропонуємо подивитись, а чи вживає їх той самий законодавець для 
визначення змісту арешту, і чи можна їх узагалі розглядати як універсальні 
детермінанти. Для цього спочатку проаналізуємо статтю 60 КК України, за 
якою згаданий захід державного примусу набуває статусу покарання. Згідно 
з частиною 1 зазначеної статті «покарання у виді арешту полягає в 
триманні засудженого в умовах ізоляції», а отже, ізоляцію особи арешт 

1 Шинкарьов Ю. В. Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його 
виконання та відбування : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2007. С. 10.  
2 Автухов К. А. Основні теоретичні та прикладні проблеми виконання покарання у виді арешту. 
Університетські наукові записки. 2013. № 1 (45). С. 257. 
3 Чудик Н. О., Мудрик К. А. Проблеми відбування покарання у виді арешту в Україні. Право і суспільство. 
2016. №2 (2). С. 176. 
4 Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 № 2341-III // БД «Законодавство України» / ВР 
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 15.09.2020). 
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передбачає. Водночас, на відміну від частини 1 ст. 63, аналізована норма не 
містить посилання на те, до якої установи поміщається особа. Більш того, 
про це взагалі не згадується у статті 60 КК. Виникає чергове питання: чи 
можна це розглядати як обставину, що заперечує факт позбавлення волі під 
час арешту? Спробуємо розібратись.  

Зважаючи на те, що умови та порядок відбування кримінальних 
покарань в Україні регулюються іншими, ніж Кримінальний кодекс, 
нормативно-правовими актами, вирішення питання про фактичне втілення 
арештом елементу позбавлення волі виглядатиме неповноцінним без 
відповідного їх аналізу. Отже, відповідно до пункту 4 Розділу І Порядку 
визначення засудженим виду установи виконання покарань, направлення 
для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, 
довічного позбавлення волі, арешту, обмеження волі та їх переведення, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.02.2017 
№ 680/5 (далі – Порядок), місцем відбування покарання у вигляді арешту й 
позбавлення волі на певний строк є відповідна установа виконання 
покарань1. Але, якщо особи, засуджені до арешту, відбувають покарання в 
арештному домі (п. 1 Розділу ІІ Порядку), то засуджені до позбавлення волі, – 
у виправній чи виховній2 колонії (п. 3 Розділу ІІ Порядку). Таке правило 
закріплюється і чинним Кримінально-виконавчим кодексом України (далі – 
КВК)3 у статтях 50, 86 і 87.  

При цьому ані КВК, ані Порядок не детермінують як ознаки арештного 
дому та виправної колонії, так і те, яка саме установа виконання покарань 
(чи то арештний дім, чи виправна колонія4) є установою закритого типу. 
Натомість пунктом 2 Розділу ІІ Порядку чітко визначаються установи 
відкритого типу, якими є лише виправні центри, призначені для відбування 
покарання у вигляді обмеження волі. Така логіка обстоюється й у частині 1 
ст. 61 Кримінального кодексу, де зазначено, що «покарання у виді 
обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих 
установах відкритого типу без ізоляції від суспільства...»5 Виникає питання, 
а чи не є такі правові приписи свідченням непрямої диференціації установ 
закритого й відкритого типу за критерієм наявності/відсутності ізоляції 
особи? На нашу думку, таке розмежування виглядає й цілком логічним, і не 
менш очевидним, адже як ізоляція є неможливою без відокремлення особи 

                                                             
1 Порядок визначення засудженим виду установи виконання покарань, направлення для відбування 
покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту, 
обмеження волі та їх переведення : наказ Міністерства юстиції України від 27.02.2017 № 680/5 // БД 
«Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0265-17#Text (дата 
звернення: 15.09.2020). 
2 Лише для неповнолітніх засуджених – Я.Л. 
3 Кримінально-виконавчий кодекс України : Закон України від 11.07.2003 № 1129-IV // БД 
«Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text (дата 
звернення: 15.09.2020). 
4 За змістом Порядку вона є установою виконання покарань саме як кримінально-виконавча установа 
(див. п. 4 Порядку) – Я.Л. 
5 Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III  // БД «Законодавство України» 
/ ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 15.09.2020). 
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від суспільства, так і установа відкритого типу не матиме ознак відкритості, 
якщо особа, що в ній перебуває, ізолюється від суспільства. «Ізоляція (від 
франц. isolation – відділення, роз’єднання) – заборона спілкування, 
відокремлення когось від навколишнього середовища»1. «Ізолювати – 
помістивши окремо, позбавляти можливості контакту з іншими // 
Відокремлювати від середовища, позбавляти зв’язку з ким-, чим-небудь; 
відособлювати»2. А цього, наприклад, не скажеш про обмеження волі, яке 
відбувається у відкритого типу установах, де засуджений, зокрема, може 
проживати разом із своєю сім’єю в орендованій чи придбаній квартирі, 
носити цивільний одяг, мати при собі портативні персональні комп’ютери 
та аксесуари до них, гроші, мобільні телефони та аксесуари до них, а також 
цінні речі, користуватися грішми без обмежень і мати короткострокові 
побачення без обмежень.  

Водночас і арешт, і позбавлення волі на певний строк, а також довічне 
позбавлення волі як види покарання не передбачають того обсягу контактів 
із суспільством, що є доступними засудженим до обмеження волі. Навпаки, 
засуджені до цих видів покарань утримуються ізольовано: чоловіки від 
жінок, а повнолітні – від неповнолітніх. Вони не мають можливості вільно 
переміщатися територією установи через наявність значних режимних 
обмежень, а їх контакти з людьми, що не відбувають покарання, є суттєво 
обмеженими й не можуть мати постійного характеру. До того ж, як 
зафіксовано у ст. 51 КВК, «на засуджених до арешту поширюються права, 
обов’язки, заборони й обмеження, встановлені кримінально-виконавчим 
законодавством для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення 
волі»3. 

Єдине, що відрізняє арешт від позбавлення волі на певний строк, – це: 
– різні місця відбування таких покарань (арештний дім або

виправна/виховна колонія); 
– певні особливості територіального виконання останніх (на відміну

від позбавлення волі на певний строк чи довічно, коли місце відбування 
покарання обмежується межами адміністративно-територіальної одиниці, 
на якій особа проживала або була засуджена, засуджені до арешту повинні 
відбувати покарання тільки за місцем засудження; це означає, що 
засуджений до цього виду покарання повинен триматись у межах 
адміністративної території області, де розташований суд, і відбувати 
покарання тільки за місцем засудження); 

– наявність/відсутність диференційованого режиму тримання
засуджених (арешт відбувається в умовах постійного суворого режиму, а 

1 Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. Київ :Головна редакція Української радянської 
Енциклопедії АН УРСР, 1975. С. 272. 
2 Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; ред. кол.: І. К. Білодід 
(гол.), А. А. Бурячок, В. О. Винник та ін. Київ : Наукова думка, 1973. Т. 4 : І-М / ред. т.: В. О. Винник,  
Л. А. Юрчук. С. 14. 
3 Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон від 11.07.2003 № 1129-IV. // БД «Законодавство 
України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text (дата звернення: 
15.09.2020). 
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позбавлення волі на певний строк і довічне позбавлення волі передбачають 
як звичайні, так і посилені умови відбуття).  

Ураховуючи викладене, а також спираючись на те, що відповідно до 
чинного вітчизняного законодавства України арешт, подібно до 
позбавлення волі на певний строк і довічного позбавлення волі передбачає 
ізоляцію особи, а також те, що на засуджених до арешту поширюються 
права, обов’язки, заборони й обмеження, встановлені кримінально-
виконавчим законодавством для осіб, які відбувають покарання у вигляді 
позбавлення волі, можемо дійти логічного та послідовного висновку, що 
такий вид покарання разом із позбавленням волі на певний строк і 
довічним позбавленням волі втілює елемент позбавлення волі, а тому 
небезпідставно може вважатись видом покарання, пов’язаним із 
позбавленням волі, а отже, разом із позбавленням волі на певний строк і 
довічним позбавленням волі може розглядатись як вид покарання, що 
детермінує саме злочин. 

Водночас системне тлумачення частини 1 ст. 12 КК України під кутом 
зору частин 3, 4 і 5 цієї статті, категорично заперечує зазначений у 
попередньому реченні висновок, адже відповідно до їх змісту, злочином 
фактично може бути лише діяння, за вчинення якого передбачається 
основне покарання у вигляді штрафу в розмірі понад 3 тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також позбавлення волі 
на певний строк як вид покарання або довічне позбавлення волі. 
Абстрагуючись від штрафу1, можна абсолютно точно зауважити, що 
приписи частини 1 ст. 12 КК України, по суті, перебувають у фактичній 
колізії з частинами 3, 4 і 5 цієї ж статті, бо виходить, що логікою однієї 
норми арешт детермінує злочин, а з огляду на інші – кримінальний 
проступок. При цьому навіть обмежувальне тлумачення частини 1 ст. 12 КК 
України шляхом штучного віднесення арешту до іншого покарання, не 
пов’язаного з позбавленням волі, навряд чи можна вважати коректним 
варіантом вирішення наявної проблеми, адже арешт фактично, як було 
встановлено вище, уособлює позбавлення волі.  

Висновки та рекомендації. Наявність такої колізії – це серйозна 
юридична обструкція, оскільки, по-перше, за таких обставин 
унеможливлюється коректне розмежування кримінальних правопорушень 
на кримінальні проступки та злочини, а, по-друге, стають примарними 
правові підстави призначення арешту як виду покарання, бо незрозуміло, за 
злочин чи кримінальний проступок він призначатиметься. Хотілося б, щоб 
законодавець якомога швидше звернув увагу на цю прогалину і вирішив 
наявну ваду юридично правильним шляхом. Як можливий варіант 
поліпшення змісту статті 12 КК України, пропонуємо викласти її частину 1 в 
такій редакції:  

«Кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи 
бездіяльність), за вчинення якого передбачається основне покарання у 

                                                             
1 Бо маємо інший предмет дослідження – Я.Л. 
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вигляді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або інше покарання, крім позбавлення волі на 
певний строк і довічного позбавлення волі». 

Що ж стосується нашого особистого ставлення до визначення місця 
арешту як виду покарання за кримінальні правопорушення, то воно 
враховує логіку доцільності застосування останнього як за злочини, так і за 
кримінальні проступки. З одного боку, таке рішення забезпечило б 
диференційовані можливості реалізації кримінально-правової репресії за 
кримінальні проступки, особливо з огляду на їх повторне вчинення за 
відсутності в конкретній нормі Особливої частини КК повторності як 
кваліфікуючої ознаки. З іншого – максимально наблизило б логіку 
відокремлення кримінальних проступків від злочинів до критеріїв їх 
диференціації в КК деяких сусідніх країн Європейського Союзу, (зокрема 
Польщі, Литви, Естонії та Латвії), де за кримінальні проступки 
передбачаються незначні терміни ув’язнення.  

Думка про можливість віднесення арешту як виду покарання до тих, 
що можуть застосовуватись за вчинення проступку, поділяється й 
представниками вітчизняної кримінально-правової науки. Так, 
М. М. Дмитрук пише: «За вчинення кримінального проступку пропонується 
застосовувати штраф, громадські роботи, арешт, позбавлення спеціальних 
прав, обмеження волі, ...»1. «Покаранням за кримінальні проступки стануть, 
– зазначає інша дослідниця, А. С. Макаренко, – менш тяжкі (ніж позбавлення
волі на певний строк і довічне позбавлення волі – Я.Л.) його види, а в деяких 
випадках максимальним покаранням буде арешт»2.  

Цікаво, що про недоречність (нехай і з іншого погляду) відсутності 
покарання у вигляді позбавлення волі за кримінальний проступок свого 
часу наголошувалось й у Висновку Генерального директорату з прав 
людини та верховенства права Ради Європи, підготовленого за 
результатами досліджень експертів Лорени Бахмайєр Вінтер та Джеремі 
Мак Брайда, де підкреслювалось, що «така ситуація видається алогічною у 
зв’язку із підходом, що зберігає можливість покарання за вчинення певних 
адміністративних правопорушень шляхом арешту строком на 15 діб»3. 
Віднесення кримінально-правової форми арешту як найменш суворого 
прояву позбавлення волі за чинним КК України (з огляду на терміни його 
можливого застосування) виглядало б найбільш адекватною й послідовною 
відповіддю нашої держави на таку критику іноземних фахівців. 

1 Дмитрук М. М. Категорія проступку у кримінально-правовій доктрині : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.08. Одеса, 2012. С. 11. 
2 Макаренко А. С. Теоретичні основи пеналізації кримінальних проступків. Вісник Асоціаціı̈ ̈кримінального 
права України. 2014. № 2 (3). С. 76. 
3 Висновок Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи стосовно 
Проекту Закону № 7279 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (DGI (2018) 07 Страсбург, 
12 жовтня 2018 р.) // The Council of Europe : офіц. сайт. URL: https://rm.coe.int/coe-ukraine-law-on-
misdemeanours-oct-2018-final/16808eaeaf (дата звернення: 15.09.2020). 
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Вирішувати, звісно, законодавцю, але, якщо ставити за мету 
забезпечення ефективності функціонування кримінального закону, то діяти 
треба негайно, адже на роздуми часу не залишилось. 

 
    Стаття надійшла до редакції 17.09.2020 

  
Ярослав Григорьевич ЛИЗОГУБ, 
кандидат юридических наук, доцент 
(Харьковский национальный университет внутренних дел) 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

ДЕЙСТВУЮЩЕМ УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ УКРАИНЫ КАК ПРИМЕР 
КОЛИЗИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ 

Подвергаются уголовно-правовому анализу такие составляющие 
уголовных правонарушений, как уголовный проступок и преступление. 
Автор, руководствуюсь действующими положениями закона об уголовной 
ответственности, а также используя предписания иных отечественных 
нормативно-правовых актов, путем применения различных способов 
толкования исследует содержание таких видов наказания, как арест и 
лишение свободы на определенный срок. В результате такого исследования 
он доказывает целесообразность отнесения ареста к видам наказаний, 
которые характеризуются элементом лишения свободы. А это, в свою 
очередь, с учетом законодательного подхода к определению уголовного 
проступка, дает основание для отнесения ареста к наказаниям, которые 
детерминируют преступление. При этом данное понимание ареста 
образует юридическую коллизию, ведь положения, прописанные в части 1, 
очевидно противоречат положениям частей 2, 3 и 4 статьи 12 УК Украины. 
В итоге автор предлагает возможный вариант преодоления существующей 
законодательной коллизии. 

Ключевые слова: дифференциация, уголовное правонарушение, 
уголовный проступок, преступление, арест, лишение свободы, коллизия. 
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DIFFERENTIATION OF CRIMINAL OFFENCES IN THE CURRENT 

CRIMINAL CODE OF UKRAINE AS THE EXAMPLE OF CRIMINA AND LEGAL 
NORMS COLLISION 

The author of the article analyzes such components of criminal offenses as 
criminal misdemeanors and crimes. The author, from the point of view of the current 
provisions of the law on criminal liability, and the provisions of other domestic 
regulations, as well as by applying various methods of interpretation, studies the 
content of such punishments as arrest and deprivation of liberty for a specified 
period. According to the results of such a study, he proves the expediency of 
attribution of arrest to the types of punishments, which are characterized by the 
element of imprisonment. And this, in turn, given the legislative approach to the 
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definition of a criminal offense, provides grounds for understanding the arrest as a 
punishment that determines the crime. At the same time, such comprehension of 
arrest constitutes a legal conflict, as the instructions set out in Part 1 clearly 
contradict the provisions of Parts 3, 4, and 5 of the Article 12 of the Criminal Code of 
Ukraine. In the summary of this paper, the author suggests a possible option to 
overcome the existing legislative conflict. 

Key words: differentiation, criminal offense, criminal misdemeanor, crime, 
arrest, deprivation of liberty, legal collision. 
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ТЕОРІЯ ІГОР І ПРОБЛЕМИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 
Постановка проблеми. Різноманіття, різнорідність та еклектичність 

процесів суспільного життя, що відбуваються в сучасному світі, зростання 
суперечностей і різних конфліктів у соціально-економічних, владно-
політичних, міжнаціональних, релігійних та інших сферах соціального 
розвитку породжують необхідність їх об’єктивного розгляду, у тому числі 
засобами ігрового моделювання, що дозволяє структурувати і прогнозувати 
динамічні трансформації різних видів конфронтацій. 

У зв’язку з цим метою цієї роботи є розгляд умов формування 
аналітико-ігрових підходів до структурування і моделювання суспільних 
відносин, що ґрунтуються на суперництві інтересів і коаліціях співпраці, 
зорієнтованих на досягнення приватних і колективних переваг у процесі 
досягнення деяких спільних цілей реалізації кримінальних практик. Навіть 
у непримиренних супротивників у найкровопролитніших війнах періодично 
виникали умови для зближення спільних інтересів – від обміну полоненими 
або дипломатичних зносин до формування союзів проти спільного ворога. 

Виклад основного матеріалу. Попередньо позначимо теоретичний 
каркас цього дослідження. Теорія ігор – це «математична теорія 

© Бандурка О. М., Литвинов О. М.,  2020 
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раціональної поведінки людей з інтересами, що не збігаються»1. Під грою 
розуміється процес, в якому беруть участь дві та більше сторін, які ведуть 
боротьбу за реалізацію своїх інтересів. Кожна зі сторін має свою мету і 
використовує якусь стратегію, яка може призвести до виграшу або 
програшу – залежно від поведінки інших гравців. Теорія ігор допомагає 
вибрати найкращі стратегії з урахуванням уявлень про інших учасників, їх 
ресурси і можливі вчинки. 

Основне положення, на якому ґрунтується теорія ігор, – це постулат 
про раціональність індивідів, чия поведінка аналізується. Під 
раціональністю в цьому випадку розуміється те, що гравці намагаються 
максимізувати свою корисність з урахуванням ситуації, що склалася (що 
охоплює правила гри й інтереси інших гравців); простіше кажучи, 
раціональним суб’єктом є той, хто з двох предметів, що мають різну 
цінність, вибере більш цінний (природно, імпліцитно передбачається, що 
гравець здатен здійснити операцію оцінювання). 

Тут ми не будемо надто докладно зупинятися на математичних 
основах теорії ігор. Щоб уникнути можливих двозначностей, нам варто 
розмежувати проблемну сферу теорії ігор та інших суспільствознавчих 
дисциплін, що оперують поняттям «ігри». 

По-перше, слід зазначити, що математична теорія ігор не має нічого 
спільного з антропологічними та соціологічними дослідженнями гри як 
специфічного феномена людської культури. У сфері, цікавій для нас, під 
грою розуміється будь-яка конфліктна ситуація, яка є невід’ємним 
елементом механізму вчинення злочину, криміналізації, віктимізації, 
механізму протидії злочинності, координації, взаємодії і конкуренції 
відповідних суб’єктів. Сама дисципліна розвинулася шляхом накладання 
математичного контексту на деякі спортивні та азартні ігри (Д. фон Нейман 
та деякі інші математики аналізували покер). 

По-друге, теорія ігор не співвідноситься і з поширеним у прикладних 
соціологічних дослідженнях методом ігротехніки. Останній спрямовано на 
отримання інформації про конкретні процеси, що відбуваються в тій чи 
іншій організації, або ж на навчання індивідів деяким важливим навичкам 
(маючи в такому разі педагогічну спрямованість). Єдине, що може зблизити 
ці дві сфери, це той факт, що ігротехніка застосовується в різних 
експериментах, що проводяться для перевірки основних постулатів і 
прогнозів теорії ігор на практиці.  

Цілком природно, що інтерес до ігрових підходів до аналізу конфліктів 
сторін, що переслідують деякі спільні цілі, досягнення яких є пов’язаним з 
отриманням переваги над опонентами, виник і у сфері кримінологічній. Це 
відбулось в межах міжнародної кримінології, а надто такої її частини, як 
кримінологія геополітики. Остання набуває властивих їй пошукових 
властивостей, з одного боку, під впливом методологій геостратегічного 

1 Печерский С. С., Беляева А. А. Теория игр для экономистов. Вводный курс. Новгород: Изд-во НовГУ им. 
Ярослава Мудрого, 2001. С. 11. 
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аналізу ресурсів забезпечення домінування світових держав, з іншого – 
будучи наслідком розвитку і активного привнесення в цю галузь наукових 
теорій математичного та економічного аналізу. Для того щоб 
продемонструвати витоки появи кримінологічної цікавості до порушеної 
проблематики варто розпочати із найбільш абстрактних проблем. 

Уже в початкових підходах формування геополітичних доктрин, 
спрямованих на підтримку гегемонії окремих європейських країн, ракурс 
аналітичних оцінок співвідносився з ігровою структурою розгляду 
проблемних ситуацій. Так, у концептуальних побудовах німецького 
геополітика К. Хаусхофера керівництво країни, немов у шаховій партії, 
закликалося утримувати «центральне стратегічне положення, яке в Європі 
належить Німеччині, [за якого] вона може по всіх напрямках, за винятком 
півночі, одночасно наносити й одночасно отримувати удари»1. Х. Маккіндер 
порівнював з майстерним розіграшом використання наявних можливостей 
держави – її «географічних, а також економічних і стратегічних умов» на 
противагу «відносній кількості, мужності, оснащеності й організації 
конкуруючих народів», що, на його думку, і визначало «справжній баланс 
політичної могутності в кожен конкретний момент»2. 

Ці та інші підходи моделювання різних аспектів протистояння 
суб’єктів міжнародної політики дотепер продовжують розвиватися в руслі 
аналітико-ігрового розгляду проблематики кримінології геополітики. 
Широку популярність, наприклад, отримала концепція геополітичної 
шахівниці З. Бжезинського, що виражає продовження «боротьби за світове 
панування, і така боротьба зачіпає геостратегію – стратегічне управління 
геополітичними інтересами»3. 

На думку Г. Кіссінджера, зближення з ігровим аналізом міжнародного 
суперництва полягає в нелінійному характері оперованих подій і чинників 
впливу, множинності загроз дестабілізації міжнародних відносин і 
зростаючими намаганнями різних країн обстоювати і розширювати свою 
роль у світовій політиці. Говорячи про обмежені можливості її 
раціонального уявлення, Г. Кіссінджер зауважує, що нині «переконаність, 
потрібна, щоб управляти світовим порядком, який народжується, має більш 
абстрактний характер» через труднощі «уявлення про майбутнє, яке не має 
наочного вигляду в момент його формування, і судження про відносини між 
надією і можливістю, яке, за своєю суттю, є лише ймовірним»4. 

Наступною сферою застосування теорії ігор є політична кримінологія. 
Уже в самому змісті політики як системи організації влади й управління 
суспільством через наявність компонентів саморегулювання процесів 
взаємодії та відгуку на виклики інших соціальних систем – економічних, 
культурних, ідеологічних тощо – проявляється подібність до ігрових систем. 

                                                             
1 Классика геополитики. XX в. Москва : АСТ, 2003. С. 27. 
2 Там само, с. 29. 
3 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. 
 Москва : Международные отношения, 2000. С. 12. 
4 Киссинджер Г. Дипломатия. Москва : Ладомир, 1997. С. 763. 
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Так, один з розробників системного аналізу Д. Істон розглядає політику в 
руслі біхевіористичної моделі «чорного ящика» різних процесів, які 
подаються і моделюються як реагування на фактори впливу. З його точки 
зору, політичне життя слід розглядати «як складний комплекс процесів, за 
допомогою яких певні типи “входів” (inputs) перетворюються на “виходи” 
(outputs) (назвемо їх владними рішеннями і діями)»1. Сама ж політична 
сфера, перебуваючи у взаємодії з різними середовищами (іншими 
системами), відчуває різноманіття впливу «в фізичному, біологічному, 
соціальному і психологічному середовищах (environments)», що вказує в 
результаті на те, що «політичне життя є відкритою системою»2. 

Дійсно, успіхи політичних дій пов’язуються не лише з відповідністю 
заявленим раціональним намірам – партійним програмам, концепціям 
лідерів, ідейним закликам громадських діячів тощо, але і з тим колом 
невпорядкованих дій, які можуть порушувати деякі формалізовані 
обмеження у вигляді нормативних приписів. Нерідко політикам доводиться 
рахуватися з діями опонентів, що використовують вільні трактування 
законодавчих меж громадської діяльності, не заборонені/заборонені 
способи отримання їх громадянської підтримки і підриву авторитету 
супротивників, у чому нас переконує бурхливий розвиток PR-технологій та 
інформаційних кампаній, спрямованих на створення відповідного іміджу 
політичних гравців. При цьому політичним лідерам та їх прихильникам 
доводиться розглядати не лише дії конкурентів, які повинні суворо 
відповідати вимогам законодавчого регулювання, а й можливості їх 
поведінки, маніпулювання, гри проти формальних правил, чиї порушення 
мають явно дискредитуючий закон характер. Не слід забувати, що прихід 
Гітлера і націонал-соціалістичної партії до керівництва Німеччиною 
відбувся цілком у законний спосіб, отримавши схвалення значної частини 
виборців та істеблішменту країни за підсумками парламентських виборів 
1932 р. Так само слід згадати і про марність раціональних зусиль лідерів 
окремих європейських країн, які намагались домогтися політикою 
умиротворення нацистської Німеччини (за Мюнхенською змовою 1938 р.) 
забезпечити власну безпеки, жертвуючи суверенітетом інших держав 
(Австрії та Чехословаччини). 

Усе це показує необхідність розгляду структури соціальних конфліктів 
не лише за формалізованою послідовною логікою розвитку, але і в динаміці 
різноспрямованих тенденцій, що часто суперечать нормативним звичаям 
(угодам) і їх інтерпретаціям аж до можливого перегляду правил гри. Таке 
бачення способів вирішення конфронтацій відповідає змісту ігрового 
суперництва, де, як і в спорті, його не схильні припиняти, щоб не 
вихолощувати суть інтриги боротьби у разі дрібних порушень правил, що 
було б неможливим, якби до неї застосовувався такий само пунктуальний 

1 Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология мировой политической мысли : в 5 т. Т. 
ІІ. Москва : Мысль, 1997. С. 630. 
2 Там само, с. 631. 
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контроль за повною відповідністю регламентаціям, як, наприклад, у судових 
процесах. 

Обмеженість можливостей раціональних трактувань соціальних 
конфронтацій пов’язано з певною свободою вчинків людей, як і 
сформованих ними оціночних позицій, які аж ніяк не розглядають себе як 
пересічних виконавців поведінкових схем, які їм приписують 
суспільствознавці. Лауреат Нобелівської премії з економіки Г. Саймон 
резонно зазначає, що «раціональність не визначає поведінку. У межах 
раціональності поведінка абсолютно гнучко пристосовується до 
можливостей, цілей і знань. Поведінка ж, навпаки, визначається 
ірраціональними елементами, які встановлюють межі раціональності... 
Теорія організаційного управління повинна займатися межами 
раціональності і тим, як організація впливає на межі раціональності дій 
особи, що ухвалює рішення»1. 

У цьому сенсі слід виділити особливість структурного змісту сфери 
владних відносин, яку пов’язують з їх приналежністю до таких систем 
відкритого типу, яким відповідає низка інтелектуально-ігрових змагань, у 
тому числі й шахи. Учасники владно-ігрового поля своїми реакціями на 
виклики оточення владної системи формують загальний відгук, 
спрямований на підтримку її рівноваги. При цьому її відкритість для 
комунікацій з іншими системами виражається в безперервності обмінів, або 
трансакцій, які можуть перетинати кордони системи. Аналогічні процеси є 
характерними і для ігрової моделі шахової партії з її практично 
нескінченним (для врахування в розумових операціях можливих 
результатів) розрахунком фігурних трансакцій. Із цього виникає парадокс 
вибору кращих варіантів з обмежених продовжень дій, який припускає, що 
здійснена вибірка малих серій не суперечитиме максимальному обсягу 
можливих результатів. Це передбачає швидше рандомний вибір, ніж 
раціонально-вичерпне формування цільових ігрових дій, на що вказує  
Г. Саймон під час аналізу оптимальної стратегії шахіста. «Для цього 
достатньо приписати виграшу значення “+1”, нічий – “0”, а програшу – “–1”, 
розглянути всі можливі варіанти розвитку партії і, рухаючись методом 
мінімакса у зворотному напрямку від результату кожного варіанта у 
припущенні, що кожен гравець у будь-якій позиції робить найкращий з 
можливих ходів, визначити, який хід треба зробити. Єдина складність 
полягає в тому, що кількість необхідних для цього обчислень виявляється 
астрономічно великою (близько 10 у 120 ступені), і тому їх просто 
немислимо виконати – ні вручну, ні навіть за допомогою машин, на які 
можна розраховувати в майбутньому»2. Абсолютна успішність ігрових дій є 
недоступною так само, як і утопічні моделі ідеального суспільного розвитку.  

На думку А. Пуанкаре, «теорія шахової гри ніколи не зможе стати 
наукою»3. Простежуючи структурну аналогію шахової гри і суспільних 
                                                             
1 Саймон Г. Науки об искусственном. Москва : Эдиториал, 2004. С. 22.і 
2 Там само, с. 79. 
3 Пуанкаре А. О науке. M.: Наука, 1983. С. 21. 
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процесів, А. Пуанкаре вбачає в них спільність ухвалення рішень в умовах 
невизначеності і самобутності ситуацій, що вимагають врегулювання та 
оперують внаслідок цього загальними орієнтирами дій. Відкритість 
соціальних систем, в яких люди в обставинах, що змінилися, трансформують 
свої світоглядні позиції, впливає на обмеженість їх типізації та 
раціонального аналізу, адже, зауважує А. Пуанкаре, «будь-яка наука є 
наукою про спільне», створюючи ситуацію, коли, «кожна дисертація в 
соціології пропонує новий метод, який, втім, кожен новий доктор 
побоюється застосовувати, тож соціологія є наукою, найбільш багатою 
методами і найбільш бідною результатами»1. Шаховий гравець може 
розраховувати вперед на чотири, п’ять ходів, але, яким би далекоглядним 
він не був, він завжди передбачить тільки кінцеву кількість ходів; якщо він 
застосує свій творчий хист до арифметики, то він не буде в змозі помітити в 
них загальних істин шляхом безпосередньої інтуїції; він не буде в змозі 
обійтися без допомоги міркування шляхом рекурренції (повторення – О. Л.) 
під час доведення найменшої теореми, бо це і є те знаряддя, яке дозволяє 
переходити від кінцевого до нескінченного»2. 

Тим не менш, гра, не претендуючи на заміщення собою самої 
реальності, показує, як рухома імітація, що репрезентує характеристики 
об’єкта, виділяє його сутнісні сторони як «модель, що ґрунтується на 
принципі “чорного ящика”, [яка] виникає тоді, коли про структуру об’єкта, 
що моделюється, відомо занадто мало або навіть нічого не відомо. У цьому 
разі від моделі вимагається лише функціональна схожість: на однакові 
зовнішні сигнали модельований об’єкт і модель повинні відповідати 
однаково»3. Отже, головною перевагою ігрового аналізу в розробленні 
кримінологічних проблем є якраз можливість урахування багатосторонньої 
динаміки проблемних ситуацій, коли не лише ідентифікується об’єкт «що це 
таке?», але й коли гра дає відповідь на запитання: «що з цим можна 
зробити?» 

Характерну позицію про внесок ігрового аналізу в практичній площині 
досліджень висловив Р. Ауманн, відповідаючи на запитання: «Чим зможуть 
фахівці з теорії ігор сприяти дослідженню воєн?» Він указав на 
найважливіший аспект розгляду конфліктної ситуації в ракурсі взаємного 
переходу (аналізу) на позиції опонентів для оцінювання ресурсів, 
орієнтованих на поступки (компроміс) і на стимулювання відритого 
протистояння (війни). Значення теорії ігор Р. Ауманн пов’язує з подоланням 
ізоляціоністської позиції під час врегулювання конфліктних ситуацій. На 
його думку, «найважливішою причиною воєн є незнання того, чого вимагає 
супротивна сторона. Конкуруючі країни знають лише свої власні 
переговорні позиції. Кожна зі сторін знає лише ту ціну і міру компромісу, на 
які вона готова піти до того, як почне війну. Якщо говорити мовою 

1 Там само, с. 291. 
2 Там само, с. 17. 
3 Гаазе-Рапопорт М. Г., Поспелов Д. А. От амебы до робота: модели поведения / предисл. Э. В. Попова. 
Москва : Либроком, 2011. С. 24. 
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економіки, кожен знає свою власну ціну, яку він вважає для себе ще 
прийнятною. Але ніхто не знає, якою мірою своїми цілями дорожить інша 
сторона. Це є лише предметом неточної імовірної оцінки»1. 

Наступною сферою застосування аналітико-ігрової теорії є економічна 
кримінологія. Розглядаючи різні аспекти економічної поведінки людини в 
руслі ігрового суперництва, виходять з того, що «для економічних і 
соціальних проблем ігри виконують – або повинні виконувати – ту ж роль, 
яку різні геометричні й математичні моделі з успіхом здійснюють у фізичних 
науках»2. Значення таких ігрових інтерпретацій пов’язується з тим, що «такі 
моделі являють собою теоретичні побудови з точними, вичерпними і не 
надто складними визначеннями; вони повинні бути схожими на реальність у 
тих сторонах, які є істотними для проведеного дослідження». «В іграх у 
звичайному розумінні цього слова загальні наявні суми завжди дорівнюють 
нулю: один учасник може виграти те, що втрачають інші»3. У підсумку, як і у 
житті, ігровим суперництвом обумовлюється «завдання розподілу і повністю 
відсутня проблема підвищення загальної корисності, “суспільного продукту”. 
У всіх економічних питаннях остання проблема також виникає, але завдання 
розподілу залишається»4. 

Слід зазначити, що для сучасного кримінологічного аналізу вельми 
цікавою є і теоретико-ігрова концепція раціональності, яка виходить з 
пропозиції обґрунтованих критеріїв «стійкості ситуацій рівноваги гри, ... 
причин вибору порушених рівноваг гри»5. Важливим положенням цієї теорії 
є розмежування типології ігор на кооперативні («допускають примусові 
угоди») і безкоаліційні («не допускають таких угод»), що відповідає 
прийняттю або усуненню від зобов’язань учасників інтеракцій у процесі 
переслідування своїх інтересів. Розгляд ігрових стратегій за цього підходу 
моделює не лише стандартні процедури ігрової дії (реальні гри), а й 
імітаційні конфігурації реальності: гра інтересів у соціальному 
проєктуванні, політичному процесі та інших практиках. 

Концепція раціональності якнайкраще демонструє обмеження теорії 
ігор в інтерпретації суспільних феноменів, які пов’язуються з 
незавершеністю її положень, що не виділяють найкращу спрямованість 
вибору дій. «Вона не дає чіткого критерію щодо того, яку концепцію 
рішення слід застосовувати під час аналізу будь-якої соціальної ситуації в 
реальному житті», – визнають навіть її адепти6. 

Робимо проміжний підсумок: переваги теорії ігор у кримінологічному 
аналізі пов’язуються з формалізованим виразом станів процедурно-цільової 
зорієнтованості конфліктуючих сторін і мінімаксної оцінки їх вигод і втрат 

                                                             
1 Теория игр в изучении войн : интервью с Р. Ауманном. Дело. 2005. 31 жовтня. URL: 
https://delo.ua/opinions/teorija-igr-v-izuchenii-468/ (дата звернення: 10.05.2020). 
2 Нейман Дж. фон, Mоргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. Москва : Наука, 1970. С. 58. 
3 Там само, с. 59. 
4 Там само. 
5 Xаршаньи Д., Зелтен Р. Общая теория выбора равновесия в играх. СПб. : Санкт-Петербургский гос. ф-т 
менеджмента, 2001. С. 367. 
6 Там само, с. 9. 
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на основі моделювання широкого спектру ситуаційних положень. При 
цьому навіть прихильники розуміння теорії ігор як «теорії математичних 
моделей ухвалення оптимальних рішень в умовах конфліктів або 
невизначеності» визнають рівноправність її дослідження з позицій 
міждисциплінарного аналізу, вважаючи, що теорію ігор можна розглядати 
без будь-яких її доповнень і незалежно від них. У цьому ключі, наприклад, 
допускається перехресний розгляд ігрової теорії з позицій математичного 
аналізу і повної аналогії з шахами, для яких ще на початку століття 
отримано конструктивний доказ теореми щодо існування ситуації 
рівноваги в чистих стратегіях, аж до функціональних рівнянь для функції 
значення гри. 

Усе ж таки теорія ігор як методологічний інструмент (як і 
застосування математики в кримінологічній науці загалом), незважаючи на 
очевидні її успіхи, наражається на серйозну – і часто обґрунтовану – 
критику. Фахівцям, які застосовують цю техніку, дорікають через 
неадекватність її моделей реальному життю (що зумовлено необхідністю 
досить жорстких вихідних аксіоматичних припущень для аналізу: 
раціональність акторів, повнота інформації) або в разі їх адаптації через 
надмірну складність побудов. Найрадикальніші критики взагалі ставлять 
під сумнів евристичну цінність математичних методів у кримінології (треба 
зауважити, що не лише теорії ігор), стверджуючи, що кримінологічна наука, 
що ґрунтується на позитивних наукових програмах дослідження, не додасть 
нічого нового і корисного до вже наявних у нас знань1. 

Ця суперечка є занадто складною, щоб обговорювати її тут і зараз; 
дозволимо лише висловити власну точку зору: теорія ігор довела свою 
ефективність під час аналізу соціальних взаємодій, що характеризуються 
різноспрямованістю інтересів взаємодіючих суб’єктів. Вона дозволяє 
будувати більш-менш точні моделі таких ситуацій, і на цій основі будувати 
теоретичні концепції і робити практичні прогнози. Більш того, теорія ігор 
може бути вельми корисним дидактичним засобом (що вкрай рідко 
відзначається) – найпростіші ігри не потребують для розуміння особливих 
математичних здібностей, але можуть послужити хорошим прикладом 
формалізації аналізованих реальних випадків. 

Звичайно, слід визнати, що надії, які покладалися на теорію ігор у 
момент її становлення як на потенційно універсальний спосіб пояснення 
соціальних феноменів, не виправдалися. Тим не менш, вона все ж є 
визнаним інструментом аналізу для фахівців, у тому числі і кримінологів. І 
навряд чи доцільно ставити під сумнів її роль і досягнення в розвитку 
соціальних наук за останні п’ятдесят років. 

Таким чином, у перспективних роботах кримінологічного ігрового 
аналізу сфери протидії злочинності головний утиск має робитися на 
формалізацію одержаних переваг та упущень соціальних інтеракцій, які 

1 Бесчастний В. М. Теорія та практика кримінологічного забезпечення протидії злочинності в Україні : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. С. 11. 
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хоча і не можуть відобразити всю палітру опозицій і коаліцій конкуруючих 
сторін, але, тим не менш, виділяють домінуючі вектори розвитку 
конфліктних ситуацій. 

Висновки. Узагальнюючи перспективи теорії ігор для 
кримінологічного аналізу соціальних процесів, слід виділити її значення для 
діагностики та прогнозування проблемних ситуацій, що відрізняються: 

1) відкритістю для взаємодії з іншими системами; 
2) безперервною динамікою взаємодії протиборчих сторін (або в 

активній, або в потенційній фазах); 
3) рівнозначним вибором альтернативних опцій; 
4) порушеннями нормативних обмежень змагальних практик, які 

розширюють ресурс використання ірраціонально-інтуїтивних стратегій 
опонентів у самостійному трактуванні зобов’язань щодо дотримання 
правил гри. 

Розвиток аналітико-ігрового бачення криміногенних ситуацій являє 
собою частину системи безперервного зворотного зв’язку суб’єкта і 
конкуруючого середовища його взаємодії, що попереджає про потенційні 
загрози захисту та небезпеки. У цьому сенсі підходи аналітико-ігрового 
кримінологічного дослідження соціальних відносин, злочинної поведінки, 
владно-політичної діяльності, геополітики, економічної безпеки та інших 
сфер суперництва конкуруючих сторін мають широкі перспективи для 
розгляду та аналізу складноорганізованих і слабкоструктурованих систем 
соціальної взаємодії, що ґрунтуються на конфлікті спільних інтересів. 
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ТИПОЛОГІЯ ЖЕРТВ ТЕРОРИЗМУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 
ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ЦЬОГО ЯВИЩА 

 
Постановка проблеми. Стан терористичної загрози в світі наразі 

продовжує залишатися доволі небезпечним. У різних країнах та на різних 
міждержавних рівнях співпраці триває наполеглива боротьба із світовим 
злом, що має назву «тероризм». Одним із напрямків цієї війни є науковий 
аналіз тероризму як явища, узагальнення інформації про нього, 
дослідження детермінуючих факторів, прогнозування можливих шляхів 
його розвитку та поширення і, найголовніше, надання практичних 
рекомендацій із протидії цьому небезпечному явищу.  

Одним з аналітичних центрів, який узагальнює інформацію про 
світовий тероризм, є Інституту економіки і миру (The Institute for Economics 
and Peace) Сіднейського університету в Австралії. Протягом останніх років 
групою міжнародних експертів цього інституту реалізується щорічне 
комплексне дослідження, яке вимірює рівень терористичної активності в 
країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з 
терористичною загрозою. Результатом цього дослідження є формування 
рейтингу країн світу за рівнем тероризму та виведення на підставі цього 
Глобального індексу тероризму (The Global Terrorism Index, далі – GTI). 

У рейтингу GTI 163 країни світу оцінюються за чотирма показниками, 
а саме:  

1) загальна кількість терористичних інцидентів у цьому році (вага = 1); 
2) загальна кількість жертв тероризму – загиблих у цьому році (вага = 3); 
3) загальна кількість постраждалих (травмованих) від тероризму в 

цьому році (вага = 0,5); 
4) рівень загального матеріального збитку від терористичних актів у 

цьому році (вага = 2). 
Крім того, під час складання GTI аналізується низка інших факторів, 

які можуть бути побічно пов’язані з терористичною активністю.  
Побудова рейтингу здійснюється на основі оцінювання за 10-ти 

бальною шкалою: від 0 (нульове значення) до 10 (максимальний рівень 
тероризму).  

Може виникнути питання: навіщо ми так ретельно звертаємо увагу на 
цей індекс та методику його виведення? Відповідь дуже проста: в двох із 
© Данильченко Ю. Б.,  2020 
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чотирьох параметрів йдеться про врахування жертв терористичних актів. 
Тобто, рівень терористичної загрози для країни визначається через призму 
існування жертв терористичних злочинів. До речі за показниками GTI в 2019 
році Україна посіла 24 місце серед 163 країн та набрала 5,547 балів. При цьому 
найближчі наші сусіди, тобто країни, з якими ми маємо спільний кордон, 
зайняли такі сходинки: Росія (37 місце та 4,9 бали), Польща (106 місце та 
0,477 бали), Угорщина (119 місце та 0,181 бали), Молдова (123 місце та 0,115 
бали), Словаччина (129 місце та 0,057 бали), Румунія (138 місце та 0 бали) і 
Білорусь (138 місце та 0 бали)1. Інакше кажучи, в порівнянні з нашими 
сусідами в Україні терористична загроза є набагато більшою, ніж у них. Але 
такий стан речей був не завжди. Так, наприклад, у 2012 році Україна посідала 
56 місце з 2,163 балами2, але події 2013–2014 років і подальшого збройного 
конфлікту на сході країни зробили свою чорну справу.  

У цілому макросередовище будь-якої соціальної системи можна 
відобразити у вигляді сукупності факторів, які визначають її стан. До 
факторів, які зумовлюють терористичну активність в Україні, можна 
віднести такі:  

1) помітне зниження життєвого рівня разом із соціальною
диференціацією, що породжує такі соціально-психологічні настрої, як злість, 
заздрість, ненависть, ностальгія за минулим тощо;  

2) економічна й енергетична кризи, зростання цін, інфляція;
3) кризове становище різних соціальних і професійних верств

населення, особливо військових і цивільних осіб, які мають значний досвід 
роботи з вибуховими обладнанням та речовинами;  

4) підвищення рівня безробіття, що спричиняє міграцію,
бродяжництво, психологічну та професійну деградацію й дезорієнтацію 
особистості в умовах ринкової економіки;  

5) доступність і розповсюдження серед населення зброї, поширення
співробітництва колишніх працівників спецслужб і військових із 
кримінальними структурами; порочне розуміння ідеї національного 
самоствердження; поширення засобами масової інформації ідеї насильства, 
нерівності, нетерпимості й усесильності терористів3. 

Реалізація кримінальної політики, кінцеву мету якої спрямовано на 
встановлення дієвого соціального контролю над злочинністю, є 
неможливою без урахування її віктимологічних аспектів. У загальній 
системі протидії злочинності віктимологічне попередження посідає 
особливе місце, тому що головна його ціль – допомога потенційній жертві та 
її захист. Профілактична робота, здійснювана в цьому напрямку, реальні 
заходи допомоги й захисту призводять до скорочення віктимізації і 
зменшення кількості злочинів4. 

1 Global Terrorism Index. 2019. Measuring and Understanding the Impact of Terrorism/Institute of Economics 
and Peace. URL: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf 
2 Там само. 
3 Тероризм: визначення і сутність : монографія / А. В. Коростиленко, Б. Д. Леонов, І. М. Рижов та ін. ; за заг. 
ред. В. В. Крутова, І. І. Мусієнка, В. П. Ємельянова. Київ : Нац. акад. СБУ, 2015. С. 107–109. 
4 Адигюзелов К. А. Проблемы виктимизации населения: по материалам Республики Дагестан : дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2003. С. 134. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання виділення типів 
жертв злочинів у теорії кримінології не є новим і має власну історію 
дослідження. Так, цією проблемою свого часу переймались такі відомі 
дослідники, як Ю. М. Антонян, Р. Гассер, Г. Гентіг, А. А. Глухова, Р. М. Готліб, 
Д. В. Рівман, В. Я. Рибальська, В. І. Полубінський, В. Є. Квашис, 
В. П. Коновалов, Н. Ф. Кузнєцова, Б. Мендельсон, В. С. Мінська, В. С. Устінов, 
Л. В. Франк та ін. Але сферою їх наукових інтересів виступала загальна 
віктимологія, що ж стосується безпосередньо проблеми жертв тероризму, 
то в цій ситуації поряд із дослідженням «Тероризм: феномен, детермінація, 
протидія», яке свого часу було проведене безпосередньо нами, необхідно 
відмітити роботу О. О. Степанченко «Протидія етнорелігійному тероризму: 
кримінологічний, віктимологічний та геополітичний аналіз».  

Водночас проблема протидії тероризму як явищу взагалі та 
віктимологічна профілактика конкретно залишається для світового та 
українського суспільства вельми актуальною.  

Мета статті – здійснити аналіз типології жертв тероризму та 
визначити її значення для віктимологічної профілактики терористичних 
атак. 

Виклад основного матеріалу. Серед найбільш вагомих об’єктів 
віктимологічної профілактики злочинів науковці виділяють окремі 
віктимогенні групи населення та конкретних осіб, які через свій соціальний 
стан, спосіб життя чи поведінку можуть стати жертвами злочинів. До речі, 
відповідно до Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи державам-
членам щодо допомоги потерпілим від злочинів на міжнародно-правовому 
рівні під потерпілим розуміють фізичну особу, що зазнала шкоди, включно з 
фізичними ушкодженнями або психічними травмами, душевними 
стражданнями або економічними втратами, спричинені діями або 
бездіяльністю, які є порушенням норм кримінального права. У відповідних 
випадках термін «потерпілий» також охоплює найближчих членів сім’ї або 
утриманців прямо постраждалої особи1. 

За справедливим зауваженням окремих вітчизняних науковців, фактор 
жертви, тобто характеристика стану захисних механізмів або імунітету 
суспільства, має особливе значення для комплексного вивчення проблеми 
тероризму. Свого часу ми наголошували на тому, що системними об’єктами 
терористичних посягань, тобто потенційними жертвами терористів, є 
держава, організація й індивід. При цьому в кримінологічному науковому 
просторі сформувалась точка зору стосовно того, що, крім держави, існують 
такі об’єкти, які потребують особливої уваги на рівні віктимологічної 
профілактики з точки зору терористичних загроз:  

1) соціальні групи або окремі особи, а саме: 
а) ті, що характеризуються підвищеною ймовірністю вчинення 

злочинів терористичного характеру: ті, що пов’язані із терористичними 
                                                             
1 Щодо допомоги потерпілим від злочинів : Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-
членам. 2006. https://www.probation.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/10_Рекомендація-Rec-20068-
Комітету-Міністрів-Ради-Європи-державам-членам-щодо-допомоги-потерпілим-від-злочинів.pdf. 



ISSN 2304-4756          ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. № 2(23). 2020.  

 100  

організаціями та їх учасниками; залучені у дії, типові для готування до 
вчинення терористичної акції; обмежені у своїх правах і законних інтересах; 
ті, що не знаходять законних способів вирішення проблем; ті, що 
характеризуються вкрай агресивним настроєм, тощо; 

б) стосовно яких існує підвищена ймовірність терористичного впливу: 
державні, громадські діячі – потенційні жертви терористичного акта; групи 
осіб, учинення терористичної акції щодо яких створює високу ймовірність 
суспільної паніки, найбільш відчутного впливу на адресатів вимог 
терористів тощо; 

2) об’єкти, що є значимими для терористів, як-то:
а) сховища зброї, боєприпасів і вибухових засобів, радіоактивних 

матеріалів тощо, акції щодо яких здатні викликати суспільний резонанс і 
водночас забезпечити поповнення бойових арсеналів терористів; 

б) об’єкти зосередження значної кількості людей, що одночасно 
виступають джерелами підвищеної небезпеки, у результаті чого загибель 
людей під час терористичної акції є найбільш імовірною й супроводжується 
руйнівними наслідками (літаки, морські судна, інші види транспорту); 

в) інші місця зосередження значної кількості людей, особливо дітей, 
хворих і вагітних жінок, терористична акція щодо яких може з більшою 
часткою ймовірності призвести до виконання вимог терористів; 

г) об’єкти, особливо значимі для нації або певних соціальних груп 
(культові, історично значимі, сховища культурних цінностей і т. ін.)1. 

З огляду на це, на думку окремих науковців, оскільки жертвою 
тероризму є суспільство в усіх своїх проявах, вивчення цього процесу 
підпадає під критерії та визначення макровіктимології. При цьому 
соціальна віктимність як одна з основних характеристик суспільства 
визначає підвищену ймовірність за певних умов стати жертвою 
терористичного акта.  

У кримінологічній науці розрізняють винну та невинну соціальну 
віктимність. Винна соціальна віктимність передбачає стан суспільства як 
потенційної жертви, якщо негативні дії окремих його елементів або 
соціальних інститутів провокують підвищення терористичної активності. 
Насамперед це стосується системи державної влади й управління, наявності 
та стану соціальних інститутів, їх готовності та здатності запобігати 
проявам тероризму, політики окремих соціально-політичних груп щодо їх 
зв’язку з тероризмом узагалі, наявності «рушійної сили» тероризму та його 
стану тощо. Невинна соціальна віктимність передбачає наявність 
теророгенних факторів, які не залежать від внутрішнього устрою 
суспільства, а саме географічно близьке розташування поряд з осередками 
локальних конфліктів, наявність тероронебезпечних об’єктів тощо. 

Усвідомлюючи вищезазначені загальнотеоретичні постулати, ми 
маємо можливість здійснити більш детальний та об’єктивний аналіз жертв 

1 Криминология : учебник для вузов / отв.ред. А. И. Долгова. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Норма, 
2005. С 620; Тероризм: визначення і сутність : монографія / А. В. Коростиленко, Б. Д. Леонов, І. М. Рижов 
та ін. ; за заг. ред. В. В. Крутова, І. І. Мусієнка, В. П. Ємельянова. Київ : Нац. акад. СБУ, 2015. С. 107–109. 
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терористичних атак з метою поділу загальної сукупності жертв суспільно 
небезпечних проявів на відповідні типи. При цьому типологічний аналіз 
жертв тероризму здатен дати більш глибинне розуміння віктимологічної 
картини зазначеного виду злочину з метою розроблення комплексних 
заходів протидії тероризму та забезпечення міжнародної безпеки. Водночас 
зазначимо, що типологія розробляється на підставі використання 
відповідних критеріїв (про це свого часу наголошував О. О. Степанченко1, і 
ми з ним погоджуємось), які оцінюються, аналізуються і порівнюються, на 
основі чого формуються типологічні групи, які дозволяють поглибити і 
конкретизувати отримані знання.  

До таких критеріїв, на наш погляд, слід віднести:  
‒ правовий статус жертви тероризму;  
‒ ступінь взаємодії між злочинцем і жертвою тероризму;  
‒ характер, механізм і ступінь спричиненої жертві шкоди;  
‒ роль жертви тероризму у вчиненому злочині. 
За правовим статусом жертв тероризму виділяють такі типи: 

1) фізичні особи; 2) юридичні особи; 3) національні або релігійні громади; 
4) державні або громадські інститути; 5) держава і суспільство в цілому; 
6) міжнародна спільнота. 

Згідно зі статистичними даними та логікою механізму реалізації 
терористичної атаки безпосередніми жертвами тероризму частіше за все 
стають фізичні особи. Водночас слід зазначити, що, завдаючи безпосередню 
шкоду фізичним особам, терористи також часто опосередковано 
віктимізують і інші категорії жертв. Наприклад, досліджуючи проблематику 
захоплення заручників як однієї з досить поширених форм тероризму 
Б. Таджиханов наголошує на трьох різновидах жертв: 1) безпосередня 
жертва (особа, взята в заручники); 2) опосередкована жертва (особи та 
органи, яким висуваються вимоги); 3) співпричетна (причетна) жертва (як 
правило, державна або інше установа, яка мусить залежно від конкретних 
обставин брати на себе відповідальність та визначати тактику і стратегію 
дій для визначення подальшої долі заручника)2. Тобто, виходячи з цієї тези, 
жертвами тероризму можуть одночасно бути декілька категорій осіб. При 
цьому механізм їх віктимізації та шкода, яка їм завдається, будуть 
відрізнятись одне від одного. Нерідко жертвами тероризму стають цілі 
прошарки населення або окремі соціальні чи національні групи, що 
безпосередньо пов’язано з механізмом групової віктимізації жертв 
тероризму. Водночас жертвою тероризму можна визнати ціле суспільство 
або державу через вплив актів тероризму на суспільне та політичне життя, 
загальну дестабілізацію суспільних відносин та створення ситуації страху 
серед громадян. У цій ситуації доцільною є думка, що злочин, спрямований 
проти однієї чи декількох держав або однієї чи декількох міжнародних 

                                                             
1 Степанченко О. О. Протидія етнорелігійному тероризму: кримінологічний, віктимологічний та 
геополітичний аналіз : дис. … д-р. юрид. наук : 12.00.08. Кривий Ріг, 2018. С. 260–265. 
2 Таджиханов Б. Уголовно-правовые меры борьбы с терроризмом. Ташкент, 2003. С. 83–84. 
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організацій зачіпає інтереси держави і міжнародної спільноти1. 
При цьому необхідно розуміти, що жертвою тероризму рівною мірою 

можна визнати і міжнародну спільноту, оскільки характер та суспільна 
небезпечність дій терористичних угруповань, які на сьогодні набувають 
форми державного тероризму (формування країн із терористичною 
ідеологією), безперечно, ставлять під загрозу міжнародну безпеку.  

За ступенем взаємодії між злочинцем і жертвою можна виділити такі 
типи жертв тероризму: 1) прямі (безпосередні) жертви тероризму, 
2) непрямі (вторинні, опосередковані) жертви. Визначений типологічний
поділ ґрунтується на близькості жертв злочину до події теракту та 
фактичного місця його вчинення. До прямих жертв тероризму перш за все 
відносять осіб, які отримали фізичну, моральну або матеріальну шкоду під 
час теракту в місці його вчинення. Це можуть бути постраждалі від нападів 
терористів або вибухів, особи, які стали заручниками терористів, тощо. При 
цьому зазначена шкода може бути як фізичною, так і матеріальною 
(наприклад, руйнування майна, що належить фізичній або юридичній особі) 
або моральною. У зв’язку з цим Д. К. Хілл до прямих жертв тероризму 
відносить також свідків (очевидців) теракту, що перебували на місці його 
вчинення і які хоча й фізично не постраждали, однак могли стати жертвою 
теракту, а також професіоналів або волонтерів, задіяних у ліквідації його 
наслідків та наданні допомоги постраждалим. Дослідник указує, що згадані 
групи осіб у першу чергу потребують психологічної допомоги у подоланні 
психічних травм, отриманих від теракту2. 

Коло опосередкованих жертв тероризму є значно ширшим. У першу 
чергу, до непрямих жертв тероризму слід віднести членів сім’ї, близьких 
осіб, друзів і колег постраждалих, які як можуть надавати суттєву 
психологічну допомогу прямим жертвам теракту, так і самі можуть 
потребувати психологічної допомоги та підтримки для подолання стресу та 
негативних емоцій, спричинених актом тероризму. Крім того, за свідченням 
практикуючих психологів непрямі жертви тероризму здатні самостійно 
продукувати негативні емоції та поширювати їх на інших осіб, тим самим ще 
збільшувати коло опосередкованих жертв тероризму. Так, наприклад, у 
ситуаціях захоплення заручників близькі родичі заручників або «зниклих 
безвісти» (уявних заручників) раптово опиняються в ситуації 
«психологічного розгойдування» та метаються від надії до розпачу, 
перебувають у стані афективно-шокових розладів. Через потужний 
негативний афект вони заражають значну частину «благополучного» 
населення міста, якого безпосередньо не торкнувся терористичний акт, 
негативними емоціями, а також сумнівами стосовно ефективності допомоги 
та щирості співчуття професіоналів, що надають допомогу під час 
надзвичайних ситуацій. За свідченням фахівців, основними індукторами 

1 Реагирование системы уголовного правосудия в целях поддержки жертв террористических актов. 
Пересмотренное издание / ООН. Нью-Йорк, 2012. С. 2. 
2 Hill J. K. Working with victims of crime: A manual applying research to clinical practice. Second Edition. 
Department of Justice. Canada. Р. 124. 
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таких емоційних станів і, відповідно, джерелом розширення кола непрямих 
жертв терактів стали літні родичі заручників, у яких ресурси адаптації 
об’єктивно знижено і які через це викликали підвищене співчуття до себе, а 
також почуття провини з боку відносно благополучних сусідів1. 

Непрямими (опосередкованими) жертвами тероризму також слід 
визнати державні установи, які терористи намагаються примусити 
ухвалити бажане для них рішення, і у найбільш широкому розумінні – 
громаду/суспільство, в якому вчинено злочинний акт. Непрямими 
жертвами тероризму стають особи, на перебіг життя яких вплинули події 
теракту або заходи безпеки/ліквідації наслідків теракту, запроваджені на 
вказаній території. При цьому жертви тероризму зазвичай не обмежуються 
жителями локації вчинення теракту, представниками конкретної етнічного 
середовища або релігійної громади, до яких належали потерпілі, а 
охоплюють суспільство в цілому. Максимальне розширення кола 
опосередкованих жертв тероризму відбувається за допомогою засобів 
масової інформації та інших сучасних засобів телекомунікації, які 
помножують кількість очевидців надзвичайних подій та спричинюють 
травмування значної кількості членів суспільства.  

Викладене вище дозволяє зробити висновок, що саме спричинення 
масштабної шкоди непрямим жертвам тероризму і є головною метою лідерів 
терористичних угруповань, і до останніх можна віднести ціле суспільство або 
навіть усю міжнародну спільноту. Водночас слід зауважити, що близькість до 
місця терористичної атаки не завжди є визначальним щодо ступеню 
психологічного травмування від неї. Відповідно, далеко не завжди ті особи, 
які перебувають найближче до місця терористичної атаки, будуть найбільш 
травмовані. Як зазначає Д. К. Хілл, на ступінь травматизації та інтенсивності 
психологічних реакцій, спричинених терористичними актами, також 
вливають біографія жертви, наявність попередніх травмувань від терактів, 
наявність навичок подолання стресу та безліч інших факторів2. 

Разом із прямими та непрямими (опосередкованими) жертвами 
злочину деякі дослідники також виділяють потенційних жертв, осіб, яким 
потенційно у поточній ситуації може бути спричинена шкода, та майбутніх 
жертв – осіб, яким з великою ймовірністю загрожує спричинення шкоди у 
майбутньому3. На наш погляд, виділення зазначених категорій жертв є 
цілком доцільним для розроблення комплексних програм протидії актам 
тероризму і конкретних заходів його віктимологічної профілактики. При 
цьому вбачається необхідним застосувати методи кримінологічного 
прогнозування, методи екстраполяції та моделювання. 

За характером, механізмом і ступенем спричиненої жертві тероризму 
шкоди їх можна поділити на осіб, яким була заподіяна: 1) фізична шкода; 
                                                             
1 Малкина-Пых И. Г. Психология поведения жертвы. М., 2006. С. 445. 
2 Hill J. K. Working with victims of crime: A manual applying research to clinical practice. Second Edition. 
Department of Justice. Canada. Р. 123. 
3 Кабанов П. А., Садеев М. М. Криминальная политическая криминология как частная межотраслевая 
криминологическая теория: понятие, содержание и место в системе виктимологических знаний. Казань, 
2007. С. 61–62. 
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2) матеріальна шкода; 3) моральна шкода. Залежно від виду спричиненої
шкоди та її інтенсивності різниться і механізм її спричинення. 

Фізична шкода від актів тероризму завжди заподіюється фізичним 
особам, які є прямими жертвами терористичних атак. Завдана шкода може 
виражатися у нанесенні тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, 
фізичних страждань або навіть смерті. Заподіяна фізична шкода від актів 
тероризму відрізняється за ступенем тяжкості наслідків (тілесних 
ушкоджень, присвоєної групи інвалідності), інтенсивністю їх спричинення 
(часом та способом заподіяння фізичної шкоди), може призводити до 
необхідності амбулаторного або стаціонарного лікування, фізичної 
реабілітації тощо. 

Матеріальна шкода від актів тероризму спричиняється як прямим, так і 
непрямим жертвам цього злочину, які мають різний правовий статус. Ними 
можуть бути як фізичні або юридичні особи, так і етнічні або релігійні 
громади, державні установи або навіть держава і суспільство в цілому. 
Матеріальна шкода від актів тероризму може виражатися як у прямих 
матеріальних збитках (знищення або руйнування матеріальних цінностей, 
кошти, необхідні для виправлення фізичної шкоди), так і в упущеній вигоді 
(наприклад, зниження рівня економічної активності в регіоні через постійну 
загрозу терористичних атак). При цьому матеріальна шкода від 
етнорелігійного тероризму визначається як для конкретних фізичних або 
юридичних осіб, так і для держави або навіть світової спільноти в цілому. Так, 
за даними Глобального індексу тероризму, рівень глобального економічного 
впливу тероризму у 2018 р., хоч і суттєво знизився (на 38 %) порівняно з 
2017 р., все одно становив вражаючу суму – 33 млрд доларів США1.  

Крім того, хотілося б підкреслити, що далеко не завжди матеріальну 
шкоду від актів тероризму можна обчислити в грошовому еквіваленті. 
Наприклад, шкоду від руйнування терористами об’єктів всесвітньої 
культурної спадщини для досягнення своїх протиправних цілей неможливо 
прирівняти до певних економічних показників, оскільки такі об’єкти є 
безцінними та унікальними, а їх руйнування є непоправною втратою як для 
суспільства, яке їх створило, так і для всієї світової спільноти. Найбільш 
вражаючими прикладами такої терористичної тактики стали 
демонстративне руйнування в Афганістані двох найбільших у світі статуй 
Будди 38 м та 55 м заввишки бойовиками терористичного угруповання 
«Талібан» у 2001 р., умисний напад та руйнування у 2012 р. у Малі 
історичних пам’яток у стародавньому місті Тімбукту членами 
самопроголошеного збройного угруповання «Ансар-ад-Дін», знищення у 
2015 р тріумфальної арки, що є пам’яткою кінця ІІ століття нашої ери, 
бойовиками радикального терористичного угруповання «Ісламська 
держава» у м. Пальміра2. Показовим є те, що в усіх вказаних випадках 
руйнування здійснювалися радикальними релігійними терористичними 

1 Global Terrorism Index. 2019. Measuring and Understanding the Impact of Terrorism/Institute of Economics 
and Peace. URL: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf. 
2 Юртаєва К. В. Кримінально-правова охорона об’єктів культурної спадщини від сучасних загроз 
тероризму. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2015. № 3 (11). С. 130–131. 
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угруповання ісламського штибу, а їх об’єктами ставали найбільші культурні 
цінності громад, на які спрямовувалася терористична діяльність. Це 
доводить, що під час здійснення демонстративних терористичних актів 
матеріальна або фізична шкода, завдана прямим жертвам тероризму, часто 
поєднується з набагато серйознішою моральною шкодою, що завдається 
суспільству або світовій спільноті. Руйнування зазначених матеріальних 
об’єктів є потужним медіатором у досягненні терористами бажаного ефекту, 
що красномовно характеризує механізм завдання широкомасштабної 
моральної шкоди груповим жертвам тероризму. 

Наступним видом шкоди, що заподіюється актами тероризму, є 
моральна шкода, прояви якої є дуже різноманітними як за механізмом її 
спричинення, так і залежно від категорії жертви. Попередні міркування вже 
з достатньою аргументованістю доводять заподіяння дуже значної 
моральної шкоди як прямим, так і непрямим жертвам тероризму. Її 
конкретне вираження полягає не лише у переживанні окремими фізичними 
особами або цілими громадами значних моральних страждань, а й у 
розвитку різних психічних відхилень або захворювань, спричинених 
переживанням стресу від терористичного акта. У науковій літературі досить 
докладно досліджено психічні розлади, пов’язані з травмуванням осіб від 
різних видів терористичних актів, такі як депресії, різноманітні фобії та 
посттравматичні синдроми1. Цікавими є також дослідження особливостей 
прояву зазначених реакцій у дітей та підлітків2. 

Водночас хотілося б зупинитися на моральній шкоді, що 
спричиняється прямим жертвам терористичних атак не самими 
терористичними угрупованнями, а громадськими та державними 
інститутами через травмуюче та нерідко недоброзичливе ставлення до них. 
Це явище в правових документах та в науковій літературі отримало назву 
вторинної віктимізації, яка не є прямим наслідком злочинної дії, а 
спричиняється реакцією на потерпілого з боку інститутів та окремих осіб3. 
Як зазначає О. М. Клещина, вторинна віктимізація визначається випадками 
непрямого заподіяння шкоди жертві, пов’язаного зі ставленням до жертви 
соціальної спільноти в цілому, осіб з найближчого оточення і персоналу, що 
з нею працює4. Зазначене негативне ставлення до жертв тероризму може 
проявлятися не лише у грубому та неуважному до неї ставленні та 
створенні стереотипу винності, а й у створенні несприятливої для 
потерпілого правової ситуації щодо доступу жертв до кримінального 
правосуддя, відсутністю правових можливостей відшкодування збитків та 
отримання компенсацій. На сьогодні питання забезпечення справедливої 

                                                             
1 Малкина-Пых И. Г. Психология поведения жертвы. М., 2006. С. 445–463. 
2 Hill J. K. Working with victims of crime: A manual applying research to clinical practice. Second Edition. 
Department of Justice. Canada. Р. 130–132. 
3 Рекомендація Rec (2006) 8 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо допомоги 
потерпілим від злочинів: ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи на 967 засіданні заступників 
міністрів 
14.06.2006 р. URL: http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/12.%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0
%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20Rec%20(2006)%208.pdf. 
4 Кленина Е. Н. Виктимизация как категория криминологического учения о жертве преступления. URL: 
http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/ Pravo/5_102501.doc.htm. 
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компенсації жертвам тероризму є одним із центральних завдань сучасного 
міжнародного права та національних законодавств окремих країн1. 

Ще одним доволі неоднозначним видом непрямої моральної шкоди, 
що завдається суспільству тероризмом, є надлишковість застосованих 
антитерористичних заходів. Очевидно, що вказана шкода спричиняється не 
особисто терористами, однак вона є прямо пов’язаною з частотою й 
інтенсивністю терористичних атак, що відбуваються в регіоні, та 
необхідністю офіційної влади протидіяти цим злочинним проявам. На думку 
Е. Ереза, результатом затяжної боротьби з тероризмом стає дедалі більше 
переважаюче почуття тривоги та невпевненості в суспільстві2, чого й 
намагаються досягти лідери терористичних угруповань. 

Ураховуючи розуміння жертви тероризму та її типології, стає 
зрозуміло те, що дослідження віктимологічних рис особистості та поведінки 
потерпілих, а також визначення її типів – не просто якась самоціль, що не 
має жодних практичних та наукових перспектив, а відповідна база для 
подальшої розробки практичних рекомендацій у сфері реалізації протидії 
злочинності як явищу. Ці рекомендації повинні полягати в такому:  

а) роз’яснення певним контингентам населення, виділеним за 
ознаками статі, віку, району проживання й давності проживання, правил, що 
забезпечують максимальну особисту безпеку;  

б) роз’яснення оптимального способу дій у разі зіткнення зі 
злочинцем, включно з точним описом адресатів і порядком звернення до 
правоохоронних органів;  

в) заходи групового та індивідуального рівня, пов’язані із 
забезпеченням соціального контролю в передбачених законом формах щодо 
осіб з віктимопровокуючою поведінкою;  

г) заходи правового впливу на цих осіб у разі, якщо їх поведінка має 
протиправний характер, а так само і щодо посадових осіб і батьків, які 
порушують обов’язки з попередження такої поведінки;  

ґ) заходи охорони громадського порядку, що обмежують тим самим 
можливості віктимної поведінки;  

д) заходи щодо зниження латентності злочинів3. 
Це, так би мовити, загальний підхід до віктимологічної профілактики 

злочинності взагалі. Нас же, в першу чергу, цікавить розуміння змісту 
жертви терористичних атак та місце цього об’єкту профілактики в 
загальній системі протидії тероризму в суспільстві. 

З огляду на вищевикладене можна констатувати, що з урахуванням 
аналізу можливих детермінант терористичних загроз як на макрорівні, так і 
на макрорівні, тобто за наявності жертви тероризму (держави, організації та 
індивіда), діяльність із протидії терористичній злочинності передбачає 
реалізацію загальносоціальних віктимологічних, спеціально-

1 Реагирование системы уголовного правосудия в целях поддержки жертв террористических актов. 
Пересмотренное издание. ООН, Нью-Йорк, 2012. 106 с. 
2 Erez E. Protracted War, Terrorism and Mass Victimization: Exploring Victimological. Criminological Concepts 
and Theories to Address Victimization in Israel. Large-scale Victimization as a Potential Source of Terrorist 
Activities. Importance of Regaining Security in Post-Conflict Societies. Amsterdam, 2006. P. 92. 
3 Криминология : учебник / под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. Москва : Изд-во МГУ, 
1994. С. 133. 
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віктимологічних та індивідуально-віктимлогічних заходів. Зокрема, на 
загальносоціальному віктимологічному та спеціально-виктимологічному 
рівні така протидія передбачає:  

– оздоровлення економіки країни в цілому;  
– підвищення життєвого рівня населення, що сприятиме зниженню 

таких соціально-психологічних настроїв, як злість, заздрість, ненависть, 
ностальгія за минулим тощо;  

– захист різних соціальних і професійних верств населення;  
– зниження показників рівня безробіття;  
– контроль за обігом вогнепальної зброї;  
– удосконалення правового регулювання права на носіння, зберігання 

й перевезення зброї на законних підставах;  
– підвищення можливостей оперативних підрозділів спеціальних 

служб;  
– зміцнення ідеї національного самоствердження;  
– удосконалення інформаційної політики у напрямі унеможливлення 

поширення засобами масової інформації ідеї насильства, нерівності, 
нетерпимості й усесильності терористів тощо. 

Індивідуально-віктимологічна протидія терористичній злочинності 
являє собою конкретизацію загальсоціальних і спеціальних 
кримінологічних заходів стосовно окремих осіб. При цьому заходи 
індивідуальної віктимологічної протидії необхідно розробляти та 
впроваджувати в декілька етапів, виходячи з типоутворюючих 
поведінкових характеристик потерпілих (жертв). У будь-якому випадку, всі 
заходи індивідуального віктимологічного впливу репрезентовано двома 
видами заходів – переконання (виховання) й допомоги1. 

Особистість та поведінка потерпілого можуть відігравати досить 
значну роль у мотивації злочинної поведінки у ситуації, в якій вона 
здійснюється. Роль особистості та поведінки потерпілого при цьому може 
бути похідною від особливостей його стану (наприклад, сп’яніння, втома), 
стану фізичного здоров’я (наприклад, дефекти органів відчуття, що 
заважають спостереженню за навколишнім середовищем), стану психічного 
здоров’я, дій, що мають протиправний, антигромадський характер; дій, що 
демонструють зневагу до турботи про свою честь, гідність і збереження 
майна, приховування від органів влади таких, що вже сталися, посягань на 
особистість і майно потерпілого з боку тих само осіб або в аналогічній 
ситуації; порушення відомих потерпілому правил, які охороняють 
громадську безпеку. У певних випадках можна говорити про «вину» 
потерпілого, який провокує злочинця або полегшує його дії. Разом із тим 
так буває не завжди. Сприяти вчиненню злочину може і випадковий 
перетин віктимних проявів із боку потерпілого, пов’язаних з професійними 
обов’язками або звичайною побутовою поведінкою, і дій злочинця2. 

Висновки. Підбиваючи підсумок викладеному вище, можна наголосити 
                                                             
1 Данильченко Ю. Б. Віктимологічні заходи протидії тероризму. Науковий вісник публічного та 
приватного права. 2018. Вип. 2. С. 198–224. 
2 Криминология : учебник / под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. Москва : Изд-во МГУ, 
1994. С. 131. 
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на такому: зазначена в нашому дослідженні типологія жертв тероризму, 
реалізована за певними підставами, посідає одне з центральних місць у 
розробленні та реалізації віктимологічної профілактики тероризму як явища. 
При цьому у віктимологічному розумінні поняття жертви тероризму є ширшим 
та охоплює не лише прямих, а й опосередкованих жертв цього злочину.  
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Охарактеризована проблема типологизации жертв преступлений 
террористической направленности. В рамках исследования реализуется 
анализ типологии жертв терроризма и обосновывается внутренняя 
сущность каждого из выделенных типов жертв. Делается ударение на 
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асоціації України : зб. наук. праць. № 2 (23). 2020.  С. 97—108. 
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КРИМІНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КРИМІНОЛОГІЧНА 

ІНФОРМАЦІЯ: СУТНІСТЬ ЗМІСТІВ ТА ВЗАЄМОЗВʼЯЗОК 
МІЖ НИМИ 

 
Постановка проблеми. Сучасний стан українського суспільства та 

характер відносин у ньому постійно та систематично ставлять перед 
кримінологічною наукою дедалі більше нових завдань, покликаних 
вирішити певний перелік проблем у сфері протидії злочинності. Однією з 
форм, яка має на меті посилити протидію злочинності, є кримінологічне 
дослідження. Усе це обумовлено низкою аспектів. 

По-перше, нові кримінологічні проблеми передбачають необхідність 
здійснення не лише ретельного аналізу специфічних для цієї науки явищ і 
пов’язаних з ними вузькопрофесійних проблем, але і комплексних 
досліджень у масштабі всієї країни, регіону, галузі та підприємства.  

По-друге, питання, що вивчаються кримінологією, треба розглядати у 
взаємозв’язку з різними сферами суспільного життя. Саме тому 
кримінологічне дослідження різних боків життя суспільства, характеру і 
механізмів взаємозв’язку соціальних явищ і процесів набуває величезного 
значення для кримінології. Самі ж конкретні дослідження в такому випадку 
стають одним із найважливіших шляхів пізнання і засобів комплексного 
впливу на складні суспільні негативні явища.  

По-третє, роль таких досліджень зростає внаслідок того, що вони в 
кінцевому рахунку завершуються подальшим розвитком теорії 
кримінології. Тут вже можна цілком конкретно говорити не лише про 
особливості (специфіку) конкретного кримінологічного дослідження, а й 
про його зв’язки з теоретичним аналізом. 

Ураховуючи це, зростає необхідність більш глибинного усвідомлення 
сутності поняття кримінологічного дослідження та інших понять, тісно 
пов’язаних із ним, а саме: «програма кримінологічного дослідження», 
«кримінологічна інформація» тощо. При цьому науково-теоретичний і 
прикладний інтерес становить не лише розуміння сутності кожного з 
перелічених вище термінів, для суспільства та наукового знання більш 
цікавим є питання їх взаємозалежності та взаємозв’язків між собою. 

© Фіалка М. І.,   2020 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття, зміст, критерії та 
інші вимоги, що висуваються до кримінологічних досліджень і 
кримінологічної інформації, добрі відомі й розроблені в науковому плані. У 
цьому напрямку плідно працювали та продовжують це робити вітчизняні й 
зарубіжні кримінологи, зокрема Г. А. Аванесов, А. І. Алексєєв, О. М. Бандурка, 
І. Г. Богатирьов, С. Є. Віцин, В. В. Голіна, О. І. Гуров, Л. М. Давиденко, 
І. М. Даньшин, О. М. Джужа, А. І. Долгова, А. Е. Жалинський, А. П. Закалюк, 
А. Ф. Зелінський, І. І. Карпець, О. Г. Колб, О. М. Костенко, В. М. Кудрявцев, 
О. М. Литвак, О. М. Литвинов, О. М. Мартиненко, Г. М. Міньковський, 
В. М. Попович, В. І. Поклад, О. Б. Сахаров, Г. А. Туманов, О. Г. Фролова та ін. 
Але водночас – і на цьому необхідно наголосити – переважна більшість їхніх 
наукових робіт мала вузькопрофільний характер і торкалась окремих 
напрямків кримінологічних досліджень предмета кримінологічної науки, 
які охоплювались їх науковими інтересами.  

Серед останніх наукових публікацій, у яких фундаментально та 
глибинно підійшли до аналізу понять «кримінологічне дослідження» та 
«кримінологічна інформація», слід виділити видання «Кримінологія. 
Академічний курс» (2018 р.) під загальною редакцією доктора юридичних 
наук, професора О. М. Литвинова, де було розглянуто та проаналізовано 
методологію та методи кримінологічних досліджень, а також «Українська 
кримінологічна енциклопедія» (2017 р.), яка стала першим українським 
довідниковим виданням у сфері теорії та практики протидії злочинності. 

Мета статті – проаналізувати зміст кримінологічного дослідження та 
кримінологічної інформації, а також обґрунтувати взаємозв’язок 
вищезазначених явищ у кримінологічній науці. 

Виклад основного матеріалу. Для досягнення поставленої мети 
вважаємо за потрібне в першу чергу зосередити свою увагу на змісті таких 
понять, як «кримінологічне дослідження» та «кримінологічна інформація».  

Характеризуючи кримінологічні дослідження в цілому, слід пам’ятати, 
що кримінологія як наука органічно поєднує різні рівні пізнання: перший – 
загальна теорія, другий – окремі (або спеціальні) теорії і третій – конкретні 
дослідження. Ці рівні являють собою діалектичну єдність, взаємно 
збагачують і доповнюють один одного. 

Будь-які кримінологічні дослідження мають свій власний діапазон 
(межі, кордони). Питання полягає головним чином у тому, до яких меж 
можна дійти в дослідженні різних явищ, що існують у межах злочинності, та 
які обставини визначають сферу відокремлення цих явищ. Інакше кажучи, 
до яких меж може поширюватися сфера кримінологічних досліджень. Це 
питання завжди виникає під час вивчення злочинності, її причин та умов, 
особистості злочинця, особливо під час розроблення заходів попередження 
злочинності та профілактики антисуспільної поведінки. При цьому 
кримінологи досліджують усе те, що допомагає їм відповісти на головне 
запитання: чому в суспільстві існує злочинність, і що з нею взагалі робити. 

Свого часу, працюючи в складі авторського колективу над першим у 
незалежній Україні галузевим зводом наукових знань у сфері теорії і 



ISSN 2304-4756                                                          ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. № 2(23). 2020.  
 

 111   

практики протидії злочинності – Українською кримінологічною 
енциклопедією, ми наголошували на тому, що кримінологічне дослідження – 
це організований і цілеспрямований процес отримання нових знань про 
злочинність, її причини й умови, особу злочинця і про заходи протидії 
злочинності1.  

Справа в тому, що під час здійснення кримінологічних досліджень 
необхідно керуватися насамперед інтересами протидії злочинності, 
вважаючи це професійною необхідністю в кримінологічній науці. Інтереси ж 
протидії вимагають від кримінологічних досліджень не лише пізнання явищ 
і процесів, які відіграють криміногенну роль, але і виявлення відповідних 
взаємозв’язків, на які можна вплинути за допомогою комплексу необхідних 
для цього заходів, засобів і методів. Інакше кажучи, межі кримінологічних 
досліджень визначаються колом завдань, що виникають у зв’язку з 
попередженням злочинності.  

Ураховуючи зазначене нами вище розуміння кримінологічного 
дослідження, можна одразу наголосити на тому, що завданням 
кримінологічного дослідження є отримання відповідних матеріалів, що 
ґрунтуються на з’ясуванні глибинних системоутворюючих зв’язків між 
суспільними відносинами.  

Кримінологічні дослідження неминуче призводять до пізнання 
широких сфер суспільного життя і зачіпають багато інших наук, ніби 
професійно проникаючи в їхню сферу. Фактичний матеріал цих наук, а 
також їх методи використовуються в кримінологічних дослідженнях. Однак 
у процесі кримінологічних досліджень вивчаються саме кримінологічні 
аспекти проблем. 

Аналізуючи, наприклад, проблему алкоголізму та пияцтва в 
українському суспільстві, ми піддаємо дослідженню не взагалі пияцтво або 
алкоголізм як явища, а злочини, що здійснюються на їх ґрунті, або 
досліджуємо не спадкові хвороби, що існують в особи, самі по собі, а їх 
зв’язок із протиправною (злочинною) поведінкою. Саме так вивчаються і всі 
інші проблеми сучасного суспільства: економічні, демографічні, культурні 
тощо. 

Шляхом пізнання взаємозв’язків у такому широкому сенсі 
кримінологія виконує двоєдине завдання: з одного боку, вона розробляє 
власні кримінологічні засоби протидії злочинності, а з іншого – залучає до 
процесу протидії злочинності засоби, які є інструментами інших галузей 
знань. У такий спосіб утворюється, в повному розумінні цього слова, 
соціальна система протидії злочинності. 

Кримінологічне дослідження має власну методологію, яка, як і в будь-
якому іншому виді наукового дослідження, залежить від предмета й об’єкта 
дослідження, а також від тих завдань, що стоять перед дослідником. 

                                                             
1 Фіалка М. І. Дослідження кримінологічне // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. 
В. В. Чернєя, В. В. Сокуренко ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Нац. акад. 
внутр. справ, Кримінол. асоц. України. Харків ; Київ : Золота миля, 2017. С. 190–191. URI: 
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4460 (дата звернення: 11.09.2020). 

http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4460


ISSN 2304-4756                                                          ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. № 2(23). 2020.  
 

 112   

Предмет кримінологічного дослідження – це закономірності поведінки 
злочинця, їх детермінації, причинності, схильності до різних впливів, а 
об’єкт – це безпосередньо сама злочинність у різних своїх проявах. 

Процес кримінологічного дослідження передбачає здійснення 
пізнавальних операцій у певній послідовності, слідування певній схемі, яка 
охоплює окремі взаємопов’язані етапи дослідження. Їх змістовне 
наповнення може уточнюватися залежно від цілей конкретного 
кримінологічного дослідження, які визначають постановку його окремих 
завдань. Водночас дотримання цієї схеми забезпечує отримання 
достовірного та змістовного матеріалу, дозволяє робити об’єктивні 
висновки і пропонувати обґрунтовані наукові рекомендації.  

Виділяють чотири етапи кримінологічного дослідження. 
1. Первинний етап. Здійснюється визначення об’єкта дослідження, 

обирається предмет дослідження, у відповідності до цього формулюється 
певна проблема і здійснюється ознайомлення з літературою та іншими 
джерелами інформації за темою, що вивчається, із результатами попередніх 
досліджень (за наявності). 

2. Підготовчий етап. Висувається наукова гіпотеза, окреслюються 
напрямки дослідження та формулюються дослідницькі завдання. На цьому 
етапі складається план (програма) дослідження, в якому визначаються мета 
й завдання дослідження і склад його учасників, розробляється понятійний 
апарат, указуються джерела інформації з проблеми, визначаються терміни 
проведення дослідження і його окремих частин, описуються процедура та 
методика збирання й аналізу інформації, прогнозуються форми 
впровадження отриманих результатів. 

3. Робочий етап. Розробляється дослідницький інструментарій 
(складаються анкети, тести, опитувальні листи, завдання експертам, 
готуються комп’ютерні засоби, оргтехніка тощо). Формуються групи 
респондентів, експертів, виконавців та аналітиків, проводиться їх 
інструктаж і (в разі необхідності) розробляються методичні документи для 
полегшення збирання первинної інформації (наприклад, поради 
спостерігачеві). Здійснюється пробне (пілотне) дослідження із метою 
пошуку помилок під час складання питань і завдань, а також визначення 
питань, які слід додатково включити до анкет, тощо); уточнюються 
методики збору інформації (тестування, анкетування, вивчення матеріалів 
кримінальних проваджень тощо). Виконується збір первинної 
кримінологічної інформації.  

4. Заключний етап. Здійснюються впорядкування зібраної інформації, 
її обробка, аналіз, узагальнення, вивчаються й вимірюються зв’язки між 
явищами. Формулюються висновки та рекомендації, складаються звіти 
щодо проведеного кримінологічного дослідження. Визначаються засоби 
впровадження результатів дослідження у практичну діяльність1.  

                                                             
1 Там само, с. 190–191; Кримінологія: питання та відповіді / О. О. Авдєєв, А. А. Васильєв та ін. ; за заг. ред. 
О. М. Литвинова. Харків : Золота миля, 2015. С. 96–97. 
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При цьому, як зазначає О. В. Олішевський, базовими постулатами 
кримінологічного дослідження є те, що: 

‒ злочинність – це складне соціальне явище; 
‒ злочинність досліджується у взаємодії та взаємозалежності із 

соціальними, політичними, економічними, духовними, культурними та 
іншими сферами життя суспільства; 

‒ дослідження таких складових предмета кримінології, як 
злочинність, окремий злочин та їх детермінація має здійснюватися з 
урахуванням їх руху, постійних змін; 

‒ злочинність є постійно мінливим явищем; 
‒ злочинність – це не просто сукупність злочинів, а складна 

система, складові частини якої постійно взаємодіють між собою; 
‒ кримінологічне пізнання органічно вносить у зміст самого 

знання суб’єктивний момент; 
‒ динамізм суспільної дійсності робить спектр наукової інтеграції 

досить широким, що істотно ускладнює алгоритмізацію й формалізацію 
кримінологічних досліджень; 

‒ кримінологічне дослідження прагне до виключення несуттєвих, 
випадкових ознак свого об’єкта1. 

У кримінологічній теорії виділяють декілька класифікації 
кримінологічних досліджень, критеріями яких виступають мета 
кримінологічного дослідження, система вибору одиниць сукупності, методи 
кримінологічного дослідження, принципи охоплення об’єктів вивчення, 
масштаб кримінологічного дослідження та види злочинів, які вивчаються в 
межах кримінологічного дослідження. 

За метою, якої намагаються досягти кримінологічні дослідження, вони 
поділяються на теоретичні (тобто ті, які спрямовано на розвиток 
кримінологічної теорії) та прикладні (кримінологічні дослідження, які 
містять у собі наукову орієнтацію на вдосконалення прикладного характеру 
кримінологічної науки, а саме спрямовані на практику запобігання 
злочинності як узагалі, так і окремим її видам). 

За системою вибору одиниць сукупності виділяють суцільні 
дослідження (охоплюють вивчення всіх одиниць генеральної сукупності, 
наприклад усі злочини, вчинені та поставлені на облік на території 
проведення кримінологічного дослідження), монографічні дослідження 
(такі види дослідження спрямовуються на всебічне вивчення того чи іншого 
виду злочинності або явища, тим чи іншим чином пов’язаного зі 
злочинністю) та вибіркові дослідження (такі дослідження вивчають ту чи 
іншу частину генеральної сукупності). 

За методами дослідження виділяють такі: монодисциплінарні 
дослідження (проблеми, що обираються дослідниками як предмет 
дослідження, належать до кримінологічної науки та вивчаються за 
допомогою суто кримінологічних засобів і методів) та комплексні 

                                                             
1 Кримінологія. Академічний курс / за заг. ред. О. М. Литвинова. Київ : Кондор, 2018. С. 131–132. 
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дослідження (під час організації та проведення дослідження 
використовуються засоби й методи інших наук, наприклад психології, 
педагогіки тощо). 

За принципом охоплення об’єктів вивчення кримінологічні 
дослідження виділяють територіальні дослідження (об’єкт дослідження 
обирається із урахуванням конкретної території – район, місто, область, 
держава загалом), галузеві дослідження (проблемні питання дослідження 
визначаються залежно від галузі господарства, певного міністерства або 
відомства, наприклад торгівля, побутове обслуговування, будівництво 
тощо).  

За масштабами кримінологічні дослідження поділяються на 
республіканські, регіональні (економічні райони), місцеві (місто, 
мікрорайон, сільська рада, адміністративна ділянка) й об’єктові 
(підприємство, установа тощо).  

За видами злочинності кримінологічні дослідження вивчають 
первинну, рецидивну, міську, сільську, вуличну, побутову злочинність, 
злочинність неповнолітніх, молоді, чоловічу, жіночу, групову, організовану 
та професійну злочинність тощо.  

Незважаючи на різноманітність тих чи інших видів кримінологічних 
досліджень, воно в будь-якому випадку повинно бути плановим. 
Кримінологічне дослідження завжди починається з розроблення програми і 
плану аналізу конкретного об’єкта дослідження. Програма та план 
кримінологічного дослідження – це ті обов’язкові документи, без яких 
кримінолог-дослідник, який здійснює конкретний науковий пошук, не може 
досягти поставленої перед собою мети дослідження. 

Програма кримінологічного дослідження являє собою наукову основу 
здійснюваних кримінологом процедур дослідження, а саме збирання, 
обробки та аналізу інформації, необхідної для отримання теоретичних 
висновків і практичних рекомендацій. Свого часу ми вже зупиняли свою 
увагу на розумінні змісту програми кримінологічного дослідження. При 
цьому наголошувалось на тому, що програма кримінологічного дослідження 
– це своєрідний паспорт кримінологічного дослідження, який відповідає на
кілька запитань: для чого проводиться кримінологічне дослідження і які 
завдання передбачається вирішити; що є об’єктом і предметом 
кримінологічного дослідження; як інтерпретуються основні поняття, що 
фігуруватимуть в опитувальниках або в процесі аналізу та підготовки звіту; 
який обрано метод та інструментарій для збирання первинної 
кримінологічної інформації1. 

Кримінологічне дослідження, обумовлене такою програмою, 
покликане: по-перше, забезпечити емпіричний аналіз (на основі теорії) кола 
обраних проблем; по-друге, намітити шляхи переходу від емпіричних даних 

1 Фіалка М. І. Дослідження кримінологічне // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. 
В. В. Чернєя, В. В. Сокуренко ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Нац. акад. 
внутр. справ, Кримінол. асоц. України. Харків ; Київ : Золота миля, 2017. С. 558. URL: 
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4461 (дата звернення: 11.09.2020). 

http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4461
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до теоретичного узагальнення з таким розрахунком, щоб отримана 
інформація (нові факти) могла служити подальшому розвитку науки; по-
третє, сприяти виробленню практичних рекомендацій у конкретній галузі 
соціального управління. Необхідно завжди пам’ятати, що побудова 
програми кримінологічного дослідження – це виклад логіки і методів 
аналізу об’єкта відповідно до першочерговості або пріоритетності 
вирішуваних завдань. Програма кримінологічного дослідження – 
теоретичний документ, який відповідає низці вимог, всі частини якого 
пов’язано в єдине ціле. Тому теоретичний рівень такої програми оцінюється 
не за її частинами, а в цілому та комплексно. 

У програмі кримінологічного дослідження безпосередньо вказуються: 
мета і завдання дослідження, предмет та об’єкт цього дослідження, його 
часові межі (терміни проведення дослідження), методи (методики), що 
використовуються під час дослідження, очікувані результати дослідження. 
Крім того, для виконання такої програми складається план 
кримінологічного дослідження, визначаються заходи поетапного 
виконання програми, виконавці тощо. 

У кримінологічній програмі, як правило, узвичаєно виділяти три 
розділи (блоки): методологічний, процедурний та організаційний. 

У методологічному розділі (блоці) подано послідовність вирішення 
таких питань: формулювання проблеми, характеристика об’єкта і предмета 
дослідження, встановлення його цілей і завдань, уточнення понять, 
висування гіпотез, розроблення інструментарію. 

До процедурного розділу (блоку) відносять визначення вибіркової 
сукупності, збір, обробку та аналіз емпіричних даних, інтерпретацію 
отриманої інформації і підготовку підсумкового звіту. 

Організаційний блок містить у собі: оформлення «первинної» 
документації на проведення дослідження, створення авторського колективу 
з делегуванням обов’язків і відповідальності, планування дослідження по 
етапах і робіт із зазначенням термінів і виконавців, складання кошторисної 
вартості проєкту із зазначенням статей витрат і коштів, що виділяються під 
дослідження, здійснення контролю за якістю проведення дослідження, 
визначення порядку сприйняття, узгодження та закріплення результатів 
дослідження, створення умов для впровадження отриманих результатів на 
практиці. 

До кримінологічної програми обов’язково додаються список 
літератури та зразки методик, схем, діаграм та анкет, що будуть 
використані під час проведення цього дослідження. 

Як ми вже раніше наголошували, для виконання програми складається 
план кримінологічного дослідження, визначаються етапи його проведення, 
необхідні для проведення дослідження заходи організаційного характеру, 
виконавці та засоби матеріально-технічного забезпечення.  

Створений на основі програми кримінологічного дослідження план 
повинен мати оперативний характер і визначати головним чином 
послідовність виконання намічених у цій програмі процедур (заходів). 



ISSN 2304-4756          ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. № 2(23). 2020.  

 116  

За результатами кримінологічного дослідження завжди готується звіт, 
а саме – пояснювальна записка (результати виконання програми та плану 
кримінологічного дослідження) і додаток до неї (цифрові, графічні і інші 
показники і документи, анкети, бланки тощо). Звіт є основним вихідним 
документом підготовки директивних рішень і різних наукових праць. При 
цьому результати кримінологічного дослідження виступають одним з 
основних джерел кримінологічної інформації. 

Що стосується кримінологічної інформації, то нам треба спочатку 
з’ясувати основний зміст цього поняття, а потім установити зв’язок між 
кримінологічним дослідженням та кримінологічною інформацією. 

Свого часу О. В. Одинцова, досліджуючи питання джерел 
кримінологічної інформації, наголошувала на тому, що під кримінологічною 
інформацією треба розуміти вид соціальної інформації, необхідної для 
протидії злочинності, що була одержана з кримінологічних джерел та 
оцінена за допомогою кримінологічних засобів, зокрема про кількісно-якісні 
характеристики злочинності, супутні їй фактори, напрями та форми власне 
протидії1. 

Водночас А. Боровик, аналізуючи зміст кримінологічної інформації, 
взагалі висловився дуже лаконічно і визначив її як відомості, тісно пов’язані 
з предметом кримінології, що відображають його2. 

Мами також в одній з наукових робіт сформулювали певний погляд на 
зміст терміна кримінологічної інформації, який полягає в такому: це 
сукупність відомостей про злочинність, чинники, які її детермінують, 
особистість злочинця, шляхи і заходи протидії злочинності, про діяльність 
правоохоронних органів та інших суб’єктів профілактичної діяльності3.  

При цьому до кримінологічної інформації висувається низка вимог: 
‒ повнота та всебічність інформації означає, що явище, яке 

вивчається, слід охарактеризувати з усіх боків у певних просторово-часових 
межах; недотримання цього правила призводить до викривлених уявлень 
та є підґрунтям помилкових висновків і рекомендацій;  

‒ точність характеризує ступінь деталізації інформації, адекватне 
відображення її оригіналу; 

1 Одинцова О. В. Джерела кримінологічної інформації: поняття, види, система. Часопис Академії 
адвокатури України. 2011. №4. URI: https://dspace.lduvs.edu.ua/bitstream/123456789/211/ 
1/2.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%
D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97%20%D0%B0%D0%B4%D0%B2..pdf (дата звернення: 
14.09.2020). 
2 Боровик А. Про деякі змістові елементи комплексного та індивідуального планування заходів із 
запобігання злочинам в установах виконання покарань. Підприємництво, господарство і право. 2018. №6. 
С. 256. 
3 Фіалка М. І. Кримінологічна інформація // Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. 
В. В. Чернєя, В. В. Сокуренко ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Нац. акад. 
внутр. справ, Кримінол. асоц. України. Харків ; Київ : Золота миля, 2017. С. 341–342. URL: 
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4453 (дата звернення: 15.09.2020); Фіалка М. І. 
Інформація кримінологічна // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Харків : Право, 2016. Т. 
18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право. 2019. С. 190–191. URL: 
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6576 (дата звернення: 15.09.2020). 

https://dspace.lduvs.edu.ua/bitstream/123456789/211/
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‒ достовірність інформації, тобто об’єктивно правильне 
відображення того чи іншого явища, яке свідчить, що злочинність – це 
наслідок дії як суб’єктивних, так і об’єктивних причин;  

‒ оптимальність інформації означає, що в ній міститься така 
кількість відомостей, які надають можливість отримати правильне 
уявлення про стан злочинності та пов’язані з нею явища, розібратися у суті 
проблеми й ухвалити раціональне рішення;  

‒ зіставимість (стабільність) інформації полягає у зборі типових 
відомостей за єдиною програмою, що протягом однакових періодів часу 
дозволяє їх класифікувати, порівнювати й робити обґрунтовані висновки;  

‒ своєчасність (оперативність) полягає у швидкому отриманні, 
обробці та використанні відомостей для практичних потреб;  

‒ доступність кримінологічної інформації означає відкритість її 
для суспільства, можливість публікації в ЗМІ з метою недопущення схожих 
ситуацій у майбутньому. 

Кримінологічну інформацію узвичаєно класифікувати за правовим 
статусом та її змістом.  

За правовим статусом інформація поділяється на офіційну і 
неофіційну.  

Офіційною є така кримінологічна інформація, яка надається 
державними органами та громадськими організаціями й оформлюється за 
встановленими правилами. Вона, в свою чергу, поділяється на нормативно-
правову (закони, кодекси, постанови, накази, розпорядження тощо), звітну 
(офіційна державна та відомча звітність), процесуальну (кримінальні 
справи, вироки та ухвали судових органів), оперативно-службову (справи 
оперативних перевірок, документи оперативно-розшукової роботи МВС), 
довідкову (картотеки, аналітичні довідки тощо), методичну (огляди, 
методичні рекомендації) та організаційно-службову (перспективні та 
поточні плани, типові плани проведення операцій, схеми розташування сил 
та засобів тощо). 

Неофіційна кримінологічна інформація – це така інформація, яка 
надходить від окремих осіб і містить суб’єктивні погляди на кримінологічно 
значимі питання.  

Необхідно зауважити, що всі названі види інформації перебувають у 
тісному зв’язку і доповнюють один одного, що необхідно враховувати у 
дослідженнях. 

Ця класифікація надає нам можливість чітко зрозуміти сфери 
проведення та реалізацію кримінологічних досліджень. Інакше кажучи, як і 
інформація, так і кримінологічні дослідження, які розглядаються нами як 
джерела такої інформації, виступають і як офіційні, і як неофіційні. Через це 
і сфери, і спрямованість таких досліджень збігаються з тими сферами 
існування і напрямками реалізації кримінологічної інформації. 

За змістом кримінологічна інформація поділяється на статистичну, 
оперативну та допоміжного характеру.  

Статистична інформація – це матеріали офіційної державної 
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статистики про стан злочинності, охорону громадського порядку і 
результати роботи правоохоронних органів. У встановлені терміни і за 
єдиною програмою вона направляється до вищих органів державної 
виконавчої влади для використання та застосування.  

До оперативної інформації належать відомості про поточний стан 
криміногенної обстановки і заходи, що вживаються для її оздоровлення 
(щодобові оперативні зведення про вчинені злочини та інші 
правопорушення, цільові повідомлення у вищі органи внутрішніх справ про 
вчинення найбільш тяжких злочинів, відомості про стан правопорядку, які 
направляються у державні установи).  

Під інформацією допоміжного характеру розуміються відомості про 
соціально-економічну характеристику об’єкта кримінологічного вивчення 
(регіон, галузь народного господарства), які впливають на злочинність. 

Аналогічним чином відбувається і в межах цієї класифікації інформації. 
Зв’язок кримінологічної інформації з кримінологічним дослідженням є 
безумовним. Наприклад, для отримання статистичної інформації треба 
провести кримінологічне дослідження у сфері офіційної державної 
статистики про стан злочинності в країні та отримати відповідні 
результати, які в подальшому будуть джерелом цієї статистичної 
інформації. 

Тепер про те, що стосується взаємозв’язку кримінологічного 
дослідження та кримінологічної інформації. Ми вже частково почали 
відповідати на це питання. Справа полягає в тому, що будь-яке 
кримінологічне дослідження своїм вінцем має той чи інший результат, який 
є певною відповіддю на ті запитання, які ставились дослідниками на 
початку кримінологічного дослідження як певні проблеми. При цьому 
кримінологічне дослідження (через формування плану такого дослідження, 
подальшу реалізацію цього плану на практиці, застосування методів та 
методик під час дослідження, узагальнення підсумків дослідження у його 
звіті) досягає певного результату (документально закріпленого у вигляді 
звіту), який розглядається нами як відповідне джерело кримінологічної 
інформації. У подальшому така інформація використовується нами або під 
час нових науково-теоретичних досліджень, або під час реалізації 
прикладної функції кримінологічної науки, а саме під час протидії 
злочинності. Тобто, кримінологічна інформація розглядається нами як 
певне підґрунтя для майбутніх нових кримінологічних досліджень. 

Висновки. Підбиваючи підсумок викладеному вище, можна 
наголосити на такому:  

‒ кримінологічне дослідження – це організований і 
цілеспрямований процес отримання нових знань про злочинність, її 
причини й умови, особу злочинця, про заходи протидії злочинності; 

‒ у науковому плані програма кримінологічного дослідження 
повинна містити в собі теоретичну основу, тобто стислий опис самої 
проблеми на підставі аналізу всього наявного комплексу знань і теорій, 
узагальнення результатів раніше проведених досліджень, висунення 
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робочих гіпотез, а саме науково обґрунтованих пропозицій, що пояснюють 
характеристику об’єкта який досліджується (ці гіпотези повинні 
відповідати цілям і завданням дослідження та не суперечити загальній його 
логіці); на підставі наявної програми дослідження здійснюється 
розроблення методичних документів (методичного інструментарію), за 
допомогою яких здійснюється збір інформації (анкети, програми інтерв’ю, 
програми вивчення матеріалів кримінальних справ тощо); 

‒ кримінологічне дослідження завершується тим чи іншим 
результатом, який документарно закріплюється та покладається у 
підґрунтя кримінологічної інформації; 

‒ кримінологічна інформація виступає як основне підґрунтя 
організації та проведення нового кримінологічного дослідження; 

‒ кримінологічне дослідження та кримінологічна інформація є 
прямо пов’язаними один з одним, при цьому зв’язок має обопільний 
характер (передбачає взаємозалежність один від одного). 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ: СУЩНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ 
НИМИ 

Раскрывается сущность содержания таких понятий, как 
«криминологическое исследование» и «криминологическая информация». 
Делается ударение на важности применения в рамках криминологического 
исследования программы и плана такого исследования. Отмечается связь 
между результатом исследования и криминологической информацией. 
Делается вывод о том, что криминологическое исследование предоставляет 
конечный результат; этот результат является, в свою очередь, 
источником криминологической информации и лежит в её основе; 
криминологическая информация рассматривается как исходный материал 
для проведения нового криминологического исследования. 

Ключевые слова: криминологическое исследование, программа 
криминологического исследования, план криминологического исследования, 
криминологическая информация. 
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The author of the article reveals the essence of the content of such concepts as 

"criminological research" and "criminological information". The emphasis is placed 
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on the importance of using the program and plan of such a study within the 
framework of criminological research. The relationship between the research result 
and criminological information is noted. It is concluded that criminological research 
provides the final result; this result, in turn, is a source of criminological information 
and underlies it; criminological information is considered as the source material for 
a new criminological research. 

Key words: criminological research, criminological research program, 
criminological research plan, criminological information. 
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Фіалка М. І.   Кримінологічне дослідження та кримінологічна інформація: 
сутність змістів та взаємозвʼязок між ними. Вісник Кримінологічної 
асоціації України : зб. наук. праць. № 2 (23). 2020.  С. 109—120. 
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ПОГРОЗА ВЧИНЕННЯМ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ  

(ст. 258 КК УКРАЇНИ): ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ  
 

Постановка проблеми. Тероризм засуджено світовою спільнотою як 
один із найбільш небезпечних злочинів. Соціально шкідливі наслідки 
загрози вчинення такого злочину є різноманітними: страх, боягузтво, криза 
самоідентифікації, фрустраційні та дезадаптивні стани, стресові розлади, 
депресія, інші психологічні та психічні розлади, воєнний конфлікт, 
міжнародне ускладнення, що тягне низку політичних, економічних та інших 
проблем.  

У період війни на Сході України, а також на території інших країн 
питання протидії загрозам вчинення терористичного акта стоїть гостро. Від 
успішної боротьби з цим видом злочинності залежать спокій та 
благополуччя всього людства. Проте наразі працівники правоохоронних 
органів не мають чітких визначень, які саме заклики чи матеріали містять 
погрозу вчиненням терористичного акта. Така ситуація робить проблемною 
кваліфікацію злочину. Вирішення цього питання є необхідним для 
вдосконалення практики діяльності слідчих і судових органів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань 
кримінальної відповідальності, розслідування кримінальних проваджень і 
протидії тероризму займалися такі вчені, як П. П. Андрушко, В. Ф. Антипенко, 
О. Ф. Бантишев, О. В. Баулін, М. М. Васілін, В. О. Глушков, А. О. Данилевський, 
Ю. Б. Данильченко, О. С. Допилка, В. В. Драний, О. О. Дудоров, О. В. Епель, 
В. П. Ємельянов, В. С. Зеленецький, А. Е. Ізетов, А. В. Іщенко, О. М. Костенко,  
В. Н. Кубальський, В. А. Ліпкан, С. М. Мохончук, Л. В. Новікова, В. В. Поліщук, 
М. В. Рибачук, М. В. Савчук, М. В. Семикін, О. О. Степанченко, Є. В. Фесенко та 
ін. Проте нині залишається нерозкритим питання визначення інформації, 
що містить погрозу вчиненням тероризму.  

Мета статті – розгляд проблеми кваліфікації погрози вчиненням 
терористичного акта.  

© Васильєв А. А., Олішевкський О. В.,    
2020 
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Виклад основного матеріалу. Для досягнення мети цієї роботи слід 
спочатку проаналізувати слідчу і судову практики реєстрації досліджуваних 
злочинів та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а потім 
визначити інформацію терористичного характеру. У зв’язку з цим 
пропонуємо розглянути такі тези та аргументи до них.  

І. Низькі показники доведення кримінальних проваджень до 
логічного завершення за терористичні акти, в тому числі, притягнення 
до кримінальної відповідальності за погрози їх вчиненням 

У розділі ІX «Кримінальні правопорушення проти громадської 
безпеки» КК України міститься стаття 258 під назвою «Терористичний акт», 
що передбачає кримінальну відповідальність також за погрозу 
застосуванням зброї, вчиненням вибуху, підпалу чи інших дій, які 
створюють небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння 
значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії 
були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування 
населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення або з 
метою впливу на ухвалення рішень чи вчинення або невчинення дій 
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, 
службовими особами цих органів, об’єднаннями громадян, юридичними 
особами, міжнародними організаціями, або привернення уваги 
громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного 
(терориста)1. Звернемо увагу на показники процесуального механізму 
притягнення до кримінальної відповідальності за цією статтею. За 2013 р. 
зареєстровано 4 випадки (на кінець звітного періоду рішення про 
закінчення або зупинення по ним не ухвалено)2; 2014 р. – 1499 (з яких 11 
кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальними актами, а 
щодо 1460 проваджень рішення про закінчення або зупинення на кінець 
звітного періоду не ухвалено)3; 2015 р. – 1295 (з яких 35 кримінальних 
проваджень направлено до суду з обвинувальними актами, щодо 1257 
проваджень рішення про закінчення або зупинення на кінець звітного 
періоду не ухвалено)4; 2016 р. ‒ 1865 (з яких 20 кримінальних проваджень 
направлено до суду з обвинувальними актами, щодо 1842 проваджень 
рішення про закінчення або зупинення на кінець звітного періоду не 
ухвалено)5; 2017 р. – 1385 (з яких 6 кримінальних проваджень направлено 
                                                             
1 Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // БД «Законодавство України» 
/ ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 15.08.2020). 
2 Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень-грудень 2013 року // Генеральна 
прокуратура України : офіц. сайт. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c= 
download&file_id=185282  (дата звернення: 01.08.2020). 
3 Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень-грудень 2014 року // Генеральна 
прокуратура України : офіц. сайт. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111482&libid=100820 
(дата звернення: 01.08.2020). 
4 Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень-грудень 2015 року // Генеральна 
прокуратура України : офіц. сайт. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112173&libid=100820 
(дата звернення: 01.08.2020). 
5 Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень-грудень 2016 року // Генеральна 
прокуратура України : офіц. сайт. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112661&libid=100820 
(дата звернення: 01.08.2020) 

https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c
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до суду з обвинувальними актами, щодо 1370 проваджень рішення про 
закінчення або зупинення на кінець звітного періоду не ухвалено)1; 2018 р. 
– 950 (з яких 12 кримінальних проваджень направлено до суду з 
обвинувальними актами, щодо 937 проваджень рішення про закінчення або 
зупинення на кінець звітного періоду не ухвалено)2; 2019 р. – 909 (з яких 4 
кримінальних провадження направлено до суду з обвинувальними актами, 
щодо 904 проваджень рішення про закінчення або зупинення на кінець 
звітного періоду не ухвалено)3. Таким чином, за період 2013–2019 рр. 
правоохоронними органами зареєстровано 7907 випадків тероризму, однак 
лише 88 кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальними 
актами, що становить близько 1 відсотка. Аналіз даних «Єдиного 
державного реєстру судових рішень» за період 2013–2019 роки показує 80 
ситуацій успішного доведення кримінальних провадження до логічного 
завершення, переважно з визнанням осіб винними та призначенням 
покарань. Проте лише в одному випадку відбулось притягнення до 
кримінальної відповідальності, в тому числі, за погрозу вчиненням 
терористичного акта4. Останнє свідчить про велику складність кваліфікації 
погроз вчиненням терористичного акта. Для вирішення цієї проблеми 
розглянемо таку тезу. 

ІІ. Інформація, що містить погрозу вчиненням терористичного 
акта  

У літературі йдеться про дві форми вчинення терористичного акта, 
взятих із диспозиції ст. 258 КК України: 

1) застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які 
створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини, або заподіяння 
значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків; 

2) погроза вчиненням зазначених дій. 
Проте ні в законодавстві, ні в наукових дослідженнях не розкривається 

в деталях, у чому саме полягає суть погроз, а головне, які відомості чи дані 
слід визнавати такими. Для деталізації цього питання розглянемо діяння і 
способи вчинення тероризму. 

Як справедливо зазначають науковці та практики, способи 
безпосереднього вчинення терористичного акта можуть бути 
різноманітними, вони залежать від ідеологічної платформи терориста, його 
цілей та напрямів діяльності. Частину способів учинення терористичних 

                                                             
1 Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень-грудень 2017 року // Генеральна 
прокуратура України : офіц. сайт. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113281&libid=100820 
(дата звернення: 01.08.2020). 
2 Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень-грудень 2018 року // Генеральна 
прокуратура України : офіц. сайт. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113656&libid= 
100820&c=edit&_c=fo# (дата звернення: 01.08.2020). 
3 Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2019 року // Генеральна прокуратура 
України : офіц. сайт. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c= 
download&file_id=208205 
4 Вирок колегії суддів  Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у справі № 0417/14964/2012 
// Єдиний державний реєстр судових рішень : офіц. сайт. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ 
Review/72439677 (дата звернення: 01.08.2020).  

https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113656&libid
https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c
http://reyestr.court.gov.ua/
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актів законодавець прямо вказав у диспозиції статті КК України 
(застосування зброї, вибух, підпал), однак указаний перелік не є вичерпним, 
що визначено в законі таким чином: «чи інших дій, які створювали 
небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової 
шкоди чи настання інших тяжких наслідків». Однак залежно від 
застосовуваних знарядь для його вчинення можна виокремити такі види: 

– вчинення вибуху;
– застосування зброї;
– вчинення підпалу.
Засобом вчинення вибуху є вибуховий пристрій, тобто технічний 

пристрій одноразового застосування, що має здатність вибухати, спеціально 
призначений (виготовлений) для ураження людей або знищення їх, 
пошкодження різних об’єктів, що складається із заряду вибухової речовини, 
поєднаного із засобами висадження, яке з огляду на спосіб застосування ВП 
має два різновиди: 

1) безпосереднє приведення в дію ВП терористами-смертниками;
використовуються два варіанти розміщення ВП: «пояс шахіда» (на грудях, 
стегнах, талії, у тому числі шляхом імітації вагітності) та в камуфлюючому 
виробі (жіноча сумка, відеокамера, дипломат тощо); 

2) вчинення підриву ВП дистанційно, до способів учинення якого
можуть належати: 

– використання засобів ближнього бою (ручні гранати, гранатомети),
ракети, міномети, артилерія, авіація; 

– використання засобів уповільненого спрацьовування (встановлення
на заданий час, із затримкою спрацьовування); 

– дистанційне керування за допомогою дротового зв’язку;
– дистанційне керування з використанням радіосигналу;
– використання ВП, що спрацьовують у разі зміни атмосферного тиску

(у разі підіймання на висоту з барометричними датчиками), швидкості руху 
об’єкта тощо; 

– використання ВП, що спрацьовують у транспорті, що рухається чи під
час зіткнення з об’єктом; 

– використання ВП, розміщеного у транспорті, що спрацьовують у разі
запуску системи руху, а також міни-пастки, що спрацьовують у разі 
підняття, перекидання тощо; 

– використання мін-сюрпризів, розміщених у поштових відправленнях,
посилках, багажі, ручній поклажі, побутових електроприладах, в урнах тощо; 

– використання запальних і піротехнічних засобів, пороху, бінарів, у т.
ч. речовин, що загоряються під час розкриття, у разі зіткнення з киснем. 

Застосування зброї під час вчинення терористичного акта – це її 
використання за цільовим призначенням: вчинення прицільних пострілів 
чи хаотична стрільба в місцях перебування людей, заподіяння ударів 
холодною зброєю тощо.  
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Вчинення підпалу – знищення або пошкодження майна вогнем, якщо 
при цьому існувала загроза життю та здоров’ю людей або заподіяння 
значних матеріальних збитків.  

Також існують такі способи вчинення терористичних актів, як 
викрадення людини (людей), захоплення заручників, літаків, 
адміністративних будівель, вбивства найвищих посадових осіб держави та 
керівників спецслужб, використання біологічної зброї, зброї масового 
знищення, комп’ютерний тероризм тощо1.  

Терористичний акт може здійснюватися у такі способи: 
– вчинення вибуху або підпалу суспільно значущих будівель і споруд 

(наприклад, вибухи житлових будинків); 
– самопідривання терориста-смертника (наприклад, вибух у 

метрополітені, який вчиняє терорист смертник); 
– напад на об’єкти забезпечення життєдіяльності населення 

(наприклад, напад на електростанцію, яка сталася в Іраку 2 вересня 2017 р.); 
– дії, що призвели до аварії і катастрофи на авіа- і залізничному 

транспорті (наприклад, вибух на борту літака А321 авіакомпанії 
«Когалимавіа», що розбився над Сінаєм в жовтні 2015 р.); 

– мінування будівель, установ, доріг, зупинок громадського 
транспорту тощо; 

– зараження місцевості різними радіоактивними, хімічними, 
біологічними, токсичними, отруйними речовинами або масові отруєння 
(наприклад, терористичний акт із застосуванням отруйної речовини – 
зарину, що стався 20 березня 1995 р. в Токійському метрополітені). 

Обов’язковою складовою частиною способу злочину виступають також 
дії, спрямовані на здійснення впливу на так звану третю сторону конфлікту: 
населення, органи державної влади тощо2. 

Способи вчинення терористичного акта залежно від наявності та 
характеру причинно-наслідкових зв’язків між діями та настанням суспільно 
небезпечних наслідків поділяють на такі:  

1) способи, зміст яких являє собою вплив, який становить небезпеку 
загибелі людей, створює небезпеку для їх життя чи здоров’я або заподіює 
значну майнову шкоду чи настання інших тяжких наслідків; до таких дій 
слід віднести застосування зброї, вчинення вибухів і підпалів; із 
застосуванням зазначених способів учиняються вбивства керівників держав 
і урядів, лідерів провідних партій або громадських організацій, 
дипломатичних представників тощо;  

2) способи впливу, які створюють умови для виникнення небезпеки 
загибелі людей; до таких дій необхідно віднести організацію обвалів та 
аварій на об’єктах життєзабезпечення населення, блокування транспортних 
систем, затоплення, зараження джерел води або продуктів харчування, 
розповсюдження мікробів, які можуть спричинити епідемії чи епізоотії, 

                                                             
1 Методичні рекомендації щодо здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням 
терористичних актів / Cенюк О. В., Домбровський Я. В. та ін. Київ, 2017. С. 9–10. 
2 Малышева А. А. Криминалистическая характеристика террористического акта. Бюллетень 
инновационных технологий. 2018. Т. 2, № 2 (6). С. 10. 
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втручання в електронні системи державних і приватних організацій та 
установ, напади на об’єкти підвищеної небезпеки (атомні станції, 
підприємства хімічної промисловості тощо)1. 

Інші дії, які створювали небезпеку, – це вчинки, внаслідок яких 
виникала реальна загроза настання наслідків у вигляді смерті чи 
заподіяння тілесних ушкоджень, знищення чи пошкодження майна, 
переривання руху транспортних засобів, роботи підприємств, установ та 
організацій. До них, зокрема, належить застосування отруйних чи 
сильнодіючих речовин, затоплення та руйнування висотних споруд, а також 
гребель та інших гідротехнічних споруд, поширення збудників заразних 
хвороб тощо2. 

Схожу думку мають і інші автори: до інших дій, які створюють 
небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової 
шкоди чи настання інших тяжких наслідків, можуть бути віднесені 
застосування радіоактивних, отруйних та інфекційних речовин, 
біотероризм, затоплення, обвали, каменепади, газові атаки, зруйнування 
будівель, споруд, доріг і засобів зв’язку, пошкодження об’єктів довкілля, 
нафтових родовищ, систем життєзабезпечення тощо3.  

Отже, згадані вище думки показують нам різноманітність діянь і 
способів учинення тероризму, які можна узагальнити таким чином: 
вбивства, заподіяння тілесних ушкоджень, позбавлення волі, викрадення, 
утримання людини (людей), знищення або пошкодження майна, 
підприємств, установ та організацій, житлових будинків та об’єктів 
інфраструктури, блокування транспортних систем, організації обвалів, 
каменепадів та аварій на об’єктах життєзабезпечення населення, 
затоплення, зараження джерел води або продуктів харчування, забруднення 
або псування земель, водних ресурсів та атмосферного повітря, знищення 
тваринного та рослинного світу через застосування вогнепальної і, холодної 
зброї, вибухових, вогненебезпечних, радіоактивних, отруйних, 
сильнодіючих речовин, вірусів, бактерій, грибків, а також втручання в 
електронні системи. 

Перейдемо до розуміння поняття «погроза», яке містить таку 
інформаційну складову. У Словнику української мови воно визначається як: 
1) обіцянка заподіяти яке-небудь зло, неприємність; залякування;
2) можливість або неминучість виникнення, настання чогось небезпечного,
прикрого для кого-, чого-небудь1. Ключовими словами для цього 

1 Чорний Г. О. Методика розслідування терористичних актів: проблеми формування на сучасному етапі. 
Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. 3, т. 2. С. 228. 
2 Стаття 258. Терористичний акт // Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. URL:  
 https://legalexpert.in.ua/komkodeks/uk/81-uky/1957-258.html (дата звернення: 15.08.2020). 
3 Стаття 258. Терористичний акт // Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. URL: 
http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/%D1%81%D1
%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-258-
%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0
%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%82 (дата звернення: 15.08.2020). 
1 Словник української мови : в 11 т. Т. 6: П-Поїти / ред. тому: А. В. Лагутіна, К. В. Ленець.  Київ : Наук. 
думка, 1975. С. 724. 
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дослідження стосовно розуміння погрози є можливість або неминучість 
настання суспільно небезпечних наслідків.  

Нарешті, розглянемо слово «інформація». Останнє зазвичай 
визначається в літературі як символи, відомості або дані про щось. У цій 
статті маємо справу із суспільно небезпечною інформацією, яку в 
попередніх дослідженнях відобразили як будь-які відомості та/або дані, 
здатні шляхом психологічного впливу завдавати істотної шкоди законним 
правам, свободам та інтересам людини, суспільства чи держави1. Розгляд 
слідчої і судової практик, діянь і способів учинення злочину, категорій 
«погроза» та «суспільно небезпечна інформація» дозволяє сформувати такі 
судження. 

Висновки. За період з 2013–2019 роки правоохоронними органами 
направлено до суду з обвинувальними актами близько 1 відсотка 
кримінальних проваджень, пов’язаних з учиненням тероризму. Аналіз даних 
«Єдиного державного реєстру судових рішень» за цей період показує 80 
ситуацій успішного доведення кримінальних провадження до логічного 
завершення, переважно з визнанням осіб винними та призначенням 
покарань. Проте лише в одному випадку сталось притягнення до 
кримінальної відповідальності, в тому числі, за погрозу вчиненням 
терористичного акта. Останнє свідчить про велику складність кваліфікації 
погроз вчиненням такого злочину.  

Для вирішення цієї проблеми визначено інформацію, що містить 
погрозу вчиненням терористичного акта, через відомості або дані про 
можливість чи неминучість убивства, заподіяння тілесних ушкоджень, 
позбавлення волі, викрадення, утримання людини (людей), знищення або 
пошкодження майна, підприємств, установ та організацій, житлових 
будинків та об’єктів інфраструктури, блокування транспортних систем, 
організації обвалів, каменепадів та аварій на об’єктах життєзабезпечення 
населення, затоплення, зараження джерел води або продуктів харчування, 
забруднення або псування земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, 
знищення тваринного та рослинного світу шляхом застосування 
вогнепальної чи холодної зброї, вибухових, вогненебезпечних, 
радіоактивних, отруйних або сильнодіючих речовин, вірусів, бактерій чи 
грибків, а також втручання в електронні системи. Зважаючи на кількість 
діянь і способів учинення досліджуваного злочину, цей список можна 
доповнити. Проте доведення до відома людей такої інформації ще не є 
погрозою вчиненням терористичного акта. Тобто не будь-яка інформація із 
зазначеного є суспільно небезпечною, а лише та, що має за мету порушення 
громадської безпеки, залякування населення, провокацію воєнного 
конфлікту, міжнародного ускладнення, вплив на ухвалення рішень чи 
вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами 
місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями 
                                                             
1 Олішевський О. В. Поняття та класифікація суспільно-небезпечної інформації // Еволюція уявлень про 
злочини і покарання у суспільно-правовій думці (до 250-річчя праці Чезаре Беккаріа «Про злочини та 
покарання»): Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 червня 2014 року). Харків : Золота миля, 2014. С. 149. 
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громадян, юридичними особами чи міжнародними організаціями або 
привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи 
інших поглядів винного (терориста). Отже, необхідно оцінювати певну 
погрозу з точки зору теми, сукупності подій і дій, що визначають характер 
звернення. 
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КРИМІНОЛОГІЧНА ФУТУРОЛОГІЯ:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
 

Людину і людство завжди цікавило майбутнє, як розвиватимуться 
наука, культура, техніка, економіка, суспільний устрій, можливості людини, 
її освіти тощо. Для отримання прогнозів використовувалися і 
використовуються різні засоби – наукові, аналітичні, екстрасенсорні, 
містичні тощо. 

У середині ХХ ст. в умовах радикального прискорення історичного 
процесу було поставлено питання про необхідність надати соціальному 
прогнозуванню конкретно-наукового характеру, створити науку або 
комплекс наук, що займатимуться передбаченням науково-технічного і 
соціального прогресу, розробкою методології прогнозування і планування 
перебігу процесів у різних сферах суспільного життя та ін. На широкій 
основі природничих і математичних методів склався комплекс конкретно-
наукового передбачення, включно з прогнозуванням демографічних, 
етнічних і культурних процесів, міжнародних відносин тощо. При цьому 
філософсько-теоретичне передбачення стану соціальних відносин 
виділилося в окрему галузь філософії – футурологію, адже одна з 
найважливіших функцій філософського пізнання – конструювання 
теоретичних моделей «можливих світів» майбутнього, спроба подивитися 
на сучасну культуру, сучасний соціум і сучасну людину (й оцінити їх) очима 
майбутнього, так би мовити, «з вічності». 

Створені у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття численні 
футурологічні сценарії, що балансують між науковою фантастикою, 
міфологічними пророцтвами і науковим передбаченням, як на Заході 
(Ж. Атталі, Д. Белл, Ф. Бродель, І. Валлерстайн, А. Кларк, К. Леві-Стросс, 
С. Лем, М. Леонард, А. Негрі, Е. Тоффлер, Дж. Фрідман, Ф. Фукуяма, О. Хакслі, 
С. Хантінгтон, М. Хардт і ін.), так і в колишньому СРСР (І. О. Єфремов, 
І. В. Бестужев-Лада, О. О. Зіновʼєв, О. Г. Маркєєв, брати Стругацькі, А. І. Фурсов 

© Литвинов О. М., Гладкова Є. О.,     2020 
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та ін.), наділяють майбутнє принципово різними ознаками. Тут і «нове 
індустріальне суспільство», постіндустріальне суспільство, «технотронна 
ера»; і всеохоплююче значення знання та інформації; штучний інтелект і 
його всевладдя; «гіперіндустріалізм»; нові технологічні уклади; 
трансгуманізм, «постлюдство», в тому числі на основі конвергентних 
технологій, і навіть досягнення безсмертя; «боротьба цивілізацій»; 
геополітичне домінування західної цивілізації; наростання суперечностей у 
системі «суспільство – природа»; дегуманізація людини; розпад соціальних 
інститутів, у тому числі національних держав; відновлення імперій тощо. 
Очевидно, футурологічних сценаріїв створено так багато, що в суспільстві в 
цілому склалося несерйозне ставлення до прогнозування майбутнього. 

Але навіщо нам треба знати майбутнє? 
Будь-який прогноз є цілепокладанням1. Формулюючи майбутнє, ми 

встановлюємо деякі орієнтири, визначаємо шляхи їх досягнення, шукаємо 
засоби реалізації і тим самим змінюємо сьогодення і його найближчий стан. 
У цьому сенсі передбачення – рушійна сила сучасного, спосіб 
конструювання майбутнього. Є наукова дисципліна – прогностика, яка 
вивчає закономірності процесу розроблення прогнозів у різних наукових 
галузях. Сьогодні існує кілька напрямків прогностики: релігійне, 
астрологічне та наукове прогнозування. 

Прогноз – судження про можливі стани об’єкта в майбутньому, а також 
про шляхи і терміни їх досягнення2. Прогностика міститься в будь-якій дії, 
що належить до наукової сфери, зокрема і кримінологічної. Прогностичну 
функцію мають усі методологічні елементи науки кримінології: поняття, 
принципи, закономірності, методи, засоби. Проєктування в кримінології – 
проведення досліджень, їх стандартизація, програмування, планування, 
визначення засобів і технологій завжди містять у собі елементи прогнозу. У 
кримінологічній практиці прогностичну функцію несуть запитання на 
кшталт: «Що буде, якщо ...?» або «А що було б, якщо ...?»  

Необхідність розвитку кримінологічної прогностики – підстава для 
створення спеціальної наукової дисципліни. Завдання формування 
прогностичного мислення – передбачення і прогнозу ставиться вже на 
стадії підготовки сучасного кримінолога. Однак щодо кримінологічної 
футурології наукових розвідок ще не проводилось. 

Що ж таке кримінологічна футурологія? Футурологія (від лат. Futurum – 
майбутнє і грец. Logos – вчення) – прогнозування майбутнього, в тому числі 
шляхом екстраполяції наявних тенденцій або передбачення майбутніх 
тенденцій. Звідси запропонуємо таке визначення. 

Кримінологічна футурологія – галузь науки про прогнозування 
майбутнього кримінологічних теорії і практики шляхом екстраполяції 

                                                             
1 Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, 
О. М. Литвинов. Харків ; Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад внутр. справ ; Кримін. асоц. України ; 
Золота миля, 2017. С. 555. 
2 Гладкова Є. О. Функціональний зміст прогнозування у сфері протидії злочинності. Вісник 
Кримінологічної асоціації України : зб. наук. праць. 2015. № 2. С. 179. 
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наявних тенденцій їх розвитку та передбачення майбутніх тенденцій 
трансформації. 

Основними методами дослідження є порівняльний аналіз, метод 
типологізації футурологічних теорій і герменевтичний метод дослідження 
футурологічних концепцій. 

Загалом побудова прогнозів майбутнього вимагає осмислення 
сьогоднішніх футурологічних уявлень про розвиток суспільства, а також 
розроблення теорій, що дозволяють розглядати соціальну реальність з 
урахуванням усіх її форм і напрямків розвитку, зокрема і кримінологічної 
складової. 

Сучасний етап розвитку соціальної теорії можна визначити як період 
системної кризи і нових пошуків. Очевидно, що пріоритети вибору способу 
соціального розвитку впливають на проєкт майбутнього. У зв’язку з цим 
виділення загальних тенденцій трансформації футурологічних концепцій 
світу, а також розроблення авторських прогнозів нині видаються найбільш 
актуальними і значущими. 

Крім того, використовувана методологія футурологічних досліджень 
має низку позитивних і негативних моментів з точки зору її наукової 
систематизації. Підтвердженням цьому може служити безліч нездійснених 
прогнозів не лише в соціальній сфері застосування, але і в політичній, 
економічній, культурній, кримінологічній та інших. 

Необхідно зауважити, що останнім часом методологічний потенціал 
значно збагатився, прямим свідченням цього процесу служать інститути з 
форсайтних досліджень у зарубіжних партнерів та агентства стратегічних 
досліджень в Україні. Збільшення темпів науково-технічного прогресу, а 
також соціальної напруженості, пов’язаної з новими видами і формами 
гібридних воєн, призвело до організації спеціалізованих центрів з 
прогнозування перспектив військового протистояння, розвитку військової 
техніки, військово-тактичних стратегій і комунікаційних каналів політичної 
пропаганди. Експерти, що безпосередньо займалися в центрах наукового 
прогнозування, згодом стали розробниками методологічного базису нової 
дисципліни1. 

Говорячи про сучасну футурологію, необхідно зауважити, що під час 
аналізу наявних концепцій саме визначення цієї галузі знання 
позиціонується з точки зору його широкого розуміння, а саме: футурологія – 
це комплекс різноманітних підходів як наукового, так і ненаукового 
характеру, спрямованих на формування образів майбутнього людства в 
цілому, а також окремих його підсистем і сторін життя. У вузькому сенсі 
футурологія є безліччю методів, спрямованих на побудову наукового 
прогнозу2. У зв’язку з цим уявляється можливим розділити науку про 
майбутнє (в широкому сенсі) на теоретичну і практичну, адже саме 

                                                             
1 INTRA : офіц. сайт проєкту. URL: http://institut.inra.fr/en/contents/list/232/inra_all 
/(iLimit)/5/(word)/horizon%202020 (дата звернення: 12.05.2020). 
2 Бахарева В. А. Специфика футурологического знания. Гуманитарная информатика. 2016. Вып. 10.  
С. 28–34. 
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теоретична складова футурологічного знання займається рефлексією 
прикладного, прогностичного напрямку, а також питаннями, пов’язаними з 
методологією передбачення. У цьому випадку доцільно говорити про 
визначення «футурологічної концепції», адже вона являє собою теоретичну 
модель, яка виступає базою для побудови прогнозів майбутнього в процесі 
футурологічних досліджень.  

Інший рівень визначається зміщенням прогностики в філософський 
контекст, тобто містить у собі положення сучасних культурологічних, 
економічних і соціально-філософських концепцій. Підсумком такого 
зміщення послужили положення, які ми виділяємо як стадіальний розвиток 
суспільства, концепція зіткнення культур, формаційний і цивілізаційний 
підходи та ін. Під час філософського осмислення футурології поняття 
«майбутнє» розглядається як предмет футурологічного знання1. Майбутнє 
погано піддається вивченню, тим не менш, ще більшу складність мають інші 
предмети вивчення соціальних і гуманітарних наук. Питання про спосіб 
майбутнього є предметом футурологічного дослідження, що має в своїй 
основі наявні статистичні та соціологічні дані, а також установлені соціальні 
тенденції суспільного розвитку. Сам образ майбутнього буває різним. Він 
по-різному постає в роботах різних авторів і залежить від тих світоглядних 
установок, які використовуються в дослідженнях. У зв’язку з цим 
зустрічаються різні визначення самих футурологічних досліджень, в одному 
випадку такі дослідження називаються forecasting (прогнозування), де 
головним чином розглядаються конкретні перспективи розвитку певного 
явища, в іншому – foresight (форсайт), що означає узгоджений між 
експертами і замовником прогноз проєкту побудови єдиного вектору 
розвитку майбутнього, у третьому випадку – futures studies (дослідження 
майбутнього) – комплексні міждисциплінарні дослідження з глобалістики 
та альтернативістики, що з’явились наприкінці ХХ ст. 

Ключовою проблемою в межах наукової футурології є проблема 
побудови правильного прогнозу. У певному сенсі кожна наука має власну 
специфіку прогнозування, що часто виступає критерієм істинності. Тому 
наукову футурологію сьогодні спрямовано на вироблення заходів, 
необхідних для досягнення результату, що робить її залежною не лише від 
проблем соціального розвитку, а й від наукового планування. 

Кримінологія, як відомо, це наука про злочинність. Вона має свої 
інновації – теоретичні й практичні. Між ними є зв’язок, проте 
взаємозалежність інновацій у кримінологічній теорії та на практиці не 
завжди є однозначною. Наприклад, не можна стверджувати, що якщо в науці 
була розроблена інновація, то їй завжди відповідає інновація на практиці. 
Як і навпаки, якщо в на практиці з певних причин виникають інноваційні 
процеси, то це не означає, що аналогічні інновації з’являються і в теорії. 

1 Сидоренко О. В. Мировоззренческая заданность футурологических прогнозов. Научно-технические 
ведомости СПб ГПУ. Серия: Наука и образование. 2010. Т. 2, № 2–2 (100). С. 258–262. 
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Як відомо, існують різні методи прогнозування: екстраполяція, 
моделювання, ретроспективний аналіз, опитування експертів1. Як метод 
визначення майбутнього ми пропонуємо аналіз інновацій, в нашому 
випадку інновацій у кримінологічній теорії та у практиці протидії 
злочинності. Від того, які інновації реалізуються сьогодні, безпосередньо 
залежать майбутні зміни. Тому, аналізуючи наявні інновації, можна 
продовжити певні тенденції і тим самим уявити їх стан у майбутньому. Ясна 
річ, цей метод годиться щодо тих інновацій, які є сьогодні, він не зовсім 
може бути застосований до нових інновацій, які виникнуть завтра.  

Так само слід відрізняти інновації в кримінологічній теорії від 
інновацій у кримінологічній практиці. Між ними є взаємозв’язок, але він, 
зазвичай, не прямий. Наприклад, якщо в теорію вводиться новий метод 
кримінологічного дослідження, цей принцип – інновація, але в практику 
завдяки цьому методу вводиться зовсім інша інновація, наприклад 
методика певних розрахунків або новий показник, і така інновація вже є 
практичною. 

Кримінологічна школа Харківського національного університету 
внутрішніх справ, за нашими підрахунками, запропонувала понад 100 
інновацій у кримінологічну теорію та практику протидії злочинності. 
Розроблені інновації мають різний методологічний рівень – від окремих 
прийомів і принципів кримінологічного аналізу до технологій 
кримінологічного впливу.  

Розподілимо типи кримінологічних інновацій за методологічними 
підставами: 

− принципи (науковості, продуктивності, раціональності, 
економічності тощо); 

− учення (кримінологічні евристика, герменевтика, інноватика, 
футурологія); 

− доктрини (модернізм, постмодернізм, діалектичний матеріалізм); 
− моделі (західна, соціалістична, ісламська, азійська); 
− поняття (кримінологічні визначення, категорії, дефініції); 
− підходи (історичний, ситуаційний, генеалогічний, статистичний); 
− технології (запобіжні, аналітичні, моніторингові, прогностичні, 

впливу); 
− форми оприлюднення (семінари, інноваційні проєкти, курси); 
− методи, прийоми (системний, функціональний, структурний, 

моделювання, типологізація, порівняння). 
Приклади інновацій стосовно сфер кримінологічної діяльності: 
− ідеологія (гуманізація протидії злочинності); 
− конструювання (побудова якісно нової системи протидії 

злочинності); 

                                                             
1 Кримінологічний довідник : довідкове видання / за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН 
України Бандурки О. М. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Джужі О. М. і д-ра юрид. наук, проф. Литвинова 
О. М. Харків : Золота миля, 2013. С. 291–292. 
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− проєктування (оптимізація і модернізація національної системи 
запобігання злочинам); 

− управління кримінологічною діяльністю (типи замовників наукових 
проєктів); 

− діагностика й оцінювання (існують такі типи наукових результатів: 
когнітивні, креативні, організаційні, комунікативні, ціннісно-смислові 
тощо). 

З точки зору кримінологічної інноватики, важливо поділити інновації 
за шкалою часу: які з них для сьогоднішнього дня, які – для завтрашнього, а 
які – для далекої перспективи. Це допоможе планувати розроблення і 
реалізацію інновацій. Як модель вона є відгуком саме на сьогоднішню 
політику у сфері протидії злочинності, коли колишня національна система 
була деконструйована, а нової не створено. 

Отже, за шкалою часу типи інновацій поділяються на сьогоднішні та 
перспективні інновації, а також інновації майбутнього. 

Розвиток перелічених груп теоретичних і практичних інновацій має 
забезпечувати нова наукова галузь – кримінологічна футурологія. Її 
завдання – висвітлювати шлях, проєктувати розвиток протидії злочинності 
на дальню перспективу. 

Для реалізації останньої тези та проєктування відповідного алгоритму 
дій виникає необхідність звернутися до образів майбутнього, що описують 
перспективні зміни й умовні прогнозовані стани тих чи інших сфер 
суспільного життя. Такі образи майбутнього, за визначенням 
І. Д. Тузовського, являють собою «комплекси соціальних очікувань щодо 
перспектив розвитку соціуму, засновані на явищах актуальної соціальності, 
наукової прогностики, творчого осмислення й індивідуальних переживаннях 
носія, втілені ментально, вербально і/або візуально, мають чітку емоційну та 
ціннісну наповненість (“гарне” або “погане” майбутнє) і впливають на 
сьогодення»1. Переконані, що майбутнє в умовах XXI ст. починає витісняти 
сьогодення з позиції головного джерела соціального досвіду. 

С. Б. Синецький виділяє три основних джерела формування уявлень 
про майбутнє2. Перший – прогнози, ініційовані різними державами для 
вироблення національних стратегій розвитку. Такі прогнози відрізняє 
прагнення до точності, сувора наукова методологія і формалізованість. 
Другий – приватні прогнози, які від свого імені роблять соціально знакові 
постаті, спираючись на власний індивідуальний досвід і знання. Вони 
викладаються, як правило, в доступній масовому споживачеві формі, 
структура і стиль викладу обираються авторами довільно. Третій тип – це 
прогнози громадських об’єднань. Такі об’єднання зазвичай є більш 
вільними у виборі методології та форми і виконують кілька функцій – 
забезпечують професійний і громадський контроль за дослідженням 

1 Тузовский, И. Д. Светлое завтра? Антиутопия футурологии и футурология антиутопий. Челябинск : 
ЧГАКИ, 2009. С. 36. 
2 Синецкий С. Б. Культурная политика XXI века: от прецедента Истории к проекту Будущего : 
монография. Челябинск : Энциклопедия, 2011. С. 188–192.  
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тематики майбутнього, акумулюють різні прогнози, популяризують 
прогнози, виконані сторонніми суб’єктами тощо.  

На наш погляд, має сенс виділити ще одне джерело уявлень про 
майбутнє – сферу художньої фантастики, зокрема літературний, 
кінематографічний та ігровий її жанри. Хоча сучасна наукова фантастика 
головним чином спирається на вже наявні прогнози, саме за допомогою 
художніх сценарних методів формуються доцільні образи майбутнього в 
доступних широким соціальним верствам формах. Але існує і інша 
парадигма. Це антиутопії-попередження, що ґрунтуються на уявленні, що 
майбутнє не лише є погано пізнаваним і невизначеним, але воно ще й 
небезпечне, воно загрожує існуванню людини. У них майбутнє – це «хворе 
суспільство» з порушеним світоустроєм і світопорядком, аномійне, 
хаотизоване, варваризоване, ірраціональне, аморальне, з крайньою 
соціальною поляризацією, яскраво вираженими ознаками виродження. Такі 
сценарії насичено апокаліптичними передчуттями, описами біологічної та 
культурної деградації людини, численних воєн, у тому числі і «зіркових» 
тощо1 Зрозуміло, що така перспектива не викликає у розсудливих людей 
оптимізму і життєвого ентузіазму. До чого тоді прагнути? Мотивація 
розмивається і знижується, нерідко породжуючи зростання суїцидальності. 
Така футурологія значною мірою ґрунтується на міфологічній образності й 
цінностях, споглядання світу і змістовних установках буденної свідомості 
особистості нової епохи. Антиутопії, романи-попередження створювалися і 
раніше2, але парадигма деградації стає особливо переконливою саме в 
соціокультурному контексті постмодерну. 

Отже, функція генерування образів майбутнього в змістовному науково-
прогностичному аспекті закріплюється в сучасному світі головним чином за 
індивідуальними експертами, різними державними і недержавними 
інституційними структурами досліджень майбутнього й у виразному і 
трансляційному аспектах – за художньою культурою і комунікативної сферою. 
Соціокультурні інститути досліджень майбутнього описують різні варіанти 
ймовірного майбутнього, художня культура «вбудовує» наукові дослідження в 
хаотичні потоки соціальних очікувань від нього, а комунікативна сфера 
транслює ці образи або певні прогнози в соціум, упорядковуючи вектори 
очікувань і формуючи соціальний запит на певні нововведення. 

Таким чином, вплив прогнозованих і певним чином зафіксованих 
образів майбутнього на цей час проявляється серед іншого як формування 
певної синтетичної картини бажаного «цільового» майбутнього, а також 
синтетичної картини небажаного майбутнього в суспільній свідомості. 
Формування цих узагальнюючих картин майбутнього відбувається на рівні 
індивідуальної свідомості кожного члена суспільства (на основі особистих 
уявлень про ймовірну можливість втілення кожного окремого образу, що 
закріпився у свідомості). 

                                                             
1 Маркеев О. Странник. Тотальная война. Москва : Олма-пресс, 2002.  
2 Хаксли О. О дивный новый мир. Москва : АСТ, 2014. 



ISSN 2304-4756          ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. № 2(23). 2020.  

 136  

Висновки. Резюмуючи, зауважимо, що як перспективний об’єкт 
кримінологічного дослідження допустимим є розгляд футурологічного 
прогнозу, що розуміється як процес і результат цілеспрямованого дослідження 
перспектив розвитку кримінологічних явищ, що являє собою оформлене 
уявлення про майбутнє як новий концепт кримінологічного дискурсу.  

Виділено три види результатів прогностичної діяльності, 
асоційованих із трьома її формами. Перша – наукове передбачення, яке 
зводиться до процедур логічного або математичного розрахунку, 
спирається на універсальні знання і вивірені емпіричні дані, що 
сформувалося та ефективно практикується в галузі точних природничих і 
технічних наук. Друга – прогнозування, що має, на відміну від наукової 
передбачувальної практики, справу з відкритими системами і 
неможливістю отримати вичерпну інформацію (зокрема, досить точні 
значення початкових умов) для повноти посилкової частини 
міркування/розрахунку. Нарешті, третя – футурологія, що еволюціонувала 
й існує сьогодні у вигляді досліджень багатоваріантного майбутнього 
(Futures studies). В останньому випадку результати виявляють подвійну 
природу – частково вони відображають майбутнє, частково його 
конструюють. Ця особливість призводить до цілої низки епістемологічних 
проблем пізнання майбутнього, істотних і для прогнозування, оскільки 
межа між сценарним прогнозом і футурологічним сценарієм залишається 
рухливою. Ба більше, відповідно до проаналізованих прикладів зі сфери 
кримінологічної інноватики, стає очевидним, що три її різновиди 
перебувають у відносинах залучення.  

Розглянуті типи прогностичної діяльності можна уявити у вигляді 
піраміди, вершиною якої виступає передбачення як логічний або 
математичний розрахунок, середньою частиною – прогнозування, а 
основою – футурологія.  

Указана фігура покликана відображати динаміку прогностичної 
діяльності, що застосовується у формі передбачення до мінімуму об’єктів, у 
формі футурології – до найбільшого (робити припущення можна практично 
про все, що нас оточує). Між частинами піраміди немає однозначних меж: як 
прогнозування може охоплювати передбачувальні процедури або в низці 
випадків редукувати до них, так само і футурологічне дослідження інтегрує 
прогнозні дослідження. Інакше кажучи, крім розширення за критерієм 
предметного розмаїття, відбувається розширення і за методологічним 
наповненням, але таке, що попередній (більш високий) рівень розчиняється 
в наступному (нижчому). Таке одностороннє залучення визначає 
можливості взаємних переходів: передбачувальної діяльності в прогнозну, 
прогнозної – в футурологічну, і навпаки. Остання обставина вимагає більш 
глибокого аналізу методологічної специфіки прогнозування з одного боку, і 
досліджень багатоваріантного майбутнього – з іншого. 

Стаття надійшла до редакції 12.05.2020 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ДОЦІЛЬНСТЬ ПОСИЛЕННЯ 
КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ 

САНІТАРНИХ ПРАВИЛ І НОРМ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ 
ІНФЕКЦІЙНИМ ХВОРОБАМ ТА МАСОВИМ ОТРУЄННЯМ 

Постановка проблеми. ХХІ століття характеризується швидкими 
темпами розвитку всіх сфер життєдіяльності, з одного боку, та великою 
кількістю системних загроз безпеці держав у різних її вимірах, що постійно 
виникають, – з іншого. Тероризм, кібератаки, розповсюдження ядерної, 
хімічної і бактеріологічної зброї, корупція та безліч інших загроз, що 
«нависають» по всьому світу, потребують вчасного виявлення, швидкого 
реагування та ефективної нейтралізації як на загальносвітовому рівні, так і 
на рівні окремих держав. 

2020 рік ознаменувався поширенням коронавірусної інфекції COVID–
19. Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про пандемію у
зв’язку з «надзвичайною ситуацією глобального масштабу». Не оминула ця 
біда і Україну. Станом на 13 серпня 2020 р. в Україні за офіційними даними 
зафіксовано 2476 нових випадки захворювання на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-COV-2; усього з початку 
пандемії зафіксовано 154 335 підтверджених випадки, із яких 3 178 
летальних. 

Сучасні загрози потребують сучасних рішень. Ця проблема є 
широкомасштабною, на її вирішення спрямовано зусилля спеціалістів 
різного профілю, перш за все медиків, фармацевтів, біологів, правознавців, 
політологів, психологів та фахівців інших напрямків, які з різних ракурсів 
аналізують ситуацію, що склалася у зв’язку із поширенням інфекції, 

© Шевчук Т. А., Грубнік А. В.,     2020 
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обмінюючись думками і пропозиціями із цього приводу, що свідчить про 
актуальність порушеної проблематики і необхідність подальших наукових 
досліджень у цьому напрямку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на те, що 
охорона здоров’я населення є конституційно гарантованою та є об’єктом 
кримінально-правової охорони, наукова спільнота фахівців у галузі 
кримінального права та кримінології з початку пандемії активно 
долучилася до дослідження зазначених проблем у полі правового 
регулювання. Так, серед найактуальніших доробків можна вказати такі 
роботи: «Епідемічна безпека України: слідами коронавірусу» (І. О. Бандурка, 
О. М. Литвинов), «Діяння, пов’язане з ризиком, при лікуванні covid-19: 
світовий досвід та його запровадження в Україні» (Н. О. Гуторова,  
В. М. Пашков), «Глобальна криза та кримінальне право: питання 
взаємозв’язку» (Л. М. Демидова), «Службова недбалість як передумова 
поширення COVID-19» (Т. Є. Дунаєва), «Вплив світової пандемії коронавірусу 
на стан злочинності» (А. В. Калініна), «Проблеми нормативного 
регулювання забезпечення захисту здоров’я лікарів під час виконання ними 
професійних обов’язків» (К. В. Катеринчук), «Запобігання злочинності в 
умовах глобалізації» (М. Г. Колодяжний), «COVID-19, мікрочіп та 
кримінальна відповідальність» (О. Е. Радутний). Ці та інші вчені у своїх 
роботах висвітлювали кримінально-правові та кримінологічні проблеми, 
пов’язані із поширенням в Україні та світі гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2, тощо. 

Метою статті є визначення доцільності посилення кримінальної 
відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання 
інфекційним хворобам та масовим отруєнням у протидії COVID-19. 

Виклад основного матеріалу. Здавалося б, чим у ситуації поширення 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, може зарадити кримінальне право, 
кримінальне законодавство? Кримінальний кодекс України є нормативно-
правовим актом, який регулює суспільні відносини між державою та 
особою, що вчинила кримінальне правопорушення, шляхом визначення і 
законодавчого закріплення того, які суспільно небезпечні діяння є 
кримінальними правопорушеннями та які кримінально-правові наслідки 
тягне за собою їх вчинення. Водночас право кожного громадянина України 
на охорону здоров’я є конституційно гарантованим (ст. 49 Конституції 
України), а охорона здоров’я населення є одним із найважливіших завдань 
держави. Це логічно обумовлює необхідність кримінально-правового 
захисту здоров’я населення від згубного впливу інфекційних хвороб і, 
відповідно, виокремлення норми про відповідальність за порушення 
санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та 
масовим отруєнням (ст. 325 Кримінального кодексу України), яка міститься 
в розділі XIII Особливої частини КК України «Кримінальні правопорушення 
у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення». У цьому і 
проявляється охоронна функція кримінального права, а наука 
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кримінального права виступає в цьому випадку рушійною 
забезпечувальною ланкою між законотворчою і правозастосовною 
діяльністю. 

Об’єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 325 КК України 
«Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним 
хворобам та масовим отруєнням», виражається у порушенні правил та норм, 
установлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним 
хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і 
боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити 
поширення цих захворювань. За частиною 2 цієї норми настає кримінальна 
відповідальність у разі вчинення тих самих діянь, якщо вони спричинили 
загибель людей чи інші тяжкі наслідки. 

Особливістю регламентації кримінальної відповідальності за 
розглядуваний злочин є те, що диспозиція цієї норми є бланкетною, тобто 
обов’язковою умовою ефективного застосування її основних положень є 
необхідність їх тлумачення з використанням норм інших нормативних 
актів, які не є кримінально-правовими. Зокрема, в першу чергу, до них 
належать закони України «Про основи законодавства України про охорону 
здоров’я», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про протидію 
захворюванню на туберкульоз» та інші нормативно-правові акти, в яких 
деталізуються основні поняття і розкривається зміст відповідних діянь. 

Так, згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» інфекційні хвороби – це розлади здоров’я людей, що 
викликаються живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, 
найпростішими, грибками, гельмінтами, кліщами, іншими патогенними 
паразитами), продуктами їх життєдіяльності (токсинами), патогенними 
білками (пріонами), передаються від заражених осіб здоровим і схильні до 
масового поширення (епідемії). 

Масові неінфекційні захворювання (отруєння) – це масові захворювання, 
виникнення яких зумовлено впливом біологічних, фізичних, хімічних чи 
соціальних факторів середовища життєдіяльності, у тому числі об’єктів 
господарської та інших видів діяльності, продукції, робіт і послуг. 

До 2020 р. ця норма практично не зазнавала законодавчих змін, однак 
у березні цього року Верховною Радою України було ухвалено Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19)»1. Цим законом, зокрема, було посилено кримінальну 
відповідальність за вчинення розглядуваного злочину, що було спрямовано 
на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Так, санкція частини 1 статті 325 КК України (до аналізованих змін) 

1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) : Закон України від 17.03.20 № 530-IX // БД 
«Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20 (дата 
звернення: 10.09.2020). 
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передбачала покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або 
обмеження волі на строк до трьох років, а редакція статті 325 у 
відповідності до закону № 530-IX від 17.03.2020 , яка діє протягом трьох 
місяців з дня опублікування Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19)» передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до 
трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на 
строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або 
позбавлення волі на строк до трьох років. 

Однак чи виявилися ефективними такі зміни? Чи стала ця норма 
«працюючою» та чи виправданим було посилення кримінальної 
відповідальності за вчинення розглядуваного злочину? Із цього приводу 
виникають питання та дискусії як у теоретичній, так і у практичній площині. 

Такі кроки законодавця обумовлювалися, з одного боку, необхідністю 
приведення національного законодавства у відповідність до норм 
міжнародного права та досвіду вирішення цього питання в зарубіжних 
країнах, а з іншого – прагненням урегулювання та захисту охоронюваних 
законом суспільних відносин, що виникають у зв’язку із поширенням 
коронавірусної інфекції в Україні. 

Аналіз зарубіжного досвіду з вирішення цього питання показує, що 
якими б демократичними і гуманними не позиціонували себе держави, в 
разі необхідності чіткого вирішення конкретної проблеми й у намаганні 
добитися максимального дотримання людьми встановленої заборони влада 
в цих державах реально демонструє, що посилення прямих примусових 
заходів впливу на населення, тобто страх перед покаранням, стає одним з 
основних, якщо взагалі не основним, засобом вибудовування суспільних 
відносин у державі. Саме так використовуються істотні можливості 
кримінального права/законодавства1. 

У цьому випадку кримінальне право в особі кримінального закону 
виступає соціальним регулятором, який має відповідати реаліям сьогодення. 

Кримінальний закон завжди продукується реальними потребами 
суспільства в кримінально-правовій забороні й більш-менш адекватно 
відображає їх у нормах закону (є соціально зумовленим). Зміни соціально-
політичних чи економічних умов життя суспільства і держави зумовлюють 
необхідність подальшого реформування кримінального законодавства 
України у напрямі демократизації, гуманізації, посилення захисту прав і 
свобод людини відповідно до вимог міжнародних правових актів і 
зобов’язань держави перед європейським та світовим співтовариством2. 

                                                             
1 Коронавірус і кримінальне право: парадоксальність чи доречність їх спільного аналізу? LexІnform. URL: 
https://lexinform.com.ua/dumka-ksperta/koronavirus– -kryminalne-pravo-paradoksalnist-chy-dorechnist-yih-
spilnogo-analizu/ (дата звернення: 10.09.2020.). 
2 Левицька Л. В. Якість кримінального закону України як показник ефективності кодифікації 
законодавства. Судова апеляція. 2009. № 2 (15). С. 31–40. 
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В українському законодавстві такі зміни зумовлюються новими 
викликами сьогодення, які постали перед нашою країною, і є намаганнями 
законодавця захистити здоров’я населення України, а у разі масового 
поширення інфекційних хвороб серед населення (епідемії) – і людські 
життя, що є найвищою соціальною цінністю. 

Посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочину, 
передбаченого статтею 325 КК України, відповідає нинішнім викликам і 
матиме позитивний ефект і в майбутньому. Воно сприятиме захисту життя 
та здоров’я людей, зменшенню соціального напруження, зниженню рівня 
правопорушень та подолання кризових явищ, адже кримінальні 
правопорушення, пов’язані з порушенням певних правил і норм, у своїй 
основі ґрунтуються на людському факторі, тому формування 
правосвідомості населення потребує залучення багатьох соціальних 
інститутів, а як називатиметься нинішній вірус у майбутньому, особливого 
значення не має. Запобігати поширенню цих хвороб слід виважено і 
системно, використовуючи всі важелі громадянського суспільства й силу 
Закону України про кримінальну відповідальність у тому числі. Однак 
незрозумілою є позиція законодавця вирішувати такі питання ситуативно: 
в цьому випадку він діє реакційно на ситуацію, яка склалася за гіршим 
сценарієм. На нашу думку, посилення кримінальної відповідальності 
повинно гуртуватися на безсумнівних і беззаперечних вимогах часу, 
помилка тут є недопустимою, так само як і поспіх, адже такі дії можуть 
сприяти порушенню основних принципів кримінального права. 

Із цього приводу вчені та практичні працівники – фахівці в галузі 
кримінального права та кримінології застерігають стосовно того, що існує 
ризик надмірності та необґрунтованості посилення кримінальної 
відповідальності за кримінальні правопорушення у кримінальному 
законодавстві України. 

Так, О. П. Рябчинська зауважує, що проблеми вдосконалення санкцій 
окремих статей Особливої частини КК мають похідний характер від проблеми 
більш високого рівня – необхідності розроблення виваженої та методологічно 
обґрунтованої концепції пеналізації злочинів, яка має ґрунтуватися на чіткому 
дотриманні властивостей системи кримінальних покарань1. 

П. Л. Фріс застерігає, що розширення сфери кримінально-правової 
заборони в історії вітчизняного кримінального законодавства з метою 
досягнення «вищих цілей» (лжедоцільність) призводило виключно до 
невиправданих репресій і становлення режиму культу особи. Законодавець 
здійснює криміналізацію діянь без урахування критеріїв доцільності, 
прагнучи охопити заборонами і кримінальною відповідальністю 
максимальне коло видів поведінки2. 
                                                             
1 Рябчинська О. П. Удосконалення системи покарань за КК України – дискусії тривають // 10 років 
чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої 
гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 жовт. 
2011 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (гол. ред.), В. І. Борисов (заст. гол. ред.) та ін. Харків : Право, 2011. С. 242–246. 
2 Фріс П. Л. Кримінально-правова політика: доцільність криміналізації та кримінальних покарань. Право 
України. URL: https://ukrainepravo.com/scientific-thought/naukova-dumka/nuypkraoers-tuavsva-tsokkhyna-
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В. Я. Тацій із цього приводу акцентує увагу на тому, що стрижневими 
проблемами на сьогодні залишається не лише якість, а і стабільність 
кримінального закону, незмінність його основних принципових положень і 
приписів. Лише на підставі відносної стабільності законодавства може 
будуватися і досить стійка, цілеспрямована і прогнозована політика 
держави у боротьбі зі злочинністю. Водночас, залишаючись стабільним у 
своїх принципових положеннях, кримінальне законодавство має 
ефективніше реагувати на ті зміни, які відбуваються в політичних, 
соціально-економічних умовах життя суспільства і держави, адекватно 
відповідати на будь-які нові суспільно небезпечні виклики з боку 
злочинного середовища. Лише виважене і розумне сполучення стабільності 
й динамічності норм закону про кримінальну відповідальність здатне 
забезпечити високу ефективність його приписів1. 

Л. М. Демидова слушно зазначає, що кримінальне право не може 
вирішити всі проблеми соціального життя, це завдання насамперед органів 
державної влади та місцевого самоврядування, що представляють за 
відповідним мандатом народ України. Функції кримінального права 
обмежено його предметом, методом правового регулювання та тією роллю, 
яку ця галузь права виконує в правовій системі держави. При цьому 
кримінальне право є ефективним інструментом зміцнення правопорядку в 
країні та забезпечення охорони прав і свобод людини й інших соціальних 
цінностей, поставлених під його охорону. Важливо не допустити, щоб 
намагання вдосконалити кримінальне законодавство з упровадженням 
новел без належного наукового обґрунтування і всебічного обговорення не 
обернулось для суспільства не лише втратою наших традицій, перевірених 
часом, а і руйнацією кримінально-правових засад правопорядку в Україні2. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, слід указати, що запобіжна 
функція кримінального закону буде реалізована значно ефективніше в 
комплексі з аналізом чинників соціального, економічного, морального, 
культурного та виховного характеру, результати якого будуть покладені у 
підґрунтя внесення змін до КК України. Кількість не завжди переходить у 
якість, а ефективність покарання визначає не його суворість, а 
невідворотність. І механічне, безсистемне посилення покарань за окремі 
злочини може призвести до розбалансування системи всього 
кримінального закону, що може негативно позначитись як на 
правозастосовній діяльності в цілому, так і на позитивності сприйняття 

                                                                                                                                                                  
esshchkoerkfkhe-nuypkraokiashchkl-kha-nuypkraoerysh-tsnauare-/  (дата звернення: 11.09.2020.) 
1 Тацій В. Я. Десять років чинності Кримінального кодексу України: здобутки та шляхи вдосконалення // 
10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої 
гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 жовт. 
2011 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (гол. ред.), В. І. Борисов (заст. гол. ред.) та ін. Харків : Право, 2011. С. 32–35. 
2 Демидова Л. М. Глобальна криза та кримінальне право: питання взаємозв’язку // Кримінальне право в 
умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації : матеріали міжнар. наук.-практ. Круглого 
столу (м. Харків, 15 трав. 2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (гол. ред.), Л. М. Демидова (заст. гол. ред.), А. П. 
Гетьман та ін. Харків : Право, 2020. С. 104–109. 
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громадянами вимог закону. У цьому контексті законодавчий орган повинен 
ураховувати вимоги виробленої роками кримінально-правової 
політики/курсу держави в цьому напрямку з обов’язковим неухильним 
дотриманням вимог законодавчої техніки. Шлях необґрунтованого 
розширення сфери кримінально-правової заборони може призвести до 
диспропорції в співвідношенні необхідного і наявних її обсягів. Для 
недопущення такої ситуації правовий механізм реалізації основних 
положень кримінального кодексу України та інших нормативно-правових 
актів слід піддавати комплексному системному вдосконаленню шляхом 
підвищення рівня наукового забезпечення (перш за все, кримінологічної 
експертизи відповідних документів), прогнозування ефективності 
пропонованих змін і доповнень, попереднього визначення допустимих меж 
втручання кримінального закону в суспільні, державні й особисті інтереси в 
разі порушення відповідних прав. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ И 
МАССОВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 

Публикация посвящена определению роли уголовного 
законодательства в противодействии распространению на территории 
Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом 
SARS-COV-2. Акцентировано внимание на необходимости активизации 
научных исследований в направлении поиска путей противодействия 
распространению на территории Украины острой респираторной болезни 
COVID-19 уголовно-правовыми и криминологическими средствами. Сделан 
вывод про необходимость использования криминологически обоснованного, 
взвешенного подхода законодателя к вопросам усиления уголовной 
ответственности за нарушение санитарных правил и норм относительно 
предупреждения инфекционных болезней и массовых отравлений. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, усиление уголовной 
ответственности, наказание, уголовный закон, противодействие 
преступности, коронавирус, пандемия, угрозы. 
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The publication is focused on determining the role of criminal law in 
counteracting the spread of acute respiratory disease, COVID-19 caused by 
coronavirus SARS-COV-2. The emphasis is made on the need to intensify scientific 
research in the direction of finding the ways to counteract the spread of acute 
respiratory disease COVID-19 in Ukraine by legal and criminological means. The 
need to use a criminologologically sound balanced approach of the legislator in 
matters of strengthening criminal liability for violation of sanitary rules and norms 
regarding the prevention of infectious diseases and mass poisonings is suspended. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОГРЕСИВНОЇ ТЮРЕМНОЇ 
СИСТЕМИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розбудови Української 
держави актуальним залишається питання забезпечення безпеки особи, 
суспільства та держави від протиправних посягань. Це ставить перед 
державою завдання проведення спеціальних заходів, спрямованих на 
виявлення факту кримінального правопорушення, доведення вини особи, 
яка його вчинила і призначення певного виду покарання як засобу 
запобігання подальшої протиправної діяльності як цієї особи, так і інших 
осіб. Проте, як зазначає Кримінальний кодекс України, під час призначення 
покарання враховується багато складових (характеристика особи, яка 
вчинила кримінальне правопорушення, ставлення її до вчинення 
кримінального правопорушення та його наслідків, вік, наявність рецидиву, 
інтенсивність кримінально-протиправного прояву, тощо) з метою 

© Олійник О. І., Боднар І. В.,  
Кондратов Д. Ю., 2020 
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застосування більш дієвих заходів впливу на поведінку особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення. Саме можливість застосування різних 
засобів впливу на злочинця з метою регулювання його поведінки і 
характеризує систему виконання покарань як прогресивну. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Певний теоретичний базис 
для вирішення цих проблем презентовано роботами О. М. Бандурки, 
Є. Ю. Бараша, І. В. Боднара, О. П. Гороха, О. М. Джужі, Т. А. Денисової, 
Д. В. Казначеєвої, О. М. Кревсуна, О. М. Литвинова, О. А. Мартиненка, 
А. А. Музики, О. Є. Наташева, Є. О. Письменського, М. С. Пузирьова, Г. О. Радова, 
В. І. Селіверстова, А. Х. Степанюка, М. О. Стручкова, Ю. М. Ткачевського, 
В. М. Трубникова, С. Я. Фаренюка, С. В. Царюка, М. Д. Шаргородського, 
І. В. Шмарова, І. С. Яковець та ін. Наукові здобутки згаданих учених містять 
низку важливих положень, які стосуються прогресивної системи виконання 
покарання у вигляді позбавлення волі, проте у наявних наукових 
дослідженнях недостатньо уваги приділено вивченню системи 
стимулювання засуджених до законослухняної поведінки. 

Метою статті є окреслення основних елементів прогресивної 
тюремної системи, відображених у національному законодавстві. 

Виклад основного матеріалу. Провівши дослідження прогресивної 
системи виконання покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк у 
виправних колоніях на дисертаційному рівні, О. М. Кревсун дійшов 
висновку, що у підґрунтя змісту поняття «прогресивна система виконання 
покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк у виправних 
колоніях» покладено встановлений кримінально-виконавчим 
законодавством порядок виконання покарання у вигляді позбавлення волі, 
що передбачає поетапну зміну умов тримання засуджених залежно від їх 
поведінки, ставлення до суспільно-корисної праці та навчання1. Ми 
погоджуємось з таким твердженням автора, проте вважаємо, що це поняття 
необхідно дещо розширити, а саме враховувати не лише зміни умов 
тримання, а й застосування інших заохочувальних норм до засуджених. 

Національна система виконання покарань, на нашу точку зору, має 
елементи прогресивної тюремної системи, які можна поділити на такі 
класифікаційні групи: по-перше, це такі, що звільняють особу від відбування 
покарання чи замінюють його іншим покаранням, а по-друге, такі, що 
використовуються під час відбування покарання засудженим. 

До першої класифікаційної групи слід віднести можливість звільнення 
від відбування кримінального покарання. Так, частина 1 ст. 75 
Кримінального кодексу України вказує, що якщо суд, крім випадків 
засудження за корупційне кримінальне правопорушення, під час 
призначення покарання у вигляді виправних робіт, службового обмеження 
для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на 
строк не більше п’яти років, ураховуючи тяжкість кримінального 

                                                             
1 Кревсун О. М. Прогресивна система виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у 
виправних колоніях : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2016. 246 с. 
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правопорушення, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку 
про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він 
може ухвалити рішення про звільнення від відбування покарання з 
випробуванням. Це положення вказує на те, що суд, призначивши особі 
покарання, надає їй можливість виправитись без його реального відбування 
завдяки дотриманню встановлених стосовно неї обов’язків. 

Наступним елементом цієї класифікаційної групи є можливість заміни 
невідбутої частини покарання іншим, більш м’яким покаранням. Так, 
частина 1 ст. 82 Кримінального кодексу України передбачає, що особам, які 
відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі, невідбута 
частина покарання може бути замінена судом більш м’яким покаранням, 
при цьому повинні бути виконані дві вимоги: по-перше, засуджений 
повинен стати на шлях виправлення; по-друге, він повинен відбути певну 
частину строку покарання (не менше третини строку покарання, не менше 
половини строку покарання, не менше двох третин строку покарання, 
призначеного судом стосовно різних категорій засуджених). Із зазначеного 
вище слід зробити висновок, що цю норму також можна віднести до 
елементів прогресивної тюремної системи, оскільки її можна застосовувати 
за умов певної позитивно спрямованої поведінки засудженого. 

Слід зазначити, що застосуванню цієї норми приділяється значна увага 
як адміністрацією установ виконання покарань, так і судом. Так, за 1 
півріччя 2020 р. із 5 327 справ засуджених, розглянутих на засіданнях 
комісій установ виконання покарань, які підлягали заміні невідбутої 
частини покарання більш м’яким, 5 009 засудженим було відмовлено 
комісіями у внесенні до суду клопотань (подань); 300 внесено до судів 
клопотань (подань) щодо застосування заміни невідбутої частини 
покарання більш м’яким; 29 засудженим було відмовлено судами у 
застосуванні заміни невідбутої частини покарання більш м’яким. Судами 
було постановлено ухвали щодо застосування заміни невідбутої частини 
покарання більш м’яким, із них у вигляді обмеження волі – 179, виправних 
робіт – 83, громадських робіт – 20, арешту – 9, штрафу – 2. Зазначені дані 
свідчать про надання належної уваги застосуванню такого елементу 
прогресивної тюремної системи, як заміна невідбутої частини покарання 
більш м’яким. 

Досліджуючи цю класифікаційну групу, також слід указати на такий її 
елемент, як можливість застосування до засуджених умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання. Так, частина 1 ст. 81 Кримінального 
кодексу України вказує, що до осіб, які відбувають покарання у вигляді 
виправних робіт, службових обмежень для військовослужбовців, обмеження 
волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
позбавлення волі, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від 
відбування покарання. Подібно до попередньої розглянутої нами норми 
умовно дострокове звільнення від відбування покарання може бути 
застосоване, якщо засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до праці 
довів своє виправлення (матеріальна підстава) та в разі, якщо він відбув 
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частину строку покарання (не менше половини строку покарання, не менше 
двох третин строку покарання, не менше трьох чвертей строку покарання, 
призначеного судом) (формальна підстава). 

Дві зазначені вище норми національного кримінального 
законодавства використовують такі поняття, як «став на шлях 
виправлення» та «довів своє виправлення», «сумлінна поведінка», 
«ставлення до праці». На нашу точку зору, слід розглянути проблемні 
питання, які виникають через застосуванням цих понять. 

Стосовно «сумлінної поведінки» та «довів своє виправлення» 
зазначимо, що в законодавстві чітко не визначено критеріїв застосування 
цієї норми, а це, у свою чергу, породжує різне їх трактування. Зокрема, 
С. Скворцов вважає найбільш вдалим визначенням цих понять, що були 
запропоновані М. І. Мельником та М. І. Хавронюком. Так, на їхню думку, 
«сумлінна поведінка» означає зразкове дотримання вимог режиму, правил 
внутрішнього розпорядку; додержання дисципліни; виконання вказівок і 
розпоряджень адміністрації пенітенціарної установи; наявність заохочень і 
відсутність стягнень; участь у самодіяльних організаціях засуджених; 
товариське ставлення до інших засуджених. Крім того, «сумлінна поведінка» 
передбачає не лише наявність у засудженого заохочень, застосованих у 
порядку, визначеному законодавством, а і те, що він подає позитивний 
приклад для поведінки іншим засудженим. Під час визначення сумлінності в 
поведінці засудженого та його ставлення до праці мають значення не окремі 
вчинки, а стабільна, постійна лінія поведінки та спосіб життя засудженого. 
Відомості про це повинні отримуватися з матеріалів, що характеризують 
поведінку засудженого не лише за період, що безпосередньо передує 
поданню його до умовно-дострокового звільнення, а за весь час відбування 
ним покарання, або принаймні за значний період цього терміну1. 

Аналіз зазначених вище визначень і точок зору інших учених надає 
можливість стверджувати, що вони мають доволі велику частку 
суб’єктивного підходу. У свою чергу, суб’єктивний підхід може не лише 
негативно відобразитись на визначенні ступеня виправлення засудженого, 
а і дати можливість використовувати це в протиправних цілях. Опитування 
практичних працівників і аналіз точок зору науковців не дав нам 
можливості сформувати єдиний напрям вирішення цієї проблеми, що вказує 
на її актуальність та важкість вирішення. На нашу думку, цікавим є досвід 
європейських країн, де рішення про застосування таких елементів 
прогресивної тюремної системи ґрунтується на наявності двох компонентів: 
відсутності у засудженого порушень за певний проміжок часу, реалізації 
програми відбування покарань, яку він склав під час прибуття до установи 
та яка була затверджена адміністрацією виправного закладу, до якої можуть 
бути включені різні модулі (освітньо-психокорекційні, фізкультурно-
                                                             
1 Скворцов С. Практичні проблеми умовно-дострокового звільнення. Право.ua. URL: 
https://pravo.ua/praktichni-problemi-umovno-dostrokovogo-zvilnennja/ (дата звернення: 17.09.2020 р.) 
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оздоровчі, психодіагностичні, загально та спеціалізовано освітні, суспільно 
корисні), реалізація яких і свідчить про бажання засудженого виправитись1. 

Стосовно терміну «ставлення до праці» стаття 118 Кримінально-
виконавчого кодексу України передбачає, що засуджені до позбавлення волі 
мають право працювати. Праця здійснюється на добровільній основі на 
підставі договору цивільно-правового характеру або трудового договору, 
який укладається між засудженим та фізичною особою-підприємцем або 
юридичною особою, для яких засуджені здійснюють виконання робіт чи 
надання послуг. Обов’язок працювати був залишений тільки для 
засуджених до позбавлення волі, які мають заборгованість за виконавчими 
документами, вони зобов’язані працювати в місцях і на роботах, які 
визначаються адміністрацією колонії, до погашення такої заборгованості. З 
такої трактовки норми випливає, що праця засуджених – це є їхнє право, а 
не обов’язок. Чи є при цьому правильним заставляти засуджених 
реалізовувати своє право? 

Під час вирішення цього питання слід ураховувати, що не всі установи 
виконання покарань мають реальну можливість забезпечити засуджених 
робочими місцями на підприємствах установ, а в деяких виправних колоніях 
взагалі відсутні підприємства. Виникає парадоксальна ситуація: з одного 
боку, ми не можемо забезпечити засуджених роботою, з іншого – маємо 
вимагати сумлінного ставлення до праці. 

Ще один суперечливий момент, який містить ця норма, це залучення 
засуджених без оплати праці лише до робіт з благоустрою колоній і 
прилеглих до них територій, а також поліпшення житлово-побутових умов 
засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення колоній 
продовольством. Незрозуміло «ставлення» до якої праці (до добровільної на 
підставі договору цивільно-правового характеру або трудового договору чи 
до обов’язкової без оплати праці) має враховуватись під час вирішення 
питання про застосування до засудженого умовно-дострокового звільнення 
від відбування покарання? 

Як зазначає Д. В. Казначеєва, умовно-дострокове звільнення є одним із 
видів звільнення від покарання, в якому знайшли своє відображення 
принципи гуманізму кримінального та кримінально-виконавчого права, 
індивідуалізації та диференціації виконання покарання, раціонального 
застосування заходів примусу, засобів виправлення та стимулювання 
правослухняної поведінки засудженого2. Зазначене свідчить, що ця норма 
може бути застосована в разі дотримання засудженим певних правил 
поведінки під час відбування покарання, що свідчить про його бажання та 

1 Пузирьов М. С. Порівняльний аналіз виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в 
Україні та зарубіжних країнах : монографія. Київ : Дакор 2018. 514 с. 
2 Казначеєва Д. В. Поняття умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за 
законодавством України Право.ua. URL: https://pravo.ua/praktichni-problemi-umovno-dostrokovogo-
zvilnennja (дата звернення: 17.09.2020). 
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готовність до самокерованої правослухняної поведінки. Судова практика 
свідчить про превалююче застосування цієї норми стосовно заміни 
невідбутої частини покарання більш м’яким. Так, за перше півріччя 2020 р. 
умовно-дострокове звільнення від відбування покарань було застосовано 
до 401 засудженого. 

Досліджуючи це питання більш детально, слід зауважити, що особи, які 
звільняються з установ виконання покарань, часто продовжують вчиняти 
кримінальні правопорушення. Ця негативна тенденція є характерною і для 
засуджених, які звільняються від відбування покарання умовно-достроково. 

Проведені нами дослідження вказують, що головними причинами 
вчинення особами кримінальних правопорушень після звільнення з установ 
виконання покарань є такі: 

– неможливість влаштуватись на роботу (часто колишнім засудженим 
неправомірно відмовляють у прийнятті на роботу або надають 
низькооплачувану роботу без урахування отриманих ними під час 
відбування покарання професійно-технічних навичок), а це призводить до 
того, що особи намагаються здобути засоби для існування у найбільш 
легкий для них спосіб – вчиненням кримінального правопорушення; 

– відсутність соціальних зв’язків, які звільнені особи могли б 
використати для отримання допомоги в трудовому та побутовому 
влаштуванні, соціальній адаптації після звільнення. 

З метою подолання цієї негативної тенденції слід звернути увагу на 
світову пенітенціарну практику, згідно з якою за особами, що звільняються 
з установ виконання покарань, установлюється пробаційний нагляд1. 
Сьогодні ж відповідно до національного кримінально-виконавчого 
законодавства нагляд за особами, що звільняються з установ виконання 
покарань, та надання їм допомоги в трудовому та побутовому влаштуванні 
й адаптації в суспільстві, на превеликий жаль, закінчується самим моментом 
звільнення особи з установи виконання покарань. 

У зв’язку з вищесказаним, на нашу точку зору, необхідно врахувати 
світову практику та внести відповідні зміни до Закону України «Про 
пробацію», а саме доповнити його ще одним видом пробації – 
постпенітенціарною пробацією, завданням якої стане нагляд за 
засудженими, звільненими від відбування покарання умовно-достроково, 
надання їм допомоги в трудовому та побутовому влаштуванні та соціальній 
адаптації до умов цивільного суспільства. У свою чергу, необхідно змінити 
підхід і до самого виду звільнення. Так, необхідно передбачити можливість 
скасування звільнення і повернення до установи виконання покарань осіб, 
які порушують умови такого звільнення. 

                                                             
1 Виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у зарубіжних країнах. Актуальні 
проблеми публічного та приватного права : монографія / Андрущенко Т. С., Аніщенко В. О., Зливко С. В. та 
ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Ніщимної С. О. Чернігів : Акад. Держ. пенітенціарної служби, 2018. 
С. 366–428. 
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Наступною класифікаційною групою елементів прогресивної тюремної 
системи слід вважати можливість зміни умов тримання засуджених у межах 
установ виконання покарань та переведення їх до інших установ, 
ураховуючи поведінку засудженого. 

Досліджуючи це питання, слід зазначити, що у виховних колоніях 
створюються такі дільниці: карантину, діагностики і розподілу, 
ресоціалізації та соціальної адаптації. У свою чергу, у виправних колоніях 
мінімального і середнього рівня безпеки створюються дільниці карантину, 
діагностики і розподілу, ресоціалізації, посиленого контролю і соціальної 
реабілітації. У виправних колоніях максимального рівня безпеки дільниця 
соціальної реабілітації не створюється, а дільниці посиленого контролю не 
створюються у виправних колоніях для тримання жінок. Структурні 
дільниці передбачено з метою роздільного утримання різних категорій 
засуджених, забезпечення їх безпеки та зміни умов тримання засуджених 
відповідно до їх поведінки. 

Так, до дільниці посиленого контролю можуть бути переведені 
засуджені, які систематично (два та більше разів) учиняють злісні 
порушення установленого порядку відбування покарання, що загрожують 
безпеці персоналу, засуджених або інших осіб. 

У свою чергу, засуджені, які стають на шлях виправлення, в колоніях 
мінімального і середнього рівня безпеки переводяться до дільниці 
соціальної реабілітації, а в дільниці соціальної адаптації тримаються 
засуджені, які правомірно поводяться і сумлінно ставляться до навчання та 
праці і яким до звільнення залишається не більше шести місяців. 

У разі негативних змін у поведінці засуджених, які потягли за собою 
вчинення злісних порушень режиму тримання, вони можуть бути 
переведені з дільниці соціальної реабілітації до іншої дільниці. 

Слід зазначити, що на момент ухвалення Кримінально-виконавчого 
кодексу України в 2003 р. дільниця посиленого контролю виконувала дещо 
іншу функцію. У ній було передбачено тримання засуджених, які мають 
високий ступінь соціально-педагогічної занедбаності. Інакше кажучи, 
адміністрація установ виконання покарань мала змогу ізолювати від 
основної маси таких засуджених як з метою забезпечення їх безпеки, так і з 
метою зменшення впливу криміногенно заражених засуджених та інших 
осіб. Саме тому зміни, внесені в 2016 р. до Кримінально-виконавчого 
кодексу України, що перетворили дільниці посиленого контролю на місце 
тримання засуджених, які вчиняють злісні порушення установленого 
порядку відбування покарання, що загрожують безпеці персоналу, 
засуджених або інших осіб, вважаємо невиправданими й такими, що значно 
обмежують можливість адміністрації установ виконання покарань щодо 
забезпечення безпеки в установі. 

Досліджуючи елементи прогресивної тюремної системи цієї групи, слід 
також звернути увагу на можливість переведення засуджених за умов зміни 
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поведінки на позитивну та негативну до інших установ виконання 
покарань. Так, стаття 101 Кримінально-виконавчого кодексу передбачає, що 
засуджені за умов позитивної поведінки можуть бути переведені з 
приміщень камерного типу в звичайні жилі приміщення колонії 
максимального рівня безпеки або колонію середнього рівня безпеки – після 
фактичного відбуття не менше однієї четвертої призначеного судом строку 
покарання; із звичайних жилих приміщень колонії максимального рівня 
безпеки в колонію середнього рівня безпеки – після фактичного відбуття не 
менше половини призначеного судом строку покарання. 

У разі погіршення поведінки засудженого його можна перевести з 
колонії середнього рівня безпеки чи звичайного жилого приміщення 
колонії максимального рівня безпеки в приміщення камерного типу колонії 
максимального рівня безпеки. 

Як висновок слід зазначити, що хоча елементи прогресивної тюремної 
системи і знайшли своє відображення у національному законодавстві, проте 
аналіз правових норм, які регулюють цей напрям діяльності, вказує на їх 
недосконалість і необхідність подальшого правового врегулювання з 
урахуванням позитивного досвіду закордонних, зокрема європейських, 
країн. 

Стаття надійшла до редакції 08.09.2020 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРЕССИВНОЙ ТЮРЕМНОЙ 

СИСТЕМЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ 
Рассмотрены понятие прогрессивной тюремной системы, а также её 

элементы, которые отражаются в национальном законодательстве 
Украины. Приведена классификация этих элементов, в её основу положен 
характер поощрительных норм и негативных ограничений, которые могут 
быть наложены на осужденного, учитывая его поведение во время 
отбывания уголовных наказаний. 

К первой классификационной группе авторы относят возможность 
применения к лицам, отбывающим наказание, замены неотбытой части 
наказания другим, более мягким наказанием и применения освобождения от 
отбывания наказания. Ко второй классификационной группе относится 
возможность перевода осужденного в учреждение с другим уровнем 



ISSN 2304-4756          ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. № 2(23). 2020.  

 154  

безопасности и изменения условий содержания путем перевода в другие 
структурные участки учреждения исполнения наказаний. 

Ключевые слова: прогрессивная тюремная система, осужденный, 
учреждение исполнения наказаний, освобождение, структурные участки. 
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IN THE LEGISLATION OF UKRAINE 
The authors of the article consider the concept of a progressive prison system 

and the way its elements are reflected in the national legislation of Ukraine. Their 
classification is given, which is based on the nature of incentives and negative 
restrictions that may be imposed on the convict given his behavior while serving 
criminal sentences. 

The authors include the possibility of applying to persons serving a sentence 
the replacement of the unserved part of the sentence with another milder 
punishment and the application of parole to the first classification group. The 
authors include the possibility of transferring a convict to an institution with a 
different level of security and changing the conditions of detention by transferring to 
another structural unit of the penitentiary institution to the second classification 
group.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. Судово-експертні установи є невід’ємною 
складовою системи правосуддя в Україні. Вони об’єднують низку державних 
установ та експертних установ комунальної форми власності, провідною 
функцією яких є забезпечення використання спеціальних знань у 
кримінальному й виконавчому провадженнях, адміністративних, цивільних 
та господарських справах, справах про адміністративні правопорушення, а 
також забезпечення участі спеціалістів у проведенні слідчих (розшукових) 
дій. Експертна діяльність надає широкі можливості в отриманні надійної 
доказової бази в практично у будь-якій категорії юридичних диспутів. 
Проте беззаперечним залишається той факт, що найбільш важливою є роль 
експертів у кримінальному судочинстві, оскільки правильне та 
кваліфіковане доказування в справах цієї категорії сприяє забезпеченню 
прав та свобод людини і громадянина, притягненню винних до 
відповідальності і, в кінцевому рахунку, зміцненню громадського порядку і 
публічної безпеки в державі. Саме завдяки судово-експертній діяльності з 
використанням спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, 
ремесел правильне оцінювання отримує доказовий матеріал у практично 
кожному кримінальному провадженні. 

У науковій літературі кримінологічний напрям діяльності судово-
експертних установ розглядається дещо відокремлено від реалізації їх 
основних функцій. Кримінологічна діяльність судово-експертних установ є 
важливим комплементуючим, проте далеко не другорядним за своїм 
значенням компонентом системи забезпечення правопорядку в Україні. Її 
зміст можна розглядати в широкому та вузькому значеннях. У широкому 
сенсі це поняття охоплює всю роботу учасників кримінального процесу, 

© Філіпенко Н. Є., 2020 
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проведену ними з метою попередження кримінальних правопорушень, 
виявлення та усунення причин і умов розслідуваного кримінального 
правопорушення, правового виховання громадян тощо. У вузькому значенні 
це діяльність суб’єктів кримінального судочинства щодо виявлення та 
усунення причин та умов, що сприяють вчиненню конкретного 
кримінального правопорушення.  

У діяльності судово-експертних установ кримінологічну діяльність 
також називають експертною профілактикою або експертною превенцією1.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання кримінологічної 
діяльності судово-експертних установ порушувалися в роботах багатьох 
провідних науковців. Серед них слід виокремити роботи Г. А. Аванесова, 
І. А. Алієва, Р. С. Белкіна, Д. П. Гуріної, К. Г. Дікевич, В. А. Журавля, 
В. П. Колмакова, А. А. Русецького, К. В. Скибицького, Ю. С. Сушко, 
О. П. Угровецького, Н. Я. Фридмана. Водночас слід відзначити певну 
фрагментарність наявних наразі досліджень у цій сфері. Недосконалим 
залишається і законодавство, що має забезпечувати кримінологічну 
діяльність судово-експертних установ України. Усе вищевикладене 
підштовхує до висновку про необхідність дослідження сучасного стану 
кримінологічної діяльності судово-експертних установ та її оптимізації з 
урахуванням сучасних потреб правоохоронної системи Української держави. 

Метою статті є визначення напрямів оптимізація кримінологічної 
діяльності судово-експертних установ України. 

Виклад основного матеріалу. Діяльність судово-експертних установ 
урегульовано в низці нормативно-правових актів, які в своїй сукупності 
формують нормативно-правову базу кримінологічної діяльності судово-
експертних установ України. Так, базовими документами у вказаній сфері 
слід визнати Закон України «Про судову експертизу», Положення про 
Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції 
України та атестацію судових експертів, а також затверджені Міністерством 
юстиції інструкції та науково-методичні рекомендації щодо проведення 
судових експертиз. Особливості та порядок процесуального використання 
спеціальних знань урегульовано у галузевих процесуальних кодексах.  

На відміну від діяльності експерта як самостійного учасника 
кримінального процесу, кримінологічна діяльність судово-експертних 
установ регулюється не лише нормами загальної дії, а й у випадку 
належності установи до певного міністерства або відомства – відповідними 
відомчими документами. Згідно зі статтею 7 Закону України «Про судову 
експертизу», окрім Міністерства юстиції України, науково-дослідні установи 
судових експертиз, судово-експертні установи та експертні служби 
утворюються в структурі Міністерства охорони здоров’я України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, 
Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України. Їх 

1 Філіпенко Н. Є. Поняття, сутність та значення експертної превенції. Вісник Кримінологічної асоціації 
України. 2019. № 2. С. 172–185. 
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діяльність урегульовано законодавством України, відповідними 
установчими документами та відомчими нормативно-правовими актами. До 
останніх слід, зокрема, віднести Положення про Експертну службу 
Міністерства внутрішніх справ України, Положення про Державний 
науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, 
Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України 
та атестацію судових експертів, установчі документи (статути) судово-
експертних установ та інші відомчі нормативні акти. 

Аналіз нормативно-правової бази у галузі судово-експертної 
діяльності дозволяє дійти висновку, що питання кримінологічної діяльності 
судових експертів та судово-експертних установ наразі не отримали чіткого 
закріплення ані на загальнодержавному рівні, ані в підзаконних 
нормативно-правових актах. Так, Закон України «Про судову експертизу», 
який є базовим у цій сфері та який закріплює фундаментальні основи 
діяльності судово-експертних установ, узагалі не окреслює вказаного 
напряму діяльності. У Кримінальному процесуальному кодексі України 
профілактична діяльність експерта безпосередньо не передбачається, проте 
в ньому міститься норма дозвільного характеру, яка стосується права 
експерта викладати у висновку експертизи виявлені в процесі її проведення 
відомості, які мають значення для кримінального провадження і з приводу 
яких йому не були поставлені запитання (п. 4 ч. 3 ст. 69, ч. 3 ст. 102 КПК 
України). Вважаємо, що зазначене право експерта охоплює можливості 
здійснення спеціальної кримінологічної діяльності в межах конкретного 
кримінального провадження. При цьому хотілося б звернути увагу, що 
наразі навіть слідчу профілактику, вагомість якої не піддається сумніву, не 
закріплено у чинному Кримінальному процесуальному кодексі України. 
Натомість нагадаємо, що у Кримінально-процесуальному кодексі України в 
ред. 1960 р. процедура профілактики злочинів слідчими, дізнавачами і 
прокурорами була чітко регламентована у статтях 23 і 23-1.  

Продовжуючи аналіз загальнодержавних документів у сфері судово-
експертної діяльності, зазначимо, що право експерта вказувати у своєму 
висновку на факти, виявлені в процесі проведення експертизи, які мають 
значення для кримінального провадження, але з приводу яких йому не були 
поставлені питання, також закріплено у пункті 2.1.5 Інструкції про 
особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими 
судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих 
експертних установах.  

Більш конкретно відповідне право експерта сформульовано в 
інструкції, розробленій для експертів, які працюють у державних 
спеціалізованих експертних установах. У пункті 2.1 Інструкції про 
призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень 
зазначено, що експерт має право вказувати у висновку експерта не лише на 
факти, виявлені під час проведення експертизи, які мають значення для 
справи, але стосовно яких йому не були поставлені питання, а й на 
обставини, що сприяли (могли сприяти) вчиненню правопорушення. Крім 
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того, Методичні рекомендації щодо проведення окремих видів судових 
експертиз, затверджені Міністерством юстиції України, прямо вказують на 
важливість виявлення причин та умов учинення певних видів 
правопорушень. Зокрема, у пункті 2.8.1 Науково-методичних рекомендацій з 
питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних 
досліджень основними завданнями пожежно-технічної експертизи визнано 
встановлення причин, умов та процесів виникнення пожежі, а також 
визначення обставин, які сприяли виникненню та розповсюдженню пожежі. 
У пункті 3.8.2 зазначених науково-практичних рекомендацій визначено, що 
до основних завдань екологічної експертизи належать установлення 
обставин, пов’язаних з порушеннями природоохоронного законодавства та 
умов експлуатації потенційно небезпечних об’єктів, а також з діями 
(бездіяльністю) спеціально уповноважених осіб у галузі охорони 
навколишнього середовища й природокористування, які сприяли 
заподіянню шкоди здоров’ю людини (смерті людини) або призвели до 
інших тяжких наслідків. Таким чином, загальнодержавні норми у сфері 
судово-експертної діяльності та підзаконні нормативно-правові акти 
містять окремі положення, спрямовані на виявлення причин та умов, що 
сприяють вчиненню правопорушень, під час проведення експертизи в 
кримінальному провадженні. Переважна більшість із них має 
уповноважуючий, рекомендаційний характер і фактично не передбачає 
чіткого процесуального порядку їх реалізації.  

Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність науково-
дослідних установ судових експертиз і судово-експертних установ, також не 
містять положень щодо експертної профілактики та інших форм 
кримінологічної діяльності. Так, наприклад, у Положенні про Державний 
науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України 
зазначено лише його загальні повноваження щодо інформаційно-
аналітичного забезпечення експертної діяльності, здійснення наукової та 
науково-технічної діяльності та розроблення і внесення пропозицій щодо 
вдосконалення законодавства та релевантної нормативно-правової бази (п. 
4) і взагалі не визначено повноважень щодо здійснення кримінологічно-
превентивної діяльності в межах реалізованих функцій. Водночас слід 
звернути увагу, що відповідно до Стратегії розвитку системи МВС до 2020 
року протидія злочинності є одним з пріоритетних напрямів цього 
відомства. Серед необхідних кроків у цьому напрямі визначено такі: 
підвищення ролі превентивної діяльності у сфері протидії злочинності й 
упровадження відповідних локальних програм у межах єдиної політики, 
сформованої МВС; удосконалення організаційних і правових основ для 
посилення боротьби з організованою злочинністю та протидії торгівлі 
людьми, наркозлочинності та кіберзлочинності. Вважаємо, що зазначений 
стратегічний вектор розвитку системи МВС слід втілити в діяльності всіх 
підрозділів, діяльність яких координується МВС України, враховуючи й 
діяльність відомчих судово-експертних установ. Аналогічна ситуація 
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простежується в регулюванні діяльності судово-експертних установ інших 
відомств. 

Натомість у науковій літературі питанню оптимізації кримінологічної 
діяльності судово-експертних установ приділено досить значну увагу. 
Нагадаємо, що ще І. А. Алієв у своїх роботах щодо експертної профілактики 
зазначав, що за своєю природою її можна поділити на два види:  

1) процесуальну, яка реалізується співробітником експертної установи 
відповідно до поставленого завдання або з власної ініціативи під час 
здійснення ним процесуальних функцій експерта або спеціаліста в 
кримінальній справі;  

2) непроцесуальну, до якої автор відносить усі інші види 
профілактичної роботи, враховуючи й ту, що здійснюється від імені 
експертної установи.  

Непроцесуальні форми експертної профілактики, як зазначає вчений, 
охоплюють проведення узагальнення експертної практики та наукових 
досліджень у вказаній сфері1.  

До предмета експертної профілактичної діяльності І. А. Алієв 
відносить обставини (недоліки, порушення, дефекти тощо) як 
організаційного, так і технічного характеру, що полегшують вчинення або 
приховування злочинів або інших правопорушень. Це можуть бути типові 
обставини, що мають загальний характер, розповсюджені в різних регіонах 
та що виявляються з певним степенем сталості під час експертного 
дослідження однотипних об’єктів2.  

Р. С. Бєлкін указував, що експертна профілактика є важливим 
напрямом експертної практики, який полягає в діяльності експерта щодо 
виявлення під час проведення експертних досліджень обставини, які 
сприяли (могли сприяти) вчиненню злочинів3. Учений визначав такі форми 
реалізації такої діяльності: випадки, коли питання щодо обставин, що 
сприяли вчиненню злочину, безпосередньо поставлене перед експертом 
слідчим, коли такі обставини встановлюються експертом за власною 
ініціативою і коли обставини, що сприяли вчиненню однорідних злочинів, 
стають предметом узагальнень, що здійснюються судово-експертною 
установою. Останню форму здійснення експертної профілактики дослідник 
відносить до непроцесуальних профілактичних заходів4.  

Деякі автори визначають лише загальні ознаки експертної 
профілактики злочинів, не розкриваючи її сутності й змісту. Наприклад, 
І. В. Пиріг у своїй монографії, присвяченій теоретично-прикладним 
проблемам експертного забезпечення досудового розслідування, зазначає, 
що експертна профілактика належить до концептуальних основ судової 
експертології. При цьому автор розглядає експертну профілактику лише в 

                                                             
1 Алиев И. А. Правовые и организационные проблемы экспертной профилактики. Баку, 1987. С. 11–19. 
2 Алиев И. А. Проблемы экспертной профилактики. Баку, 1991. С. 81. 
3 Белкин Р. С. Курс криминалистики. 3-е издание, доп. М., 2001. С. 297. 
4 Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика : учеб. для вузов / под ред. 
проф. Р. С. Белкина. М., 2000. С. 967–968. 
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контексті використання технічних засобів попередження злочинів1, значно 
звужуючи таким чином зміст зазначеної діяльності. Водночас слід 
погодитися з дослідником у тому, що експертна профілактика залишається 
нормативно неврегульованою діяльністю експерта2, що, на нашу думку, 
потребує виправлення. 

А. А. Русецький та О. П. Угровецький у своїй роботі щодо визначення 
місця експертної профілактики в системі протидії злочинності дають 
змістовно вдале визначення цього виду експертної діяльності. Під 
експертною профілактикою злочинів дослідники розуміють складову 
протидії злочиннності, що полягає у використанні спеціальних знань, 
спрямованих на вдосконалення теоретично-правових та організаційно-
тактичних основ проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих 
(розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій із метою виявлення й 
усунення обставин учинення кримінальних правопорушень3. Водночас 
автори не зазначають практичних форм і методів реалізації профілактичної 
діяльності судово-експертних установ.  

Д. П. Гуріна розуміє під експертно-профілактичними завданнями 
судової експертизи наукові розробки організаційно-технічних дій і заходів, 
що мають профілактичне значення. На думку дослідниці, останні мають 
ґрунтуються на аналізі конкретних обставин, що сприяють скоєнню 
протиправних дій, а саме причин та умов, що сприяли скоєнню різних дій, 
причинно-наслідкових зв’язків, умов походження та існування об’єктів4. 
При цьому Д. П. Гуріна вказує на певну обмеженість експертної 
профілактики порівняно зі слідчою та судовою профілактикою і наголошує 
на можливості її реалізації лише за допомогою діяльності слідчого, 
прокурора або суду5 (звернемо увагу, що вказане дослідження 
здійснювалося в момент дії Кримінально-процесуальному кодексі України в 
ред. 1960 р.). 

На недостатню увагу до експертної профілактики вказує і 
О. М. Моїсєєв. Дослідник доводить необхідність оптимізації експертних 
технологій профілактичного характеру, під якими він розуміє систему 
робочих операцій, які складають раціональні дії з оптимального 
використання судовим експертом наявних ресурсів (матеріальних, 
технічних і фінансових, трудових, інтелектуальних, нормативно-правових) 
для забезпечення результативного проведення судових експертиз. 
Експертну технологію він трактує як управлінську структуру для 
забезпечення оптимального вирішування судовим експертом конкретного 

1 Пиріг І. В. Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування : 
монографія. Дніпропетровськ : Дніпро, 2015. С. 131–132, 381. 
2 Так само, с. 134–135. 
3 Русецький А. А., Угровецький О. П. Місце експертної профілактики в системі протидії злочинності // 
Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 
присвяч. 95-річчю створення Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (м. Харків, 10–11 
жовт. 2018 р.). Харків : Право, 2018. С. 85. 
4 Гуріна Д. П. Завдання експертної профілактики. Актуальні проблеми держави і права. 2008. Вип. 44.  
С. 233. 
5 Так само, с. 236.  
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завдання в судово-експертній діяльності1. Кінцевим етапом реалізації 
профілактичних експертних технологій О. М. Моїсєєв пропонує вважати 
включення відповідних даних до висновку експерта або фіксацію їх в 
окремому документі – профілактичних рекомендаціях та надсилання 
слідчому (суду) з проханням повідомити судово-експертну установу про 
вжиті за результатами експертних профілактичних досліджень заходи 
профілактичного характеру2.  

Запропонована дослідником форма реалізації експертної 
профілактики є подібною до форми реалізації слідчої профілактики, 
закріпленої у Кримінально-процесуальному кодексі України в редакції 1960 
р. Проте без належного врегулювання такої діяльності у чинному 
законодавстві та конкретизації у її форм і методів у відомчих та інших 
підзаконних нормативно-правових актах вважаємо реалізацію цієї форми 
діяльності судово-експертних установ малоефективною. При цьому 
вважаємо, що кримінологічна діяльність судово-експертних установ не має 
обмежуватися лише експертною профілактикою на рівні окремого 
кримінального провадження. Доцільно здійснити узагальнення та 
систематизацію відповідної інформації щодо причин та умов учинення 
правопорушень, що має забезпечити перехід експертної профілактики 
(превенції) на більш високий методологічний рівень, спрямований на 
попередження правопорушень певної категорії, в певному регіоні тощо. 

Ураховуючи відсутність законодавчої регламентації питань експертної 
профілактики, деякі дослідники взагалі нівелюють її значення для 
конкретних видів судових експертиз. Так, наприклад Т. М. Рева, аналізуючи 
особливості проведення судової економічної експертизи, вказує, що її 
завданням є «встановлення фактичних обставин справи, що розслідується 
слідчими органами чи розглядається в суді, але до завдань не належить 
усунення та профілактика правопорушень у діяльності суб’єктів 
господарювання, які виявлені в процесі експертного дослідження. Тобто 
судово-економічна експертиза не виконує профілактичної функції»3. 
Хотілося б висловити категоричне заперечення вищевказаної думки та 
згадати низку досліджень, які доводять важливість експертної 
профілактики у протидії економічній злочинності4. Проте робимо це із 
застереженням, оскільки, як зазначають самі дослідники, профілактичний 
потенціал судово-економічної експертизи нині використовують не в 
повному обсязі5. 
                                                             
1 Моїсєєв О. М. Експертна профілактика в умовах протидії розслідуванню. Боротьба з організованою 
злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2010. № 23. С. 225. 
2 Там само, с. 229. 
3 Рева Т. М. Сутність судової економічної експертизи // Актуальні питання судової експертизи та 
криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю створення Харків. НДІ суд. 
експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 10–11 жовт. 2018 р.). Харків : Право, 2018. С. 193. 
4 Див., наприклад, Клименко Н. І., Федчишина В. В. Судово-економічна експертиза: сучасний стан і актуальні 
питання. Криміналістичний вісник. 2016. № 1 (25). С. 56–61; Натуркач Н. Є. Посилення організаційно-
методичних засад проведення бухгалтерської експертизи. Облік і фінанси АПК. 2011. № 1. С. 63–65. 
5 Клименко Н. І., Федчишина В. В. Судово-економічна експертиза: сучасний стан і актуальні питання. 
Криміналістичний вісник. 2016. № 1 (25). С. 60. 
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Аналіз наукової літератури дозволяє дійти висновку, що переважна 
більшість дослідників підтримує думку щодо важливості здійснення 
кримінологічної діяльності у роботі судово-експертних установ, проте 
звертає увагу на недосконалість або навіть повну відсутність її нормативної 
регламентації. Водночас більшості наукових досліджень у вказаній сфері 
бракує системного підходу, що продовжує гальмувати розвиток цього 
напряму кримінологічної діяльності. 

Безсумнівним видається, що питання оптимізації кримінологічної 
діяльності судово-експертних установ як важливої складової системи 
правосуддя України лежить саме у площині управління, й удосконалення 
цієї діяльності сприятиме поліпшенню ефективності реалізації правосуддя 
та забезпечення правопорядку в країні в цілому. Для цього є всі умови: 
сформована за роки незалежності України система судово-експертних 
установ, значний кадровий і науково-технічний потенціал, наявність 
вагомих теоретичних надбань у вказаній сфері. Розумне використання 
наявного потенціалу у сфері кримінологічної діяльності судово-експертних 
установ дозволить мінімізувати втрати суспільства від вчинених або 
вчинюваних кримінальних правопорушень (зазначимо, що низка 
кримінальних практик має продовжуваний або триваючий характер) та 
визначити необхідний оптимум у діяльності правоохоронної системи 
України в цілому. 

Визначаючи місце кримінологічної діяльності судово-експертних 
установ у системі протидії злочинності, нагадаємо, що до її структури 
відносять три сфери суспільних відносин: загальну організацію протидії 
злочинності, правоохоронну діяльність і попередження злочинності1. 
Діяльність з оптимізації кримінологічної діяльності судово-експертних 
установ слід віднести саме до загальної організації протидії злочинності, 
яка охоплює сукупність організаційних (облік, реєстрація), управлінських 
(прогнозування, планування, координація, визначення стратегії й тактики), 
профілактичних (реалізація програм і планів, здійснення профілактичних 
заходів), контрольних (вивчення практики, встановлення тенденції 
злочинності) та інших дій різноманітних органів та установ, які 
взаємодіють для досягнення спільних результатів. Відповідно, оптимізація 
кримінологічної діяльності судово-експертних установ є пов’язаною з 
поліпшенням методологічної й управлінсько-організаційної діяльності 
відповідних підрозділів та надання нових властивостей їх діяльності.  

При цьому слід пам’ятати, що ефективність та якість кінцевого 
результату залежить не стільки від кількості та радикальності 
запропонованих змін, а від їх відповідності фундаментальним законам 
організації й управління складними соціальним системами, які є такими ж 
само об’єктивними, як і закони природи. Серед таких законів управління 
слід відзначити принцип оптимальної відповідності складу, структури і 

1 Бандурка О. М., Литвинов О. М. Протидія злочинності та профілактика злочинів : монографія / Харків. 
ун-т внутр. справ. Харків, 2011. С. 44–45. 
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функцій системи її меті, принцип пріоритету кінцевої (глобальної) мети 
перед проміжною1 тощо. При цьому слід ураховувати і той факт, що 
соціальні системи належать до систем зі складним об’єктом управління, що 
мають антиінтуїтивну (ірраціональну) поведінку, в яких реакція на 
здійснений вплив або сигнал управління не може бути передбачена на 
основі «здорового глузду»2. Тому імплементація оптимізаційних заходів у 
такі системи вимагає більш гнучких регулятивних підходів, можливості 
адаптації зазначених заходів під час їх втілення, а також наявність 
зворотного зв’язку.  

За своїм функціонально-методологічним наповненням 
запропонований підхід відповідає застосуванню реординаційного методу 
регулювання в управлінській діяльності. Як зазначає В. М. Бесчастний, 
сутність методу реординації в організаційному забезпеченні протидії 
злочинності полягає у врахуванні, спрямуванні у належне русло та 
державній підтримці прогресивних і розумних ініціатив громадськості та 
правоохоронних органів на місцях з метою досягнення спільних цілей 
протидії злочинності. Крім того, як указує вчений, метод реординації має 
низку переваг: він забезпечує втілення принципу демократизму у 
взаємодію владних структур з інститутами суспільства, забезпечує 
саморегуляцію системи протидії злочинності та сприяє запровадженню 
прогресивних змін у функціонування її елементів. Крім того, з психологічної 
точки зору, позитивна оцінка ініціатив та діяльності окремих суб’єктів 
протидії злочинності й надання можливості втілення у життя власних ідей 
надають наснаги та викликають більший ентузіазм у їх професійній 
діяльності3.  

Ураховуючи вищевказані особливості регулювання сучасних 
соціальних систем, вважаємо, що оптимізація кримінологічної діяльності 
судово-експертних установ має ґрунтуватися на закріпленні вже 
сформованих практик експертної профілактики в судово-експертній 
системі, підтриманні та заохоченні ініціатив судово-експертних установ та 
окремих експертів в експертно-профілактичному напрямі, закріпленні 
нормативно-правової бази і правових підстав такої діяльності, 
вдосконаленні інформаційних, методологічних та деонтологічних засад 
експертної профілактики в Україні. 

З урахуванням вищевказаних пріоритетів удосконалення 
кримінологічної діяльності судово-експертних установ України вважаємо 
доцільним визначити три основних напрями оптимізації зазначеної 
діяльності: правовий, організаційний і деонтологічний.  

1. Правовий напрям. Вважаємо доцільним нарешті врегулювати 
кримінологічну діяльності судово-експертних установ та окремих судових 
експертів на законодавчому рівні. Сутність такої діяльності має полягати в 

                                                             
1 Королев Е. А. Системы управления: оптимизация и эффективность. Управленец. 2010. № 3–4. С. 7–8. 
2 Черноруцкий И. Г. Методы оптимизации в теории управления : учеб. пособ. СПб., 2004. С. 19. 
3 Бесчастний В. М. Кримінологічне забезпечення протидії злочинності в Україні : монографія. Харків, 
2017. С. 174–175. 
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обов’язку експерта у разі виявлення причин та умов учинення 
кримінальних правопорушень закріпити відповідну інформацію в 
експертному висновку. Після цього слідчий або суд (залежно від 
процесуальної стадії кримінального провадження) має розглянути 
висновки експерта щодо виявлених причин та умов учинення кримінальних 
правопорушень та ухвалити рішення про внесення подання до відповідних 
підприємств, установ та організацій про вжиття заходів для усунення 
виявлених криміногенних ризиків. Як цілком влучно зазначає 
Г. М. Надгорний, в оптимальному варіанті експертно-профілактична 
діяльність складається з двох взаємопов’язаних елементів: установлення 
обставин, що могли (можуть) сприяти вчиненню правопорушень, і 
розроблення рекомендацій щодо усунення цих обставин. Як наголошує 
дослідник, обидва елементи далеко не завжди присутні у кожному акті 
профілактичної діяльності експерта1. Продовжуючи міркування вченого, 
зазначимо, що важливим є не лише розроблення відповідних експертних 
рекомендацій, а й установлення дієвого механізму усунення виявлених 
причин та умов кримінальних правопорушень. На нашу думку, в межах 
окремого кримінального провадження це може бути реалізовано шляхом 
використання інформації, наданої у висновку експерта, в процесі слідчої 
(судової) профілактичної діяльності. Звісно, для досягнення найбільшої 
ефективності запропонованих змін вони мають бути доповнені 
положеннями щодо форм здійснення слідчої (судової) профілактики, що, в 
свою чергу, потребує додаткових наукових досліджень.  

Правовий напрям оптимізації кримінологічної судово-експертної 
діяльності, безперечно, має охоплювати і діяльність судово-експертних 
установ України, яка має передбачати акумуляцію, оцінювання та 
узагальнення даних щодо причин та умов учинення кримінальних 
правопорушень. Як зазначає І. А. Алієв, зазначені положення містилися в 
Інструкції щодо організації і проведення роботи судово-експертних установ 
СРСР 1986 р.2 У сучасних положеннях щодо діяльності судово-експертних 
установ України, а також у їхніх статутах відповідні положення, на жаль, не 
закріплено. Справедливо буде зазначити, що установчі документи судово-
експертних установ закріплюють певні завдання (наприклад, здійснення 
інформаційно-аналітичного забезпечення їх діяльності, здійснення наукової 
та науково-технічної діяльності в галузі судової експертизи, організації та 
участі у проведенні семінарів, «круглих столів», форумів, інших заходів 
тощо), які формально можуть містити елементи непроцесуальних форм 
експертної профілактики. Утім, на наше переконання, однією з ключових 
вимог до оптимізації суспільних процесів є чітке цілепокладання, чого 
бракує сучасній кримінологічній судово-експертної діяльності.  

Таким чином, вважаємо, що нормативно-правові й установчі 
документи щодо діяльності судово-експертних установ України мають бути 

1 Надгорный Г. М. Экспертная профилактика: недостатки, пути совершенствования. Криминалистика и 
судебная экспертиза. Киев, 1987. Вып. 34. С. 28–29. 
2 Алиев И. А. Правовые и организационные проблемы экспертной профилактики. Баку, 1987. С. 18–19. 
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доповнені завданнями збору, аналізу та узагальнення даних щодо причин 
та умов кримінальних правопорушень та розробленням на їх основі 
відповідних науково-методичних рекомендацій щодо їх усунення 
(мінімізації). Відповідно, імплементація правового напряму оптимізації 
кримінологічної діяльності судово-експертних установ має бути 
підкріплена низкою організаційних заходів, спрямованих на зниження 
інтенсивності процесів детермінації злочинності на всіх рівнях, 
нейтралізацію її причин та умов. 

2. Організаційний напрям оптимізації кримінологічної діяльності 
судово-експертних установ охоплює цілу низку різних за характером 
заходів, спрямованих на забезпечення такої діяльності. При цьому зазначені 
організаційні заходи змістовно виходять за межі процесуальної судово-
експертної діяльності і реалізуються в порядку здійснення загальної 
організації протидії злочинності. Стисло охарактеризуємо основні з них. 

Методологічні заходи оптимізації кримінологічної діяльності судово-
експертних установ полягають у здійсненні узагальнення отриманих 
судово-експертною установою даних, які характеризують закономірності 
однорідних криміногенних ризиків, а також причин та умов учинення 
кримінальних правопорушень. Результатом цих заходів має стати 
розроблення методичних рекомендацій щодо усунення вказаних 
криміногенних ризиків, інформаційних листів та узагальнення 
кримінологічної діяльності судово-експертних установ. При цьому під час 
розроблення вказаних сигнально-методологічних документів слід чітко 
визначати адресата отримання зазначеної інформації (загальний, 
спеціальний, конкретний суб’єкт), їх мету (методична, дидактична, 
інформаційна) і з урахуванням цього використовувати відповідних набір 
методів і прийомів презентації даних.  

Крім того, хотілося б звернути увагу на деякі недоліки у діяльності 
судово-експертних установ у методичному забезпеченні експертної 
профілактики. Як зазначає Г. М. Надгорний, профілактична діяльність 
судово-експертних установ оцінюється головним чином саме за кількістю 
профілактичних рекомендацій, у гонитві за якою нерідко втрачається їх 
якість. Саме тому дослідник формулює такі вимоги до змісту 
профілактичних рекомендацій судово-експертних установ, як новизна, 
значимість, дані про їх реалізацію та ефективність1. Цілком погоджуючись з 
ученим, зазначимо, що методологічні заходи не повинні мати номінальний 
характер і ставати черговим прикладом застарілої «паличкової системи», а 
натомість повинні мати відповідні якісні характеристики та бути 
сфокусованими на досягненні кінцевої (глобальної) мети протидії 
злочинності. 

Прогностичні заходи оптимізації кримінологічної діяльності судово-
експертних установ полягають у складанні науково обґрунтованих 

                                                             
1 Надгорный Г. М. Экспертная профилактика: недостатки, пути совершенствования. Криминалистика и 
судебная экспертиза. Киев, 1987. Вып. 34. С. 30. 
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прогнозів у кримінологічному та криміналістичному аспектах щодо 
обставин, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень з 
урахуванням можливостей окремих видів експертних досліджень.  

Як зазначає Д. П. Гуріна, «основою для такого прогнозування є дані 
експертної практики, відомості про нові засоби, результати експериментів, 
що надають можливості виявити закономірні зв’язки між встановленими 
обставинами та можливим кримінально протиправних посяганням. Ці дані 
дозволяють припустити, що коли обставини залишаться без змін, то в 
майбутньому можливі злочини з використанням аналогічного або іншого 
способу їхнього скоєння. Впровадження у виробництво та в інші сфери 
людської діяльності нових пристроїв, засобів обліку, способів отримання 
копій, місць зберігання матеріальних цінностей примушує 
прилаштовуватися до них і злочинців, які використовують недоліки, 
недосконалість технологічних процесів, методик роботи, окремих 
організаційних заходів та засобів обліку»1. Складання зазначених прогнозів 
має містити також засоби та методи усунення обставин, що сприяють 
вчиненню кримінальних правопорушень. Формами закріплення отриманих 
даних можуть стати методичні рекомендації щодо усунення обставин, що 
сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, звернення до органів 
влади, керівників підприємств, установ та організацій, участь у розробленні 
програм протидії злочинності на певній території, в певній галузі тощо.  

Дидактичні заходи оптимізації кримінологічної діяльності судово-
експертних установ полягають у підвищенні кваліфікації, проведенні 
тематичних тренінгів і семінарів для експертних кадрів щодо правових 
основ кримінологічної діяльності експертних установ, новітніх способів і 
методів експертної профілактики, ролі судових експертів у здійсненні 
протидії злочинності, особливостей експертної профілактики під час 
здійснення окремих видів судових експертних, а також процесуальних і 
позапроцесуальних форм взаємодії судового експерта із судовими і 
правоохоронним органами.  

Координаційні заходи в процесі оптимізації кримінологічної діяльності 
судово-експертних установ полягають у налагоджені взаємодії між 
тактично самостійними суб’єктами профілактики кримінальних 
правопорушень2, а саме із судовими і правоохоронними органами, іншими 
судово-експертними установами й аналогічними установами інших країн. 
Формати такої координації в процесі здійснення кримінологічної діяльності 
можуть використовуватись у координаційних нарадах керівників 
правоохоронних органів, спільних засіданнях колегій правоохоронних 
органів; у міжвідомчих нарадах, виданні спільних рекомендацій, 
інформаційних листів та інших документів організаційного та методичного 

                                                             
1 Гуріна Д. П. Завдання експертної профілактики. Актуальні проблеми держави і права. 2008. Вип. 44.  
С. 235. 
2 Бандурка О. М., Литвинов О. М. Протидія злочинності та профілактика злочинів : монографія / Харків. 
ун-т внутр. справ. Харків, 2011. С. 220. 
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характеру; для обміну інформацією з питань стану і динаміки злочинності, 
створення спільних баз даних та обліку експертних зразків; під час участі у 
розробленні програм протидії злочинності тощо.  

Перспективним напрямом координації кримінологічної діяльності 
судово-експертних установ є міжнародне співробітництво у цій сфері. Він 
полягає у вивченні та запровадженні кращого досвіду судово-експертної 
діяльності іноземних країн. Серед конкретних форм такої взаємодії 
дослівники виділяють гармонізацію законодавства України, практики його 
реалізації відповідно до міжнародних стандартів та досвіду європейських 
держав у сфері судово-експертної діяльності; приведення методик 
експертних досліджень у відповідність до міжнародних стандартів, їх 
уніфікацію з методиками європейських держав, застосування новітніх 
досягнень науки і техніки, визнання висновків експертів джерелом доказів 
під час досудового розслідування судами іноземних держав та 
міжнародними судовими установами, що ґрунтуються на критичному, а не 
формальному аналізі такої діяльності на всіх стадіях її здійснення1. 

Правоосвітні заходи оптимізації кримінологічної діяльності судово-
експертних установ полягають в участі їх керівників та провідних 
співробітників у «круглих столах», форумах, присвячених протидії 
злочинності, програмах та інформаційних заходах правового характеру в 
традиційних засобах масової інформації і з використанням можливостей 
мережі Інтернет. Метою цієї діяльності є розповсюдження та доведення до 
відома громадськості знань щодо криміногенних ризиків, виявлених у 
процесі кримінологічної діяльності судово-експертних установ, способів їх 
уникнення й мінімізації. У цьому аспекті особливо актуальною є участь 
представників судово-експертних установ у заходах віктимологічної 
профілактики кримінальних правопорушень. 

3. Деонтологічний напрям оптимізації кримінологічної діяльності 
судово-експертних установ полягає в забезпеченні додержання етичних 
правил у реалізації професійних обов’язків судового експерта у протидії 
злочинності. Важливою проблемою наявного стану здійснення 
кримінологічного діяльності судово-експертними установами є те, що 
оскільки її положення законодавчо не врегульовано, вона здійснюється суто 
на засадах експертної ініціативи. Таким чином, в умовах відсутності 
належного ставлення до виконання своїх професійних обов’язків здійснення 
експертної профілактики залишатиметься фрагментарним і ситуативним.  

У зв’язку з цим слушною є пропозиція Ф. Г. Амінева щодо доцільності 
розроблення Кодексу етики судового експерта. Серед запропонованих 
автором положень цього кодексу доцільно згадати принципи і правила 
професійної поведінки судового експерта, взаємодію із засобами масової 

                                                             
1 Лопата О. А. Міжнародне співробітництво експертної служби МВС України: дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.09. Київ. 2017. С. 189. 
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інформації (судовий експерт має сприяти професійному висвітленню в 
засобах масової інформації судово-експертної діяльності, презентувати 
інформацію, що сприяє попередженню правопорушень, виявленню і 
усуненню причин та умов учинення злочинів тощо)1.  

Важливість деонтологічної складової діяльності судових експертів 
наразі недооцінено, тому вбачаємо актуальним вдосконалення цього 
напряму кримінологічної діяльності судово-експертних установ України. 

Висновки. Аналіз кримінологічної діяльності судово-експертних 
установ України виявив необхідність її вдосконалення та оптимізації. Так, 
незважаючи на значний антикриміногенний потенціал у вказаній сфері, 
кримінологічна діяльність судово-експертних установ наразі здійснюється 
без належного правового регулювання; заходи, що проводяться, в 
переважній більшості не мають системного характеру, відсутня інтеграція з 
іншими елементами системи протидії злочинності.  

Визначено особливості та місце експертної профілактики в слідчій 
(судовій) профілактиці кримінальних правопорушень. На основі виявлених 
недоліків запропоновано правовий, організаційний і деонтологічний 
напрями оптимізації кримінологічної діяльності судово-експертних установ 
України. Подальшого дослідження потребують питання реалізації 
оптимізаційних заходів кримінологічної діяльності судово-експертних 
установ України за окремими напрямами.  
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КРИПТОВАЛЮТА: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ 

Постановка проблеми. У сучасному світі цифрові технології стали 
невід’ємною частиною життя людини, а розвиток технологій відбувається 
настільки стрімко, що право не завжди встигає «оперативно» реагувати на 
появу нових предметів, інвестиційних інструментів і технологічних рішень. 
Така ситуація склалася і з обігом криптографічної валюти в нашій державі, 
адже криптовалюта об’єктивно існує, але її правове визначення та 
регулювання практично відсутні.  

Криптовалюти – децентралізовані конвертовані цифрові валюти, що 
ґрунтуються на математичних принципах, які генеруються та управляються 
автоматично за допомогою програмного забезпечення. Паралельно з 
впровадженням криптовалюти широко розповсюдилася і технологія 
блокчейн, на основі якої функціонує найпопулярніша криптовалюта в світі – 
біткоїн.  

Сьогодні, з одного боку не можна заперечити факт широкого 
розповсюдження операцій з криптовалютами та їх використання, а з іншого – 
факт відсутності поняття криптовалюти у національному законодавстві, 
визначення її правового статусу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковому дискурсі 
питання фінансово-правової сутності та правового статусу криптовалют 
висвітлювали такі науковці, як І. Верес, А. С. Горбунова, В. В. Кубай, 
О. В. Мельниченко, Д. В. Пашко, Д. І. Погрібний, А. М. Пожидаєва, 
О. Е. Радутний та інші. Однак, на жаль, наразі у світі не існує єдиного, чіткого 
підходу до визначення терміну «криптовалюта» ні з економічної, ні з 
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юридичної точок зору, що обумовлює наявність великих проблем у 
правовому регулюванні обігу криптовалют. 

Метою статті є аналіз сучасних підходів до визначення правового 
статусу та загальних ознак криптовалют із метою створення дієвих 
правових механізмів їх регулювання. 

Виклад основного матеріалу. Криптовалюти є абсолютно новим 
економіко-правовим явищем, відмінним від традиційних фіатних або 
електронних грошей. 

Однією із сучасних тенденцій розвитку інформаційних технологій є 
поширення застосування криптовалют. Однак наразі у світі не 
сформувалася стала термінологія та уніфіковані підходи до визначення, 
регулювання та економіко-правового обґрунтування використання 
криптовалют. 

У 2011 році в журналі «Forbes» уперше була опублікована стаття про 
систему біткоїн, де її було названо криптовалютою (англ. «сryptocurrency»). 
Це сприяло популяризації використання такого терміна. До цього більшість 
розробників (як, власне, і розробник Сатоші Накамото) використовувала 
термін «електронна готівка» (англ. «electroniccash» або «digitalcash»)1. 

Наразі немає єдиної думки щодо визначення терміна «криптовалюта». 
Деякі науковці відносять криптовалюту до «віртуальної валюти» та 
називають інноваційною мережею платежів і новим видом грошей, інші 
заперечують «причетність» криптовалюти до грошей і називають її 
«цифровим активом». 

Так, на думку Т. Желюк та О. Бречко, криптовалюта – це стабільний 
універсальний інструмент глобальних фінансових платежів і водночас 
фінансовий інструмент з високою капіталізацією, що є конкурентною 
формою міжнародного переливу капіталу2. 

В. Г. Сословський та І. О. Косовський вважають криптовалютою засіб 
розрахунків, який не має матеріальної форми, а існує у вигляді програмного 
коду, із застосуванням криптографічних методів захисту, випуск та облік якого 
найчастіше є децентралізованим та відомим учасникам розрахунків; а також 
системою платежів, яку утворюють одиниця розрахунку та операції з нею3. 

В. Скрипник визначає криптовалюту як окремий об’єкт цивільних 
прав4. 

На законодавчому рівні однією зі спроб правового визначення обігу, 
використання, зберігання та проведення операцій за допомогою 
криптовалют стали проєкт Закону України «Про обіг криптовалюти в 

                                                             
1 Демиргуч-Кунт А., Клэппер Л. Доступ к банковским услугам. URL: https://www.imf.org/ 
external/russian/pubs/ft/fandd/2012/09/pdf/picture.pdf (дата звернення: 10.09.2020). 
2 Желюк Т., Бречко О. Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для 
національних економік. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2016. №3.  
С. 50–60. 
3 Сословський В. Г., Косовський І. О. Ринок криптовалют як система. Financial and credit activity: problems of 
theory and practice. 2016. С. 236–246. 
4 Скрипник В. Місце криптовалюти в системі об’єктів цивільних прав. Цивільне право і процес. 2018. № 8. 
С. 38–43. 

https://www.imf.org/
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Україні» (реєстр. № 7183 від 06.10.2017) та проєкт Закону України «Про 
стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні» (реєстр. 
№ 7183-1 від 10.10.2017). Проєкт Закону України «Про обіг криптовалюти в 
Україні» давав визначення криптовалюти як «програмного коду (набір 
символів, цифр та букв), що є об’єктом права власності, який може 
виступати засобом міни, відомості про який вносяться та зберігаються у 
системі блокчейн...» Водночас частина 1 ст. 1 проєкту Закону «Про 
стимулювання ринку криптовалют» визнає криптовалютою 
«децентралізований цифровий вимір вартості, що може бути виражений в 
цифровому вигляді та функціонує як засіб обміну, збереження вартості або 
одиниця обліку, що ґрунтується на математичних обчисленнях, є їх 
результатом та має криптографічний захист обліку». Однак на сьогодні 
обидва законопроєкти відкликано.  

Криптовалюти є абсолютно новим економіко-правовим явищем, 
відмінним від традиційних електронних грошей. Незважаючи на різні 
підходи до визначення криптовалюти, можна виділити основні ознаки: 

1) криптовалюта має вигляд цифрового коду, який генерується
відповідно до складних математичних алгоритмів; 

2) криптовалюта може виконувати функції фіатних грошей, наприклад
виступати мірою вартості, засобом платежу, засобом обміну; 

3) криптовалюті притаманна анонімність учасників операцій – у
мережі використовуються криптографічні методи асиметричного 
шифрування даних із застосуванням публічного та приватного ключів; 

4) облік операцій з криптовалютами здійснюється за допомогою
технології блокчейн; 

5) криптовалютна система – замкнута децентралізована система,
правила функціонування якої встановлюються її учасниками; 
криптовалюти не випускаються центральним банком, тому їх емісія не 
контролюється з боку державної влади; курс криптовалют формується 
ринковим шляхом і безпосередньо ніяк не пов’язується з економікою будь-
якої країни; 

6) відсутність реальної їх забезпеченості (вартість криптовалют є
результатом співвідношення попиту та пропозиції на них серед 
користувачів). 

Криптовалюта функціонує завдяки механізму асиметричного 
шифрування. Одиниця криптовалюти – це код, який народжується в 
результаті складних комп’ютерних математичних обчислень. Операція з 
утворення (видобутку) криптовалюти називається майнінгом. Термін 
«майнінг» прийшов з англійської мови та дослівно означає «видобуток 
корисних копалин». На практиці майнінг – це формування нових блоків у 
блокчейн-ланцюги кожної криптовалюти. Крім цього, майнінг також можна 
охарактеризувати як процес запису всіх здійснених транзакцій 
криптовалюти в їх блокчейн, відкриту базу даних здійснених операцій. 
Майнінг потрібен для підтримки роботи всіх існуючих криптовалют, для 
забезпечення прозорості транзакцій і створення структури блокчейну. 
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Якщо розглянути роботу будь-якої криптовалюти, то майнінг можна 
назвати основною функцією для фундаментальної будови всієї внутрішньої 
структури крипто. 

Завдяки майнінгу формуються нові блоки із записами про вчинені 
транзакції і підтримується емісія криптовалюти (за рахунок винагороди 
майнерам). Процес майнінгу – це знаходження числа «nonce», яке дозволяє 
майнеру сформувати блок із записами про проведені транзакції і ввести його 
в блокчейн-ланцюжок. За створення кожного чергового блоку в блокчейні 
(структурної одиниці із записами про перекази) для майнера передбачено 
винагороду за рахунок емітованих монет. Майнінг – це єдиний спосіб 
підтримки роботи мережі криптовалюти, а також для її емісії і поширення. 

Таким чином, на нашу думку, криптовалюта – це цифрова валюта, яка 
ґрунтується на застосуванні криптографії для створення і контролю нових 
одиниць валюти і здійснення транзакцій. Оскільки криптовалюта не 
підлягає централізованому регулюванню, її можна віднести до віртуальної 
валюти, тобто засобу вираження вартості, яким можна торгувати в 
цифровій формі. 

Криптовалюта є альтернативним вираженням звичайної валюти і має 
низку своїх переваг та недоліків. До переваг криптовалюти, на нашу думку, 
можна віднести такі: відкритий код алгоритму дає змогу добувати 
криптовалюту кожному, анонімність транзакцій, відсутність єдиного 
цифрового банку, відсутність контролю за транзакціями та платежами, гроші 
зберігаються децентралізовано, тобто на гаманцях мільйонів користувачів у 
всьому світі, емітується обмежена кількість монет, неможливість підробки. 
Недоліками криптовалюти є такі: через відсутність регулюючих механізмів 
немає гарантії збереження електронних криптогаманців, висока мінливість 
криптовалюти, можливі заборони з боку національних регуляторів, 
неможливість поновити гроші у гаманці у разі втрати паролю, з часом 
майнінг перестає бути рентабельним для окремих користувачів. 

Але деякі з переваг криптовалюти є водночас і її недоліками. Так, повні 
анонімність і конфіденційність транзакцій роблять можливим 
спекулювання валютою та використання її для вчинення протиправних 
діянь, таких як торгівля людьми, контрабанда наркотиків, фінансування 
тероризму тощо. Найбільшою проблемою криптовалют зараз залишається 
різке коливання курсу. Це не дає змогу використовувати криптовалюти як 
платіжний засіб.  

Також не можна сказати, що в економічному світовому співтоваристві 
є єдиний підхід до розуміння суті криптовалюти.  

Так, наприклад, Сінгапурське законодавство визначає біткоїн товаром 
і прирівнює його купівлю до купівлі програмного забезпечення. У США це 
децентралізована віртуальна валюта. Наприклад, штат Каліфорнія першим 
з усіх штатів США на законодавчому рівні дозволив використовувати 
криптовалюту. Закон дозволяє будь-якій корпорації, асоціації чи приватній 
особі в Каліфорнії брати участь в обігу грошей, відмінних від законних 
платіжних засобів США, він набрав чинності ще на початку 2015 р. Однак 
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ведення криптовалютного бізнесу в штаті не врегульовано. У штаті Нью-
Йорк ведення такого бізнесу було врегульовано в серпні 2015 р., коли 
силами Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк була введена 
BitLicense – ліцензія на ведення криптовалютного бізнесу. У Болівії та 
Еквадорі заборонено використання криптовалют. В Японії біткоїн 
визнається легальним засобом платежу, а КНР нещодавно розпочала 
тестування цифрового юаня. Більшість розвинених країн адаптує своє 
законодавство для регулювання обігу криптовалют. 

Таким чином, навіть на міжнародному рівні на сьогодні відсутня 
єдність щодо визначення поняття та правової природи криптовалюти. 
Вітчизняні правова теорія і практика, як і в більшості зарубіжних країн, 
також не вирішили цю проблему. Так, через свої технологічні особливості 
Bitcoin неможливо визнати «електронними грошима», оскільки він не 
містить зобов’язання емітента з його погашення, не має єдиного емісійного 
центру і не прив’язаний до жодних готівкових або безготівкових коштів. 

У законодавстві ЄС правове регулювання криптовалютних операцій 
розглядається в межах здійснення політики протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування 
тероризму. Європейський парламент та Рада Європейського Союзу 20 
травня 2015 р. з метою узгодження законодавчих актів Європейського 
Союзу з Міжнародними стандартами з протидії відмиванню грошей та 
фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення, 
ухваленими FATF у лютому 2012 р., ухвалили Директиву (ЄС) 2015/849 «Про 
запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та 
фінансування тероризму» та схвалили Регламент (ЄС) 2015/847 «Про 
інформацію, що супроводжує грошові перекази»1. 

У 2016 році Європейська комісія запропонувала встановити додаткове 
регулювання для криптовалютних бірж і компаній, що надають 
користувачам криптовалютні гаманці. Зокрема, йдеться про обов’язкову 
реєстрацію або ліцензування діяльності криптовалютних бірж, які 
здійснюють обмін криптовалюти на фіатні гроші, і компаній, що надають 
користувачам криптовалютні гаманці. 

У Директиві ЄС 2015/8493 замість терміна «криптовалюта» (в 
сучасному світі їх налічується більше тисячі: Bitcoin, Litecoin, Ripple та ін.) 
використовується термін «віртуальна валюта». Крім того, вона 
розглядається як засіб платежу. Такий підхід був розкритикований 
Європейським центральним банком. Цей орган визначає криптовалюту не 
як засіб платежу, а як засіб обміну2. 

Так, в Австрії криптовалюта розглядається податковими органами як 
нематеріальний актив. Віртуальна валюта не відповідає визначенню 

1 Директива (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про запобігання 
використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму. URL: 
http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20160516/DIRECTIVE%20(EU)%202015_UA.htm.(дата 
звернення: 10.09.2020). 
2 Opinion of the European Central Bank CON/2016/49 [Electronicresource] // EuropeanCentralBank. 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2016_49_f_sign.pdf (дата звернення: 10.09.2020). 
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валюти чи навіть електронній формі оплати у Фінляндії, Центральний банк 
класифікує віртуальну валюту як програмне забезпечення, яке є товаром. 
Відповідно до розділу 1 про облікові одиниці Німецького закону про банки 
віртуальна валюта є фінансовим інструментом, вона розглядається як 
одиниця обліку у порівнянні з іноземною валютою, але не належить до 
законних платіжних засобів. У Великобританії цифровою валютою 
відповідно до Закону Великобританії про легалізацію (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом (Money Laundering Regulations), вважається 
унікальна комбінація цифр, отримана в результаті складних математичних 
обчислень і алгоритмів. Тому, наприклад, біткоїн не підпадає, як інші 
цифрові гроші, під дію цього закону і не має в цій країні правового статусу1. 

Висновки. З метою досягнення відповідності правової системи 
України у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і 
розповсюдження зброї масового знищення з урахуванням критеріїв, що 
висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір до 
нього вступити, був ухвалений Закон України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення».  

Законодавство запроваджує термін «віртуальний актив», під яким 
розуміється цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у 
цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для 
платіжних або інвестиційних цілей; а також поняття «постачальник послуг, 
пов’язаних з обігом віртуальних активів», – це будь-яка фізична чи 
юридична особа, яка провадить один або декілька таких видів діяльності 
та/або операцій для іншої фізичної та/або юридичної особи або від імені: 
обмін віртуальних активів; переказ віртуальних активів; зберігання та/або 
адміністрування віртуальних активів або інструментів, що дають змогу 
контролювати віртуальні активи; участь і надання фінансових послуг, 
пов’язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів.  

Таким чином, ми можемо спостерігати тенденцію щодо здійснення 
певних кроків на шляху до легітимізації віртуальної валюти, зокрема 
криптовалюти, в нашій державі. Однак зазначений закон не вирішує 
проблем правового статусу криптовалюти, не розкриває видів віртуальних 
активів і їх функцій. На сьогодні відсутня визначеність щодо цивільно-
правової легалізації та системного нормативного закріплення понять 
віртуальної валюти, криптовалюти й порядку їх обігу. З урахуванням 
стрімкого зростання операцій з використання криптовалют і як наслідок 
збільшення криміногенних ризиків виникає нагальна потреба у їх 
визначенні та вжитті заходів щодо захисту суспільних відносин від 
вчинення кримінальних правопорушень. 

Стаття надійшла до редакції 15.09.2020 
                                                             
1Порівняльний огляд іноземного законодавства щодо правового статусу цифрових грошей та державного 
регулювання криптовалютного бізнесу. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/ 
29283.pdf(дата звернення: 10.09.2020) 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/
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ДО ПИТАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ КРИМІНАЛЬНО-

ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ 
НІМЕЧЧИНІ 

 
Вступ. Кримінально-правова політика у Федеративній Республіці 

Німеччині (далі – Німеччина, ФРН) характеризується тривалою та багатою на 
події історією. Хоча розвиток її кримінально-правової політики у 70-х та 80-х 
роках минулого століття ознаменувався певною лібералізацією кримінального 
права, яка, крім іншого, призвела до декриміналізації окремих складів 
кримінальних правопорушень (наприклад, скасування § 175 Кримінального 
кодексу ФРН у старій редакції «Мужолозтво» у 1973 р.), за останні 20 років все 
ж спостерігається протилежна тенденція. Із самих лише законодавчих 
формулювань випливає, що кримінальне право дедалі частіше 
використовується для «боротьби» із соціальними явищами, що нерідко 
перевершує поставлену перед ним ціль. Вражає, однак, що наукова правнича 
думка акумулювала низку дискусій із приводу німецької кримінально-правової 
політики впродовж 1980-х та 1990-х років, які останнім часом істотно вщухли. 
Втім, чимало форм прояву вищезгаданої політики, зокрема поступове 
посилення кримінальної відповідальності та дублювання «репресивного» 
кримінального права і «превентивного» поліцейського права, активно 
обговорюються у багатьох публікаціях. Тим не менш, узагальнена та всебічна 
оцінка тенденцій кримінально-правової політики у ФРН зустрічається вкрай 
рідко. Таку прогалину, власне, і покликана подолати ця стаття.  

Далі виділяються та критично ставляться під сумнів окремі основні 
напрямки розвитку сучасної кримінально-правової політики у ФРН. 
Ознайомитися з актуальним оглядом можна в будь-який час через 
платформу «Kriminalpolitische Zeitschrift»1. 

                                                             
1 Kriminalpolitische Zeitschrift : сайт. URL: http://kripoz.de/gesetzentwuerfe-aktuelle-gesetzesinitiativen-und-
verfahren. 

© Гайнріх Б.,   2020 
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Виклад основного матеріалу. 
1. Криміналізація замість лібералізації.
Як уже згадувалося вище у вступі, в німецькому кримінальному 

законодавстві починаючи з 1990-х років майже без винятку відбуваються 
процеси посилення та розширення меж кримінальної відповідальності. 
Спочатку такі явища були пов’язані головним чином зі сферою 
антитерористичного кримінального права та права на свободу зібрань, а 
також із «боротьбою» проти організованої злочинності. Водночас наявні 
кримінально-правові заборони посилювалися та створювалися нові. 
Розширення меж кримінальної відповідальності не обмежувалося лише 
«класичним» основним кримінальним законом, викладеним у КК ФРН. 
Навпаки, ухвалювалося дедалі більше актів так званого «вторинного 
кримінального права»1. Як наслідок мало не всі сфери життя на сьогодні 
«пронизано» кримінальним правом. Тож, навряд чи існує така соціально 
значима сфера, стосовно якої сьогодні не існує кримінально-правових норм.  

Можна припустити, що законодавець має намір використовувати 
кримінальне право як засіб – часто також орієнтований на засоби масової 
інформації – для вирішення соціальних проблем та контролю за поведінкою 
громадян. Якщо раніше норми цивільного та адміністративного права 
вважалися достатніми для протидії певним явищам і тим самим створювали 
ефект поведінкового контролю, то сьогодні саме кримінальне право прагне 
вирішувати соціальні конфлікти або ж просто інформувати громадян, що 
«щось у цьому плані робиться». Передумовою цьому не обов’язково є 
можливість досягти більших цілей за допомогою кримінально-правових 
норм. Швидше за все, законодавець просто має на меті створити враження, 
що він «іде в ногу із часом» та вживає усіх можливих заходів для ефективної 
«боротьби» зі злочинами. Крім того, ухвалення мало не будь-якої нової 
кримінально-правової норми не лише створює у громадськості враження, 
що законодавець прагне до більшої безпеки, але й що введення такої норми 
в дію нібито не «коштує» державі абсолютно нічого. У будь-якому разі, це 
безпосередньо не обтяжує державний бюджет одразу, як би це було, 
наприклад, у разі розроблення державою комплексних превентивних 
програм. 

Водночас наслідком такого розширення меж кримінальної 
відповідальності нерідко стає ігнорування функції «ultima ratio» 
кримінального права. Хоча раніше кримінальне право застосовувалося, в 
першу чергу, як «остання інстанція» для протидії соціально неприйнятній 
поведінці, а кримінально-правові заборони ухвалювалися лише тоді, коли 
інші заходи (особливо цивільно- чи адміністративно-правового характеру) 
були недостатніми, зараз кримінальне право часто називають «панацеєю» 

1 У плані питання про «вторинне кримінальне право» слід пам’ятати, що хоча використання бланкетних 
диспозицій не є чимось незвичним для українського кримінального права, в німецькому праві цілі 
«групи» складів кримінальних правопорушень, так само як і санкції за їх вчинення, передбачаються 
спеціалізованими, окремими від КК актами. Наприклад BtMG у сфері обігу наркотиків чи WaffG стосовно 
зброї (тут і далі – пояснення Л. Є. Стрельцова). 
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для забезпечення дедалі крихкішої «безпеки». «Подолання правових 
прогалин» стало тепер модним, і законодавець, як видається, прагне 
усунути кожну з них (іноді навіть надумані) саме за допомогою 
кримінально-правових положень. При цьому він не визнає, що підхід «ultima 
ratio» сам по собі вимагає наявності таких кримінально-правових прогалин, 
адже на підставі функції «ultima ratio» кримінального права не всі сфери 
життя повинні забезпечуватися кримінально-правовими нормами, і не 
будь-яка небажана поведінка повинна бути «поборена» саме кримінально-
правовими засобами. 

2. «Усікання»1 складів злочинів 
На додаток до вже наявного посилення кримінальної відповідальності 

останніми роками було також ухвалено низку нових кримінально-правових 
норм, які демонструють чітку тенденцію до поступового збільшення 
кількості формальних та усічених складів злочинів. Так, законодавець 
дедалі частіше конструює нові склади деліктів створення небезпеки, які 
дозволяють запустити кримінально-правовий механізм завчасно, тобто ще 
до настання відповідних злочинних наслідків. У таких умовах більше немає 
потреби чекати до тих пір, доки порушення правового блага фактично 
відбудеться або стане неминучим, адже таке посягання буде кримінально 
караним ще до фактичного порушення відповідного блага.  

Описана вище тенденція особливо яскраво простежується у сфері 
антитерористичного кримінального права2. Важливим переломним 
моментом у боротьбі з тероризмом – і водночас проявом тенденції до 
постійного збільшення кількості формальних та усічених складів злочинів – 
став «Закон про кримінальну відповідальність за готування до тяжких 
небезпечних для держави насильницьких злочинів» (GVVG) від 30.07.2009 р. 
Ним було запроваджено низку нових складів злочинів у формі деліктів 
створення небезпеки, зокрема § 89а КК ФРН («Готування до тяжкого 
небезпечного для держави насильницького злочину») чи § 89b КК ФРН 
(«Змова на вчинення небезпечного для держави насильницького злочину»), 
а також істотно посилено відповідальність за попередню злочинну 
діяльність, яка до цього взагалі не була кримінально караною. 

Так, відповідно до ухваленого у 2009 р. положення абз. 1 § 89a КК ФРН: 
«Той, хто здійснює готування до тяжкого небезпечного для держави 
насильницького злочину, карається позбавленням волі на строк від шести 

                                                             
1 Незважаючи на значну спільність вітчизняної та німецької кримінально-правових доктрин, низка 
ключових категорій, у тому числі пов’язаних із складом правопорушення, суттєво відрізняється. Тут 
«усікання», в авторському розумінні, відображає процес збільшення кількості формальних та усічених 
складів (уже у нашому розумінні) порівняно з матеріальними. Уявляється, що суто в межах цієї публікації 
для полегшення перекладу змісту використання такого терміну є допустимим (Л.С.). 
2 Слід зазначити, що просто «бути терористом» не тягне за собою кримінальної відповідальності; 
матеріальне кримінальне право Німеччини не передбачає самостійного складу злочину «тероризм». 
Проте на додаток до загальних складів злочинів, таких як кваліфіковане умисне вбивство, умисне 
вбивство та змова на вчинення злочину, КК ФРН також містить конкретні положення, які німецький 
законодавець свідомо ввів, змінив або доповнив з метою боротьби з тероризмом. Сукупність таких 
спеціальних кримінально-правових норм узвичаєно називати «антитерористичним кримінальним 
правом». 
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місяців до десяти років». Таким чином, у цьому випадку безпосередньо 
кримінально караним є готування до конкретного злочину, а не лише замах 
на його вчинення або вже закінчений злочин. Однак таке положення 
суперечить іншим чинним принципам кримінального права ФРН, згідно з 
якими суто підготовчі дії не тягнуть кримінальної відповідальності.  

У свою чергу, в 2015 р. положеннями абз. 2а § 89a КК ФРН було 
криміналізовано виїзд та спробу виїзду з Німеччини, якщо винний має намір 
направитися в іншу державу для проходження там навчання в 
терористичних «тренувальних центрах» (так званих «терористичних 
таборах»). Це означає, що склад злочину «усікається» ще більше. Сам по собі 
виїзд (спроба виїзду) з Німеччини є кримінально караним у разі, якщо такі 
діяння вчиняються з певною метою – пройти навчання в «терористичному 
таборі». 

У цьому контексті необхідно згадати також про ті злочини, 
кримінальна відповідальність за які ґрунтується виключно на акті 
готування, який винний здійснює зі «злочинним наміром», щоб згодом 
вчинити (подальший) злочин. Прикладами можуть слугувати склади 
запроваджених у КК ФРН у 1971 р. складів викрадення людини з метою 
вимагання (§ 239a КК ФРН) та захоплення заручників (§ 239b КК ФРН). 
Викрадення людини з метою вчинення (у майбутньому) вимагання (§ 239a 
КК ФРН) або кваліфікованого складу примусу (§ 239b КК ФРН) карається 
позбавленням волі на строк не менше п’яти років. Але фактично вчинене 
опісля (в тому числі насильницьке) вимагання (§ 255 КК ФРН) саме по собі 
тягне за собою лише покарання у вигляді позбавлення волі не менш ніж на 
рік, а примус (і його кваліфікований склад) – лише позбавлення волі на 
строк до трьох років або штраф. Можна було майже дійти висновку, що у цих 
випадках законодавець карає за підготовчі дії зі «злочинним наміром» (а 
саме на «викрадення») більш суворо, аніж за «підготовлюваний» злочин. 

Безсумнівно, що при цьому необхідно враховувати той факт, що у 
діяння з’являється додатковий об’єкт посягання через позбавлення волі, 
пов’язане з викраденням. Однак це навряд чи може обґрунтувати таку 
суворість покарання, передбаченого за його вчинення. За саме лише 
позбавлення потерпілого волі (§ 239 КК ФРН) винний може бути 
позбавлений волі (тільки) на строк до п’яти років. Покарання, передбачене 
§ 255 КК ФРН, також є явно нижчим, ніж мінімальна межа санкції – п’ять
років позбавлення волі – за вчинення злочинів відповідно до §§ 239a і 239b 
КК ФРН. Більш того, оскільки §§ 239a, 239b КК ФРН належать до категорії 
«злочинів»1, то замах на їх вчинення, а також готування з умислом на 
викрадення відповідно до § 30 КК ФРН теж тягнуть за собою кримінальну 
відповідальність. Отже, наприклад, проста змова між декількома особами 
про вчинення відповідного викрадення уже є кримінально караною згідно з 
положеннями абз. 2 § 30 КК ФРН. 

1 Тобто «кримінальних правопорушень, за які встановлене покарання у виді позбавлення волі на строк 
не менше одного року або більш суворе покарання», абз. 1 § 12 КК ФРН. 
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Тут не можна не згадати і склад так званого страхового зловживання 
(§ 265 КК ФРН): той, хто знищує свою власну річ, за загальним правилом, не 
несе кримінальної відповідальності. Однак якщо хтось знищує свою власну 
річ зі «злочинним наміром», зокрема щоб отримати (пізніше) страхові 
виплати, то такі дії охоплюються складом злочину, передбаченого § 265 КК 
ФРН. Усупереч своїй назві цей склад злочину не вимагає, щоб винний 
обов’язково звернувся до свого страховика та повідомив про настання 
«страхового випадку». 

Аналогічна картина виникає також під час розгляду «злочинів, 
пов’язаних з діяльністю злочинних організацій». Наприклад, у частині 
кримінальної відповідальності за членство у терористичній організації 
(§ 129а КК ФРН), просте членство в такій організації карається 
позбавленням волі на строк не менше одного року і, отже, належить до 
категорії злочинів. При цьому вчинення винним конкретних дій або ж їх 
планування не вимагаються. Достатньо того, що мета самої терористичної 
організації (і в цьому сенсі «умисел» осіб, які входять до її складу) 
передбачає вчинення відповідних злочинів.  

Якщо розглядати, наприклад, пункт 2 абз. 2 § 129a КК ФРН, то також 
необхідно зазначити, що перелік згаданих тут кримінальних 
правопорушень навіть не містить злочинів. Особі, яка діє як член 
терористичної організації, що має на меті знищити споруди у великих 
розмірах (§ 305 КК ФРН) або комп’ютерний саботаж (§ 303b КК ФРН), 
загрожує позбавлення волі на строк не менше одного року. Якщо такі 
злочини потім дійсно будуть вчинені, вони караються менш суворо, а саме 
позбавленням волі на строк до п’яти років або штрафом. Отже, і в цьому 
випадку злочин з усіченим складом (членство в терористичній організації) 
карається більш суворо, ніж злочин, фактично вчинений згодом. Варто 
також зазначити, що через належність складу, передбаченого § 129а КК 
ФРН, до категорії «злочинів», замах на його вчинення тягне за собою 
кримінальну відповідальність. Конструктивно це стосується також і замаху 
до готування. Нарешті, важливо згадати положення § 30 КК ФРН, яке теж 
підлягає застосуванню у цій ситуації. Згідно з ним особа, яка схиляє іншого 
до створення терористичної організації (абз. 1 § 30 КК ФРН) або яка досягає 
згоди з іншою особою про спільне створення такої організації (абз. 2 § 30 КК 
ФРН), підлягає кримінальній відповідальності. 

Аналізована тенденція доволі часто проявляється і в інституті 
«господарських злочинів». Тут певні діяння нерідко тягнуть за собою 
кримінальну відповідальність самі по собі, без необхідності настання 
певних злочинних наслідків чи загрози їх настання. Прикладом може 
слугувати склад шахрайства з фінансовими ресурсами (§ 264 КК ФРН), 
введений у 1976 р. Згідно з ним кримінальну відповідальність несуть особи, 
які надали недостовірну або неповну інформацію для отримання грошової 
субвенції щодо фактів, які мають значення для такої виплати. Таким чином, 
немає необхідності чекати, поки відповідна шкода реально буде заподіяна 
(в протилежному випадку таке діяння кваліфікуватиметься як шахрайство 
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згідно з § 263 КК ФРН, яке, однак, тягне за собою покарання у такому ж 
розмірі). Достатньо щонайменше подати недостовірну заяву, оскільки вже 
це зазвичай може спричинити відповідні наслідки.  

Законодавець, як правило, виправдовує конструювання таких 
злочинів з формальним складом тим, що довести конкретну шкоду на 
практиці надзвичайно складно (і це вимагає багато часу для органів 
досудового розслідування). Останні також були б змушені досліджувати 
складні господарські транзакції, що перевищуватиме їх реальні 
спроможності. Однак конструювання складів злочинів суто задля 
полегшення роботи органів досудового розслідування має мало спільного з 
кримінально-правовою політикою, яка повинна ґрунтуватись на засадах 
«ultima ratio» кримінального права. 

3. Зростання кількості деліктів створення небезпеки
Як уже зазначалося, аналізовані вище склади злочинів більше не 

вимагають заподіяння конкретної шкоди, тобто настання певного 
«злочинного наслідку». У цьому контексті більшість із таких складів є 
«деліктами створення небезпеки», які, як правило, передбачають 
невизначені ознаки їх складу або загальні формулювання, що обов’язково 
тягне за собою певний ступінь правової невизначеності. 

Конструювання нових деліктів створення небезпеки зазвичай є тісно 
пов’язаним із захистом так званих «універсальних правових благ». Якщо 
«класичне» кримінальне право покликане головним чином захищати 
індивідуальні правові блага особи (життя, фізичну недоторканність, 
власність, свободу), захист універсальних правових благ (навколишнього 
середовища, економічної конкуренції, державних інтересів) дедалі більше 
потрапляє у фокус кримінально-правової політики. І вже станом на сьогодні 
ці універсальні правові блага переросли в «лейтмотив» останньої. Проблема, 
однак, полягає в тому, що ці універсальні правові блага, зокрема, можуть 
бути визначені лише розпливчасто і навряд чи мають сталу форму. 

4. Дублювання «репресивного» кримінального права та
«превентивного» поліцейського права 

Якщо намагатися звести згадані вище тенденції (постійне 
конструювання нових усічених складів злочинів та деліктів створення 
небезпеки, пов’язаність розміру покарання зі «злочинним наміром» 
винного) до спільного знаменника, стає зрозуміло, що цим самим 
законодавець не лише розширює сферу власне кримінального права, але й 
закріплює превентивні механізми у ньому. На додаток до «класичного» 
завдання кримінального права, яке полягає у відповідній реакції на вчинені 
кримінально протиправні діяння шляхом застосування державного 
примусу, на сьогодні засобами кримінального права дедалі частіше 
здійснюються спроби запобігання таким діянням.  

Так, Вищий суд Мюнхена (Oberlandesgericht München) чітко зазначає (у 
контексті § 129b КК ФРН) про «поліцейське право у кримінально-правовій 
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формі»1. Тут необхідно зауважити, що сфери поліцейського права (як 
частини публічного права у вузькому сенсі) і кримінального права в 
Німеччині чітко розмежовано (на відміну від низки інших держав!), а також 
вони мають різних суб’єктів відповідних правовідносин та передбачають 
різні їх повноваження щодо втручання у права і свободи людини. 

Насправді вирішальне значення має те, чи вживають органи державної 
влади заходів щодо боротьби зі злочинністю («превентивне» поліцейське 
право) або карають за вчинення злочину («репресивне» кримінальне 
право). У цьому контексті також звертає на себе увагу той факт, що 
формулювання, які використовує законодавець, істотно змінилися за 
останні роки. Замість понять «закон про реформування кримінального 
законодавства» або «закон про внесення змін до кримінального 
законодавства» сьогодні часто використовується словосполучення «закон 
про боротьбу», особливо стосовно організованої злочинності, як це яскраво 
демонструє «Закон про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів 
та іншими формами організованої злочинності» від 15.07.1992 р. Проте 
якщо ставити перед собою мету не лише «покарати», а й «побороти» 
злочинність за допомогою кримінально-правових санкцій, то акцент 
переноситься з каральних на, перш за все, превентивні заходи. Згодом, 
однак, законодавець уже більше не карає за лише вчинене діяння і вину, а в 
кінцевому підсумку має на меті попередження злочинності за допомогою 
кримінального права, що призводить до змішування кримінального та 
поліцейського права, кримінальної репресії та превенції, що в результаті 
викликає істотне занепокоєння. Кримінальне право, як видається, дедалі 
частіше використовується для виявлення «небезпечних осіб» та 
використання кримінально-правових засобів для їх нейтралізації з метою 
запобігання (подальших) злочинів, які можуть бути вчинені такими 
особами. 

5. Посилення «символізму» кримінального права 
Хоча кількість кримінально-правових норм у ФРН зросла, а також 

відбулося загальне посилення кримінальної відповідальності, кількість 
наявних складів злочинів у Німеччині практично не змінилася. Це свідчить 
про те, що левову частку з таких нових кримінально-правових норм було 
ухвалено, щоб продемонструвати громадянам, що законодавець реагує на 
соціальні проблеми, тобто «щось робить», проте ці кримінально-правові 
норми вкрай рідко застосовуються на практиці. У зв’язку з цим виникає 
«неефективне», або так зване «символічне» кримінальне право. Під цим 
поняттям розуміються закони, самі по собі не призначені для того, щоб 
фактично діяти, а скоріше для тих випадків, коли законодавець, в першу 
чергу, хоче домогтися настання інших соціальних наслідків шляхом 
ухвалення відповідного закону. Таким чином, кримінально-правові норми 
створено не для покарання за вчинені злочини, для відновлення 
справедливості або забезпечення будь-якої форми правосуддя, а для 

                                                             
1 OLG München, Neue Zeitschrift für Strafrecht. 2007. S. 2786, 2787. 
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протидії загальному відчуттю небезпеки та страху перед злочинністю серед 
населення. У цьому контексті вони слугують швидше для задоволення 
поточної «потреби в діях» та умиротворення населення (шляхом 
демонстрації «сили» держави), аніж для фактичного створення ефективного 
механізму кримінально-правового регулювання. 

Прикладом такої ситуації є сконструйований у 2014 р. склад «підкупу 
депутатів» – хабарництва та підкупу держателів мандата, передбачений у 
§ 108e КК ФРН1. Оскільки навряд чи можна було доступно донести до
населення, що антикорупційне кримінальне право щодо службових осіб 
(§§ 331 і наст. КК ФРН) і уповноважених осіб підприємств (§ 299 КК ФРН), 
постійно ставало більш жорстким, але протягом тривалого часу не існувало 
адекватного складу злочину щодо депутатів, а ухвалення відповідних змін 
та доповнень до закону про кримінальну відповідальність було предметом 
тривалих дискусій.  

Із цієї причини було ухвалено нові кримінально-правові норми, які 
також стосуються «держателів мандата», хоча й демонструють істотні 
відмінності кримінально-правового регулювання порівняно з корупцією 
серед службових осіб. Тим не менш, ухвалена кримінально-правова норма 
була сформульована настільки розпливчасто та містить стільки 
обмежувальних ознак, що навряд чи буде відігравати важливу роль на 
практиці. Наприклад, зі змістовного погляду, кримінальний закон 
ґрунтується на основній ідеї, згідно з якою конституційне право вимагає 
неоднакового ставлення до службових осіб та «держателів мандата». 
Останні повинні нести кримінальну відповідальність лише в тому випадку, 
якщо на них здійснюється вплив як на члена парламенту. Отже, діяльність 
поза парламентом не повинна охоплюватися цими кримінально-правовими 
нормами. Зрозуміло, існують певні побоювання, що вищезгадані обмеження 
виявляться значною мірою непридатними на практиці.  

Створення «символічного кримінального права» є небезпечним саме 
тому, що в кінцевому підсумку воно підриває, а не зміцнює довіру людей до 
закону. У 1989 р. Вінфрід Хассемер (Winfried Hassemer) вкрай слушно 
зазначив: «Символічне кримінальне право з ілюзорними функціями нівелює 
завдання кримінально-правової політики, яка ґрунтується на засадах 
правової держави, а також підриває довіру населення до кримінального 
правосуддя»2. На жаль, за останні три десятиріччя після цих слів така 
тенденція лише посилилася. 

6. Ad-hoc законодавство замість єдиного вектору кримінально-правової
політики 

Якщо проаналізувати законодавство останніх років, то можна 
зауважити, що єдиний вектор кримінально-правової політики майже 
непомітний. Скоріш існує тенденція швидко реагувати на певні соціальні 
конфлікти шляхом ухвалення відповідних кримінально-правових норм. Це 

1 Детальніше з цього питання, див. Heinrich, Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik. 2016. S. 382. 
2 Hassemer, Neue Zeitschrift für Strafrecht .1989. S. 533, 559. 
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стає особливо очевидним у галузі антитерористичного кримінального 
права, проте такі тенденції також спостерігаються і в інших сферах, 
наприклад в інституті «сексуальних злочинів». Наприклад, на терористичну 
атаку на Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку 11 вересня 2001 р або 
значну кількість сексуальних посягань у переддень Нового 2015/2016 р. 
перед головним залізничним вокзалом Кельна, що висвітлювались ЗМІ з 
особливою увагою, законодавець відреагував більш жорсткими 
кримінально-правовими заборонами. Єдиний законодавчий підхід при 
цьому навряд чи вбачається. 

Замість здійснення раціональної кримінально-правової політики, яка 
ґрунтувалася б на певних керівних ідеях, покращення якості здійснення 
кримінального провадження (наприклад, шляхом надання відповідних 
фінансових ресурсів або створення нових робочих місць тощо), а також 
розумних інвестицій у превентивні заходи, законодавець дедалі частіше 
ухвалює нові кримінально-правові заборони та водночас конструює нові 
підстави для втручання у права і свободи людини. У цьому контексті такі, 
створені головним чином нашвидкуруч нові кримінально-правові норми не 
лише не ґрунтуються на єдиній концепції, але й не відображають 
відповідних напрацювань доктрини і практики, які супроводжують 
законодавчий процес. Якщо фахівці в галузі науки та практики і 
залучаються до законодавчого процесу, вони часто мають лише декілька 
днів, щоб надати свої висновки та пропозиції. Особливо рідко вислуховують 
і їх побоювання, оскільки законодавець зацікавлений у тому, щоб якомога 
швидше створити кримінально-правову норму, що «діє на публіку».  

Зокрема, під час виборчого процесу учасники останнього повинні бути 
впевнені, що їхні побоювання, які часто виникають через надмірне 
висвітлення в ЗМІ, сприймаються всерйоз – і для цього, як видається, 
найкраще ухвалити нову показну та вигідну кримінально-правову заборону. 
Остання буде позитивно сприйматися виборцями, оскільки вони зазвичай 
не мислять раціонально в питаннях кримінально-правової політики і, отже, 
навряд чи сприймають її свідомо. Але, якби все залежало від виборця, то 
загроза, призначення і застосування смертної кари діяли б як ідеальний 
стримувальний фактор для потенційного злочинця (що, як відомо, таким не 
є), або ж постійна «ізоляція» потенційно небезпечних осіб сприяла б повній 
безпеці (що також не було науково доведено). 

Той факт, що німецьке кримінальне право зараз, мабуть, 
перетворюється на «безсистемне клаптикове шиття», в якому відсутня 
єдина концепція, також обумовлюється зобов’язанням імплементувати 
«європейські правові акти» в національне законодавство. Оскільки 
Європейський Союз досі практично не володіє компетенцією для ухвалення 
кримінально-правових норм, він діє шляхом видання директив, на 
ефективне і дієве виконання яких національні законодавці зобов’язані 
запровадити відповідні кримінально-правові норми. Європейський простір 
«свободи, безпеки і справедливості» на сьогодні характеризується, зокрема 
у галузі кримінального права, тим, що у ньому стикається велика кількість 
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різних (кримінально-правових) систем, які важко звести до спільного 
знаменника. Це також відображається і в ухвалених правових нормах, які 
часто не узгоджуються із німецьким системним підходом. Таким чином, 
відповідну імплементацію слід здійснювати з належною обережністю, і 
особливу увагу при цьому необхідно приділяти тому, щоб впроваджуване 
правове регулювання також «вписувалося» у згаданий німецький 
системний підхід. Тим не менш, зазвичай під час реалізації європейських 
директив такого не відбувається. У багатьох випадках відповідна директива 
впроваджується «один в один» у німецьке законодавство, і можна лише 
припускати, що її імплементація є «занадто складною» або «занадто 
трудомісткою» для німецького законодавця – або ж просто через небажання 
стати уразливим. Останнє, однак, станеться тоді, коли імплементація норм 
ЄС у німецьке законодавство створить занадто багато суперечностей.  

Нарешті, питання «відповідальності» тут також може відіграти не 
останню роль. Якщо німецький законодавець ухвалює кримінально-правові 
заборони, які стикаються з опором або навіть нерозумінням серед 
населення, часто легше виправдати власну поведінку, посилаючись на 
«зобов’язання з імплементації європейського права», аніж брати на себе 
відповідальність за ухвалені норми. 

7. Прискорення кримінального провадження шляхом відходу від окремих 
засад правової держави 

Німецьке кримінальне процесуальне право значно змінилося за 
останні роки, оскільки система кримінального правосуддя Німеччини 
«страждає», з одного боку, від зростаючої кількості проваджень, але, з 
іншого боку, провадження стають дедалі більш і більш складними, що в 
декількох моментах свідчить про явну тенденцію до «прискорення» 
кримінального провадження, нерідко пов’язаного з нівелюванням окремих 
засад правової держави.  

У цьому контексті також можна говорити про поняття «процесуальної 
економії», яке в кінцевому підсумку завуальовує той факт, що вона зазвичай 
є пов’язаною з обмеженням прав підозрюваного або обвинуваченого. 
Зокрема, варто згадати обмеження права на подання клопотання про 
витребування доказів під час судового розгляду, а також істотні обмеження 
в контрольних стадіях провадження, які, тим не менш, нерідко були навіть 
не встановлені самим кримінальним процесуальним законом, а радше 
сформовані судовою практикою. Яскравим прикладом цього слугуватиме 
розроблене судовою практикою «правило заперечення»: обвинувачений, 
представлений захисником, має право заявити під час оскарження 
ухваленого щодо нього судового рішення про порушення кримінального 
процесуального закону судом першої інстанції лише в тому випадку, якщо 
він заявляв про таке порушення в процесі судового розгляду, а головуючий 
не взяв цього до уваги. 

У діяльності органів досудового розслідування також простежується 
така тенденція. Тоді як в минулому більшість кримінальних проваджень, 
після того, як була встановлена відповідна особа підозрюваного у вчиненні 
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злочину, приводили до пред’явлення прокуратурою обвинувачення та 
подальшого засудження судом за результатами судового розгляду, на 
сьогодні така практика є швидше винятком. Низка кримінальних 
проваджень закінчується вже тоді, коли прокуратура відмовляється від 
підтримання публічного обвинувачення з підстав недоцільності 
подальшого провадження, передбачених §§ 153 і наст. Кримінального 
процесуального кодексу ФРН, окремі з яких наділено частковими ознаками 
покарання (§ 153a КПК ФРН). У цьому напрямку, тим не менш, дедалі більше 
розвивається не лише правове регулювання, а такі альтернативи дедалі 
частіше використовуються і на практиці, нерідко, знову ж таки, з міркувань 
ефективного використання процесуальних ресурсів. Варто також згадати 
про можливість завершення кримінального провадження шляхом 
аналогічно деформалізованої, виключно письмової та переважно лише 
спрощеної процедури видання судового наказу (§§ 407 і наст. КПК ФРН). 
Однак навіть у тих випадках, коли до суду направляється обвинувальний 
акт, і відбувається судовий розгляд, посилюється тенденція завершувати 
провадження шляхом укладення угоди, фактично припинивши 
кримінально-правовий спір. Така форма завершення кримінального 
провадження за згодою сторін, contra legem, сформована судами та доволі 
критично сприйнята правовою доктриною, згодом була законодавчо 
закріплена шляхом ухвалення нового § 257с КПК ФРН. Нове законодавче 
положення на сьогодні допускає укладення угоди в кримінальному 
провадженні за наявності конкретних вузьких умов.  

У цілому ж можна зробити висновок про те, що, хоча останніми роками 
кримінально-правові заборони були розширені та стали більш жорсткими, 
це жодним чином не означає, що судами фактично засуджується більше 
злочинців. У цьому контексті кримінальне право стало «більш вибірковим». 
На практиці така тенденція, безумовно, буде вітатися, оскільки вона надає 
суб’єктам кримінального провадження (прокуророві, судам) певний ступінь 
гнучкості, але водночас призводить до деякої непередбачуваності й, отже, 
негативно впливає на правову визначеність. Також існують окремі 
побоювання з приводу того, що «фінансово забезпечені» обвинувачені, які 
можуть дозволити собі відповідний захист за допомогою адвоката, з 
більшою ймовірністю «відкупляться», аніж менш фінансово забезпечені 
особи. 

8. Мета покарання: відмова від ідеї ресоціалізації 
Якщо стисло охарактеризувати систему виконання покарань у ФРН, то 

вона була сформована кілька десятиліть тому, переслідуючи ціль та ідею 
ресоціалізації. Злочинця слід «виправляти» цією системою та підготовити 
до життя в умовах свободи, щоб він не вчиняв більше злочинів у 
майбутньому. У цьому контексті, особливо в 1970-х роках, домінувала 
концепція «позитивної спеціальної превенції» (виправлення конкретного 
правопорушника). Така концепція формувала ідеї законодавця у сфері 
кримінально-правової політики протягом багатьох років. 

Однак з 1980-х років відбулися значні зміни, які відтоді викликали 
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значну дискусію з приводу кримінально-правової політики у ФРН. Зокрема, 
поступово зростає роль концепцій «негативної спеціальної превенції» 
(захист суспільства від правопорушника) та «позитивної загальної 
превенції» (зміцнення довіри громадськості до правової системи). Це 
істотно впливає на галузь виконання покарань, особливо у тій частині, що 
ідея ресоціалізації злочинця відходить на другий план. Такий відхід 
обґрунтовується нібито «суспільними інтересами», які треба відповідним 
чином захищати. Ця тенденція тепер також відобразилася і в законі. Якщо в 
реч. 1 § 2 Федерального закону про виконання покарань (StVollzG) все ще 
закріплено, що «під час виконання покарання у вигляді позбавлення волі 
засудженому має бути забезпечена можливість вести відповідальне 
соціальне життя без вчинення ним злочинів у майбутньому (мета 
виконання покарання)», і тільки у реч. 2 § 2 як вторинну мету передбачено: 
«Виконання покарання у вигляді позбавлення волі також служить для 
захисту суспільства від подальших злочинів», то кримінально-виконавче 
право, в межах якого повноваження щодо ухвалення відповідних рішень 
віднесено до сфери компетенції окремих федеральних земель, демонструє 
зовсім іншу картину. Тут «захист суспільства від злочинів» часто взято за 
основу, тоді як підготовка засуджених до звільнення та заходи 
ресоціалізації дедалі більше скорочуються.  

Показовою є система виконання покарань у Баварії, яка нині змінює 
свої колишні пріоритети: «Виконання покарання у вигляді позбавлення волі 
служить для захисту суспільства від подальших злочинів. Воно повинно 
забезпечити засудженому можливість вести відповідальне соціальне життя 
без вчинення ним злочинів у майбутньому (його виправлення)». Яка з цілей 
є первинною, а яка вторинною, тут визначено доволі чітко.  

Висновки 
Згідно з поширеною думкою, кримінальне право в Німеччині служить, 

у першу чергу, для захисту правових благ. Ще в 1969 р. у доповіді 
спеціального комітету німецького Бундестагу з реформування 
кримінального права як мету законодавства про кримінальну 
відповідальність було задекларовано «ефективний захист правових благ, 
справедливу оцінку діяння в міру вини особи, яка його вчинила, [та] сучасну 
побудову системи санкцій як відповідний інструмент кримінально-правової 
політики, спрямованої на запобігання майбутнім злочинам».  

Водночас необхідно зважати на функцію «ultima ratio» кримінального 
права, яка в кінцевому підсумку випливає з гарантованого Основним 
Законом ФРН принципу пропорційності. Оскільки кримінально-правові 
заходи, починаючи зі здійснення досудового розслідування та судового 
розгляду й закінчуючи постановленням вироку у кримінальному 
провадженні та виконанням покарання, обмежують гарантовані 
конституцією права та свободи конкретної особи, вони можуть бути 
допустимими лише в тому разі, якщо при цьому переслідують відповідну 
мету та є необхідними і достатніми для її досягнення. Якщо поставлені цілі 
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можна досягти заходами іншого характеру, зокрема цивільно- або 
адміністративно-правового, застосування кримінально-правових норм є 
недопустимим.  

Останніми роками сучасне кримінальне законодавство все далі 
відходить від згаданих вище цілей кримінально-правової політики та 
конституційних вимог. Кримінально-правова політика у ФРН дедалі частіше 
проявляє репресивні риси. Під впливом міжнародного тероризму та 
«організованої злочинності» кримінальне право дедалі частіше 
використовується для «поведінкового контролю» і таким чином ставить 
перед собою превентивну мету, що призводить до дублювання з 
поліцейським правом. Це також викликало критику в бік німецького 
законодавця за формування так званого «кримінального права для 
ворогів»1. Така критика викликала особливу цікавість і до зростання 
кількості складів злочинів, не пов’язаних із реальною небезпекою 
заподіяння шкоди правовим благам. У контексті таких складів злочинів 
центром уваги постає не конкретне заплановане діяння, а радше намір 
вчинити його пізніше. Це яскраво простежується під час визначення санкції 
за просту участь у злочинній або терористичній організації. Тут убачається 
явна тенденція на зміну раніше беззаперечного орієнтування 
кримінального права на саму особу, а не на вчинене нею діяння. Проте 
такий підхід видається хибним: особа несе кримінальну відповідальність 
лише за те, що вона є небезпечною, а не тому, що порушила конкретні 
правові блага інших осіб. У цих випадках призначення особі покарання у 
вигляді позбавлення волі в кінцевому підсумку виконує ту ж само функцію, 
що і «завчасне превентивне ув’язнення». Більше не треба чекати, доки особа 
вчинить злочин чи замах на нього або ж навіть лише погодиться на 
конкретне кримінально протиправне діяння, оскільки її можна покарати 
заздалегідь. При цьому головна увага приділяється не «фактично» 
вчиненому діянню, а кримінальне право, у свою чергу, зводиться до 
притаманного поліцейському праву превентивного засобу для протидії 
потенційній небезпеці, що загрожує особам та суспільству. 

Якщо ставити за мету збереження класичної функції кримінального 
права, яка полягає у реагуванні на кримінально протиправні діяння, то 
свідомо такій тенденції необхідно, навпаки, протидіяти. Натомість 
ліберальне кримінальне право, яке повинно відповідально підходити до 
функції «ultima ratio», є перевантаженим описаним вище збільшенням 
деліктів створення небезпеки, усічених складів злочинів, а також 
додатковою необхідністю виконувати «превентивні» завдання. Але навіть 
якщо протидіяти згаданій тенденції і, будучи національним законодавцем, 
повернутися до засад ліберального кримінального права, незрозумілим 

                                                             
1 Цей термін вперше вжито у Німеччині в публікації: Jakobs, Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft Band 97 [1985], S. 751). 
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залишається те, чи такий поворот узагалі може існувати в умовах 
зростаючої інтернаціоналізації та європеїзації права. У багатьох сферах 
міжнародні договори та європейські правові акти вимагають від 
національного законодавця ухвалення нових кримінально-правових норм і 
у зв’язку з цим розширення сфери кримінального права. Навіть якщо це 
видається сумнівним з погляду теорії демократії, оскільки законодавчий 
орган повинен ухвалювати лише формальні рішення, але фактично 
«схвалює» попередні рішення уряду, не залишаючи при цьому за собою 
свободи дій, – така тенденція стає незворотною. Більш того, вона викликає 
неабияке занепокоєння, оскільки жоден міжнародний договір та жоден 
правовий акт ЄС не призвели до скасування або обмеження наявних 
кримінально-правових норм – можливо, за винятком зобов’язання 
скасувати смертну кару. 

Від наукового редактора 
Професор Бернд Гайнріх – завідувач кафедри кримінального права, 

кримінального процесу та авторського права Тюбінгенського університету. До його 
наукових інтересів належать різні питання, деякі з яких навіть поза кримінально-
правовим циклом. Втім, догматика Загальної та Особливої частини кримінального 
права залишається одним з основних його дослідницьких напрямків, і в межах цього 
напрямку він, зокрема, аналізує тенденції німецької кримінально-правової політики. 
Мені випала нагода взаємодіяти з паном професором під час мого трирічного 
постдокторального дослідження в Інституті закордонного та міжнародного 
кримінального права імені Макса Планка. Зацікавлений у міжнародних наукових 
дискусіях у сфері кримінально-правової політики професор бажає постійно 
розповсюджувати результати свого дослідження. І сьогодні Кримінологічна 
асоціація України надає нам чудову можливість. 

Читачу пропонується скорочений, перекладений українською мовою варіант 
статті, яка була опублікована німецькою мовою у виданні «Kriminalpolitische 
Zeitung» (KriPoZ) 2017.1 На мою особисту думку, стаття має двоїстий інтерес. Перш 
за все, аналіз кримінально-правової політики Німеччини, країни з однією з найбільш 
усталених і авторитетних правових систем, проведений кваліфікованим німецьким 
фахівцем, безсумнівно, становить значну академічну цінність. Водночас цікаво 
помітити, що багато тенденцій, які висвітлюються у цій статті, перетинаються з 
тим, що ми можемо простежити в Україні і в низці інших країн. У такому ключі 
обґрунтованим здається говорити про глобальні або принаймні регіональні 
(наприклад, європейські в широкому сенсі) тенденції. 

Однак, і на це вказує автор, ці тенденції далеко не завжди є позитивними. У 
сучасні часи стрімкої глобалізації національний законодавець, як ніколи, 
спокушується опцією «просто» слідувати тренду, «розділивши» відповідальність за 
реформи зі світовим юридичним співтовариством. Більш того, навіть якщо 
«трендовий» підхід показав себе ефективним, це зовсім не означає, що він буде 
функціонувати в будь-якому суспільстві, може буті логічно інтегрованим у будь-яку 

1 Розширена публікація на німецькій мові є доступною за посиланням: https://kripoz.de/wp-
content/uploads/2017/01/heinrich-zum-heutigen-stand-der-kriminalpolitik-in-deutschland.pdf.  



ISSN 2304-4756                                                          ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. № 2(23). 2020.  
 

 191   

кримінально-правову доктрину або взагалі відповідати конкретним національним 
інтересам. У зв’язку із зазначеним з метою подальшого ефективного розвитку 
кримінального права порівняльно-правові дослідження тенденцій кримінально-
правової політики, які дозволяють реально оцінити досвід розроблення, ухвалення і 
підтримки кримінально-правових заходів, уявляються сьогодні особливо цінними. У 
зв’язку з цим вважаю, що стаття професора Бернда Гайнріха буде цікавою і 
корисною для української юридичної спільноти. 

Л. Є. Стрельцов, к.ю.н., 
офіційний представник 
Кримінологічної асоціації 
України в ЄС 
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ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ 

Згідно зі статтею 59 Закону України «Про Конституційний Суд 
України», з метою забезпечення повного і об’єктивного розгляду справи та 
ухвалення Конституційним Судом України обґрунтованого рішення, на 
виконання листа судді Конституційного Суду України від 07.09.2020 № 361-
005-16/3510, Харківський національний університет внутрішніх справ 
повідомляє таке.  
1. Щодо змісту та сутності поняття «спеціальна конфіскація» у
кримінальному праві України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 Кримінального кодексу України (далі – КК) 
спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за 
рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у 
випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного 
кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що 
підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього 
Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або 
штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а 
так само передбаченого  ч. 1 ст. 150, ст. 154, ч. 2 і 3 ст. 159-1, ч. 1 ст. 190, ст. 
192, ч. 1 ст. 204, 209-1, 210, ч. 1 і 2 ст. 212, 212-1, ч. 1 ст. 222, 229, 239-1, 239-2, 
ч. 2 ст. 244, ч. 1 ст. 248, 249, ч. 1 і 2 ст. 300, ч. 1 ст. 301, 302, 310, 311, 313, 318, 
319, 362, ст. 363, ч. 1 ст. 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу. 

Згідно з ч. 2 цієї статті спеціальна конфіскація застосовується на 
підставі: 

1) обвинувального вироку суду;
2) ухвали суду про звільнення особи від кримінальної

відповідальності; 
3) ухвали суду про застосування примусових заходів медичного

характеру; 
4) ухвали суду про застосування примусових заходів виховного

характеру. 
Предмет конфіскації конкретизовано в ст. 96-2 КК України. Так, згідно 

з ч. 1 ст. 96-2 КК спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, 
цінності та інше майно: 

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення
та/або є доходами від такого майна; 

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до
вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або 
матеріального забезпечення кримінального правопорушення або 
винагороди за його вчинення; 

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що
повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не 
встановлено, – переходять у власність держави; 

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як
засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що 
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повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати 
про їх незаконне використання. 

Відповідно до ч. 2 ст. 96-2 КК у разі якщо гроші, цінності та інше майно, 
зазначені у ч. 1 цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше 
майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене 
майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених 
у ч. 1 цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну 
конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості 
виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших 
причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що 
відповідає вартості такого майна. 

Згідно з ч. 3 ст. 96-2 КК спеціальна конфіскація застосовується також у 
разі, коли особа не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з 
недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, 
або неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи 
покарання з підстав, передбачених цим Кодексом, крім звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. 

З урахуванням системного аналізу вищенаведених законодавчих 
положень та сучасних доктринальних уявлень про сутність цього правового 
явища,  можна виокремити такі ознаки спеціальної конфіскації:  

1) спеціальна конфіскація – це інший засіб кримінально-правового 
реагування на вчинення кримінального правопорушення (злочину або 
кримінального проступку), а також суспільно небезпечного діяння 
неосудною особою чи неповнолітньою особою, яка не досягла віку, з якого 
настає кримінальна відповідальність. Цей засіб кримінально-правового 
реагування залишається  «іншим»: 

а) і тоді, коли він застосовується як доповнення до кримінальної 
відповідальності, тобто разом з покаранням або примусовими заходами 
медичного характеру щодо обмежено осудної особи чи примусових заходів 
виховного характеру щодо неповнолітньої особи, яка досягла віку настання 
кримінальної відповідальності; 

б) і тоді, коли він застосовується поза межами кримінальної 
відповідальності, тобто у випадку звільнення особи від кримінальної 
відповідальності або застосування примусових заходів медичного характеру 
щодо неосудної особи чи примусових заходів виховного характеру щодо 
неповнолітньої особи, яка не досягла віку з якого настає кримінальна 
відповідальність; 

2) вона має примусовий характер і застосовується незалежно від волі 
особи, щодо майна якої її застосовано;  

3) носить майновий характер, що полягає в позбавленні особи права 
на майно, яке перебуває в неї на законних чи незаконних підставах; 

4) може обмежувати майнові інтереси як винного, так і третіх осіб; 
5) застосовується до майна, пов’язаного із вчиненням кримінального 

правопорушення або суспільно небезпечного діяння, незалежно від того, чи 
перебуває таке майно у власності його суб’єкта або адресата; 



ISSN 2304-4756          ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. № 2(23). 2020.  

 194  

6) застосовується виключно на підставі судового рішення (вирок або
ухвала); 

7) застосовується в разі вчинення одного із умисних кримінальних
правопорушень або суспільно небезпечних діянь, що підпадають під діяння, 
передбаченні Особливою частиною КК, за які передбачено основне 
покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також будь-якого з 
протиправних посягань, що передбачені Особливою частиною КК, перелік 
яких визначено ч. 1 ст. 96-1 КК; 

8) має безоплатний характер, тобто особа, до майна якої її
застосовано, не отримує відшкодування за конфісковане в неї майно; 

9) у процесі реалізації допускається можливість її заміни на
конфіскацію грошової суми, еквівалентної вартості майна, що повинно 
підлягати спеціальній конфіскації (ч. 2 ст. 96-2 КК); 

10) за чинним кримінальним законодавством вона не поділяється на
види. 

Варто зазначити, що нормативні приписи щодо спеціальної 
конфіскації висвітлені у розділі XIV Загальної частини КК, який має назву 
«Інші заходи кримінально-правового характеру». У цьому розділі закону про 
кримінальну відповідальність спеціальна конфіскація розташована 
водночас з примусовими заходами медичного характеру і примусовим 
лікуванням як окремими різновидами інших заходів кримінально-
правового характеру.  

Отже, у розділі XIV Загальної частини КК нормативно визначені ті 
заходи кримінально-правового реагування на протиправні посягання, які за 
своєю суттю та призначенням хоча і є примусовими, але не є каральними 
заходами, тобто не є заходами-покараннями. Ознака «іншості» цих заходів 
кримінально-правового впливу власне і свідчить про те, що ці заходи є 
відмінними від покарання. При цьому «іншість» як ознака свідчить також і 
про те, що спеціальна конфіскація, хоча і розташована у розділі XIV 
Загальної частини КК, водночас є окремим самостійним заходом 
кримінально-правового характеру в системі таких інших заходів, окремі 
види яких також унормовані в цьому розділі. 

Оскільки спеціальна конфіскація належить до так званих «інших» 
заходів кримінально-правового характеру, її мета відрізняється від мети 
покарання. Зокрема, спеціальній конфіскації не властива мета кари і 
виправлення винної особи. Це принципова позиція. Спеціальна конфіскація 
покликана заблокувати «рухи» підозрілого капіталу або капіталу, здобутого 
законним шляхом, який у подальшому сприяв різним проявам кримінальної 
активності. Відібрання в особи знарядь спричинення шкоди, грошових 
коштів або іншого визначеного законом майна націлене на запобігання 
вчиненню нових кримінальних правопорушень або суспільно небезпечних 
діянь, що підпадають під ознаки діянь, передбачених Особливою частиною 
КК, як особами, що є суб’єктами кримінального правопорушення, так і 
особами, які такими суб’єктами не є. У цьому контексті спеціальна 
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конфіскація є ефективним і необхідним засобом протидії різним проявам 
сучасної злочинності.  

Доречно зауважити, що в окремих рішеннях Європейського суду з прав 
людини (далі – ЄСПЛ) підкреслюється теза про те, що спеціальна 
конфіскація майна, яке набуте незаконним чином або походження якого 
пояснити неможливо, переслідує як компенсаторну, так і превентивну 
мету1.  

Отже, метою спеціальної конфіскації є не кара та виправлення особи, а 
відновлення соціальної справедливості (у тому разі, коли майно 
повертається власнику (законному володільцю) або слугує як матеріальна 
база для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням), 
а також запобігання (загальна і спеціальна превенція) вчиненню нових 
кримінальних правопорушень або суспільно небезпечних діянь, що 
підпадають під ознаки діянь, передбачених Особливою частиною КК. 

Разом з тим, не можна не звернути увагу і на те, що у вітчизняній 
кримінальній юриспруденції існує позиція, згідно з якою спеціальна 
конфіскація в дійсності не відмежована за своїми ознаками від 
кримінального покарання. Більше того, на думку окремих вітчизняних 
фахівців, вказана позиція знаходить своє висвітлення безпосередньо в 
деяких рішеннях ЄСПЛ, в яких, зокрема, наголошується на тому, що 
спеціальна конфіскація може переслідувати не лише цілі превенції і 
відшкодування, але і цілі покарання. У такому разі цілі превенції і 
відшкодування поєднуються з цілями покарання і можуть розглядатися як 
складові самого поняття покарання2.  

Коментуючи подібну позицію, слід зазначити, що відповідно до 
усталеної практики ЄСПЛ застосування конфіскації майна (за умови, якщо 
така конфіскація формально ґрунтується на вимогах закону), буде 
відповідати вимогам ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод лише тоді, коли така законна конфіскація 
у цій конкретній ситуації не буде порушувати «справедливу рівновагу між 
вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав осіб». 
Зокрема, ЄСПЛ у рішенні по справі «Уелч проти Сполученого Королівства» 
наголошує на тому, що одним з обов’язкових критеріїв правомірності 
втручання у право мирного володіння майном є критерій «пропорційності», 
«справедливої рівноваги» між суспільними та приватними інтересами. 
Складові цього критерію не є універсальними (абсолютними), оскільки не 
існує чіткого, виключного переліку обставин, установлення яких 
беззаперечно свідчитиме про додержання чи порушення цієї «справедливої 
рівноваги»3. 
                                                             
1 Справа «Гогітідзе та інші проти Грузії» (заява № 36862/05) : рішення Європ. суду з прав людини від  
12 трав. 
2015 р. URL: https://courses.edera.com/assets/courseware/9e466733eab9aeb296f9e4ce7973e27c/asset-
v1:EdEra+HR201+hr201+type@asset+block/1P1-Gogitidze.pdf. 
2 Справа «Уелч проти Сполученого Королівства» (заява № 17440/90) : рішення Європ. суду з прав людини 
від 9 лют. 1995 р. // HUDOC : database. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-125350. 
3 У Верховному Суді України підсумували рекомендації щодо захисту права власності. Закон і бізнес. URL: 
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З огляду на це, варто зазначити, що одним із критеріїв спеціальної 
конфіскації саме як іншого заходу кримінально-правового характеру є 
критерій «пропорційності», «справедливої рівноваги» між суспільними та 
приватними інтересами. Лише у випадках залишення правозастосувачем 
його поза увагою припустимо якимось чином вести мову про наближення 
спеціальної конфіскації як іншого заходу кримінально-правового характеру 
до кримінального покарання. Але тут хотілося б зробити таке застереження. 
Верховний Суд, ураховуючи саме цей аспект, наголошує на тому, що 
можливість застосування спеціальної конфіскації не повинна виключатися 
навіть у тих випадках, коли конфіскація майна, з огляду на його вартість, 
виглядає набагато суворішим заходом, ніж призначене покарання. У таких 
випадках суд має навести належні аргументи, які обґрунтовують, з 
урахуванням обставин конкретної справи, що такий захід не порушуватиме 
наведені вище стандарти ЄСПЛ. У подібних випадках до уваги можуть 
братися: вартість майна, що підлягає конфіскації, законність чи 
незаконність його походження; тяжкість і характер вчиненого 
кримінального правопорушення; наявність, розмір і характер завданої 
шкоди або шкоди, яка потенційно могла бути завданою кримінальним 
правопорушенням; вид і розмір призначеного покарання тощо. Таким 
чином, під час прийняття рішення про застосування спеціальної конфіскації 
правозастосувач має переконатися в наявності не лише формальних для 
цього підстав, передбачених у КК, але й у тому, що таке застосування не 
порушуватиме «справедливу рівновагу між вимогами загального інтересу і 
захисту фундаментальних прав осіб», покладаючи на особу «надмірний 
індивідуальний тягар»1. 

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що за своєю юридичною природою 
спеціальна конфіскація (ст. 96-1 і 96-2 КК) є іншим щодо покарання 
заходом кримінально-правового характеру, який має примусовий, 
майновий, безоплатний характер і застосовується до фізичної особи.  

Сутність спеціальної конфіскації полягає в обмеженнях майнового 
характеру щодо особи (позбавлення права власності на належне особі 
майно) або без таких обмежень (вилучення майна, яке особі не належить 
на праві власності).  

Зміст спеціальної конфіскації складає визначений законом і судом 
обсяг таких майнових обмежень. У зв’язку з цим під час прийняття 
рішення про застосування спеціальної конфіскації суд має переконатися в 
наявності не лише формальних для цього підстав, передбачених у КК, але й 
у тому, що таке застосування не порушуватиме «справедливу рівновагу 
між вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав осіб», 
покладаючи на відповідну особу «надмірний індивідуальний тягар». 

                                                                                                                                                                  
https://zib.com.ua/ua/print/120218-u_verhovnomu_sudi_pidsumuvali_rekomendacii_schodo_zahistu_pr.html. 
1 Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного 
Суду від 14 червня 2018 року у справі № 366/1872/17 // Єдиний державний реєстр судових рішень : 
офіц. сайт. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74842644. 
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2. Щодо співвідношення понять «конфіскація майна» (стаття 59 КК) та 
«спеціальна конфіскація» (стаття 96-1 КК). 

Опрацювання положень чинного КК та сучасної спеціальної 
літератури дає підстави стверджувати, що покарання у виді конфіскації 
майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави 
всього або частини майна, яке є власністю засудженого та є додатковим 
видом покарання, що встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі 
злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та 
громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути 
призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині 
цього Кодексу (ч. 2 ст. 52, ч. 1 і 2 ст. 59 КК).  

З наведеного можна виокремити наступні ознаки конфіскації майна як 
покарання: 

1) цей вид конфіскації майна є виключно додатковим покаранням, 
тому призначатися самостійно без основного не може; 

2) призначається судом за тяжкі і особливо тяжкі корисливі злочини, а 
також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської 
безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості; 

3) призначається цей вид конфіскації майна лише у випадку 
передбачення в санкції статті Особливої частини КК;  

4) має примусовий характер і застосовується незалежно від волі 
засудженого;  

5) має майновий характер, адже конфіскація майна як покарання 
позбавляє суб’єкта можливості володіти, користуватись та розпоряджатись 
певним майном; 

6) має безоплатний характер, тобто засуджений не отримує ніякого 
відшкодування за конфісковане в нього майно; 

7) цей вид покарання може бути у формі повної або часткової 
конфіскації.  

Відповідно до ч. 2 ст. 50 КК метою покарання у вигляді конфіскації 
майна є не тільки кара, але й виправлення засуджених, а також запобігання 
вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і 
іншими особами. 

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК спеціальна конфіскація є іншим заходом 
кримінально-правового характеру, що має примусовий, майновий, 
безоплатний характер, полягає у вилученні майна осіб у власність держави, 
яке пов’язане із вчиненням кримінально-протиправного посягання, на 
підставі судового рішення, за умови безпосереднього вчинення умисного 
кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що 
підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК, за які 
передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад 
три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само 
кримінально-протиправного посягання, передбаченого у переліку, 
визначеному в ч. 1 ст. 96-1 КК. 

З огляду на вищенаведені ознаки конфіскації майна як виду 



ISSN 2304-4756          ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. № 2(23). 2020.  

 198  

покарання, а також поняття та ознаки спеціальної конфіскації як іншого 
заходу кримінально-правового характеру можна акцентувати увагу на 
таких відмінностях між цими різними за своїм змістом і суттю заходами 
кримінально-правового впливу: 

1. конфіскація майна є одним з видів майнових покарань, що полягає в
примусовому безоплатному вилученні за вироком суду майна засудженого, 
у власність держави.  Спеціальна конфіскація, в силу своєї правової природи, 
як вже було зазначено, не є покаранням. Саме тому законодавець відніс її до 
числа інших заходів кримінально-правового характеру відносно покарання; 

2. конфіскація майна є додатковим покаранням, що самостійно
призначатись не може, а слугує виключно доповненням до основного 
покарання. Спеціальна конфіскація як інший захід кримінально-правового 
характеру, може застосовуватись самостійно або разом з покаранням чи 
іншими заходами кримінально-правового характеру; 

3. конфіскація майна як покарання призначається за вчинення
тяжких і особливо тяжких корисливих злочинів, а також злочинів 
незалежно від ступеня тяжкості проти основ національної безпеки України 
і громадського порядку у випадках, передбачених у санкціях статей 
Особливої частини КК. Спеціальна конфіскація застосовується лише за 
вчинення умисних кримінальних правопорушень або суспільно 
небезпечних діянь, що підпадають під ознаки діянь, передбачених 
Особливою частиною КК, за які визначене основне покарання у вигляді 
позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян, а також за вчинення протиправних посягань, перелік 
яких визначено ч. 1 ст. 96-1 КК. Отже правила, зазначені в ч. 2 ст. 59 КК на 
випадки застосування спеціальної конфіскації не поширюються; 

4. конфіскація майна як покарання застосовується до всього або
частини майна, придбаного на законних підставах, а не в результаті 
вчинення кримінального правопорушення або суспільно небезпечного 
діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою 
частиною КК. Спеціальній конфіскації, навпаки, підлягає лише майно або 
здобуте кримінальним протиправним  шляхом, або, хоча й набуте на 
законних підставах, але яке призначалось чи використовувалось для 
вчинення кримінального правопорушення або суспільно небезпечного 
діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою 
частиною КК. Тобто спеціальній конфіскації підлягає виключно майно, що 
має пряме відношення до кримінально-протиправного посягання;  

5. конфіскація майна як покарання є наслідком вчинення виключно
кримінального правопорушення. Спеціальна конфіскація може 
застосовуватися не лише за вчинення кримінального правопорушення 
(злочину або кримінального проступку), але й суспільно небезпечного 
діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою 
частиною КК; 

6. конфіскація майна як покарання призначається виключно на
підставі обвинувального вироку суду і не може бути призначена 
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неповнолітньому, неосудному або особі, яка звільняється від кримінальної 
відповідальності чи покарання, у тому числі й у зв’язку із закінченням 
строків давності (за виключенням випадків, коли давність не 
застосовується, наприклад, у разі вчинення злочинів проти основ 
національної безпеки України (ст. 109–114-1), миру та безпеки людства 
(ст. 437–439, ч. 1 ст. 442 КК). Спеціальна конфіскація застосовується за 
рішенням суду також у разі, коли особа не підлягає кримінальній 
відповідальності у зв’язку з недосягненням віку, з якого може наставати 
кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від 
кримінальної відповідальності чи покарання з підстав, передбачених КК, 
крім звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 
строків давності; 

7. конфіскація майна реалізується виключно щодо засудженої особи. 
Адресатом спеціальної конфіскації може бути особа, яка: а) є суб’єктом 
кримінального правопорушення і була засуджена за його вчинення; б) не є 
суб’єктом певного кримінального правопорушення – неосудні та особи, що 
не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність; б) є 
суб’єктом кримінального правопорушення, але була звільнена від 
кримінальної відповідальності чи покарання; в) є «третьою особою»; 

8. нарешті, на відміну від конфіскації майна, спеціальна конфіскація 
не може бути застосована за вчинення кримінального правопорушення 
через необережність – вона застосовується за умови вчинення лише 
умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного 
діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою 
частиною КК, обмежено осудною особою або неповнолітньою особою, яка 
не досягла віку кримінальної відповідальності. 

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що правове реагування на 
порушення кримінально-правових заборон здійснюється як шляхом 
застосування покарання до винних осіб, так і завдяки реалізації інших 
заходів кримінально-правого характеру. Ці інші заходи, з одного боку, є 
допоміжним напрямом протидії злочинності у разі їх застосування поряд з 
покаранням (тобто в межах кримінальної відповідальності), а з іншого боку, 
– окремим напрямом протидії кримінальній активності у разі їх реалізації 
поза межами такої відповідальності. Різновидом таких інших заходів власне 
й є спеціальна конфіскація (ст. 96-1 і 96-2 КК). Щодо конфіскації майна (ст. 
59 КК), то цей захід кримінально-правового характеру є проявом так званої 
каральної форми кримінально-правового впливу (покарання) – традиційно 
основного напряму протидії різним проявам кримінальної активності.  
3. Щодо порядку та критеріїв застосування спеціальної конфіскації як 
легітимної підстави позбавлення права власності (стаття 41 
Конституції України, глава 26 Цивільного кодексу України). 

Аналіз чинного кримінального законодавства України та сучасної 
спеціальної літератури дає підстави для висновку, що спеціальна 
конфіскація може застосовуватися до майна, яке було набуте не лише 
протиправним, але й легальним (правомірним) шляхом. Так, примусовому 
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безоплатному вилученню за рішенням суду у власність держави може 
підлягати здобуте правомірним шляхом майно, яке:  

1) призначалося (використовувалося) для схиляння особи до вчинення
кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального 
забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його 
вчинення (п. 2 ч. 1 ст. 96-2 КК); 

2) було підшукане, виготовлене, пристосоване або використане як
засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення (п. 4 ч. 1 ст. 
96-2 КК).  

Конституція України проголошує, що кожен має право володіти, 
користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 
інтелектуальної, творчої діяльності.  

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному 
законом. 

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам 
та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну 
ситуацію і природні якості землі (ст. 41 Конституції України).  

Ці положення Основного Закону, за справедливим зауваженням 
окремих вітчизняних науковців, знайшли своє закріплення в Цивільному 
кодексі України (далі – ЦК). Так, відповідно до ч. 1–4 ст. 13 ЦК особа 
здійснює цивільні права в межах, наданих їй договором або актами 
цивільного законодавства. При здійсненні своїх прав вона зобов’язана 
утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати 
шкоди довкіллю або культурній спадщині. Не допускаються дії особи, що 
вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання 
правом в інших формах. При здійсненні цивільних прав особа повинна 
додержуватися моральних засад суспільства.  

Згідно з ч. 5 ст. 319 ЦК власник не може використовувати право 
власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам 
суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі. 
Відповідно до ч. 6 ст. 13 ЦК у разі недодержання особою при здійсненні своїх 
прав вимог, передбачених у ч. 2–5 ст. 13 ЦК, суд може зобов’язати її 
припинити зловживання своїми правами, а також застосувати інші 
наслідки, встановлені законом. 

Зі змісту ст. 1 і 2, ч. 1 і 2 ст. 8 Міжнародної конвенції про боротьбу з 
фінансуванням тероризму випливає, що кожна держава-учасниця вживає 
відповідно до принципів свого внутрішнього законодавства належних 
заходів для конфіскації коштів (зокрема активів будь-якого роду, 
матеріальних чи нематеріальних, рухомих чи нерухомих, незалежно від 
способу їх придбання), які використовувались або були виділені з метою 
вчинення злочинів, зазначених у статті 2, і надходжень, отриманих у 
результаті таких злочинів.  

Звідси й примусове вилучення у власність держави майна, набутого 
легальним (правомірним) способом, у випадках його використання проти 
інтересів суспільства та окремих його членів, цілком відповідає чинному 
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законодавству України та узгоджується з нормами міжнародно-правових 
документів у сфері протидії злочинності. 

У зв’язку з цим майно, яке призначалося (використовувалося) для 
схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування 
та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або 
винагороди за його вчинення (п. 2 ч. 1 ст. 96-2 КК) за рішенням суду 
підлягає вилученню у власність держави на підставі п. 2 ч. 9 ст. 100 
Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК), а майно, яке було 
підшукане, виготовлене, пристосоване або використане як засоби чи 
знаряддя вчинення кримінального правопорушення (п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК) – 
конфіскується на підставі п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК. В останньому випадку гроші, 
цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або 
використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального 
правопорушення конфіскуються, якщо власник (законний володілець) знав 
про їх незаконне використання. У разі, якщо власник (законний володілець) 
не знав і не міг знати про їх незаконне використання, зазначені гроші, 
цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю). 
Зазначене майно, відтак, спеціальній конфіскації не підлягає. 

Таким чином, з огляду на приписи п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК спеціальна 
конфіскація може бути застосована до майна засудженого чи в 
передбачених КК випадках – до майна іншої особи, яке використовувалося 
як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, лише у разі, якщо 
власник (законний володілець) знав про їх незаконне використання1.  

При цьому варто звернути увагу на те, що доведеної обізнаності 
законного володільця майна про його кримінально-протиправне 
використання достатньо для того, щоб можна було застосувати спеціальну 
конфіскацію, якщо сторона обвинувачення не довела обізнаності власника 
про таке використання його майна. У ч. 6, 9, 10, 11 ст. 100 КПК та ч. 1 та 5 ст. 
96-2 КК законодавець використовує терміни «власник» і «законний 
володілець» як альтернативні. Тому ці положення не вимагають доведення 
факту обізнаності про злочинне використання майна двох осіб – власника і 
законного володільця. Також у питанні застосування спеціальної 
конфіскації закон не визначає переваги власника перед законним 
володільцем чи навпаки2. 

Доречно також зауважити, що главою 26 ЦК унормовані 
правовідносини щодо права спільної власності. Так, згідно з ч. 1–3 ст. 355 ЦК 
майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на 
праві спільної власності (спільне майно). Майно може належати особам на 
праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності. Право 
спільної власності виникає з підстав, не заборонених законом. 
                                                             
1 Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного 
Суду у справі № 676/2199/19 від 09.04.2020 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88749307. 
2 Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного 
Суду у справі № 138/2740/16-к від 09.09.2019 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81722375. 
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Згідно з ст. 368 ЦК спільна власність двох або більше осіб без 
визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною 
власністю.  Суб’єктами права спільної сумісної власності можуть бути 
фізичні особи, юридичні особи, а також держава, територіальні громади, 
якщо інше не встановлено законом. Майно, набуте подружжям за час 
шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено 
договором або законом. Майно, набуте в результаті спільної праці та за 
спільні грошові кошти членів сім’ї, є їхньою спільною сумісною власністю, 
якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі. 

Відповідно до ч. 1 і 3 ст. 370 ЦК співвласники мають право на виділ у 
натурі частки із майна, що є у спільній сумісній власності, крім випадків, 
установлених законом. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній 
власності, здійснюється у порядку, встановленому ст. 364 ЦК. 

Згідно з ч. 1 і 2 ст. 364 ЦК співвласник має право на виділ у натурі 
частки із майна, що є у спільній частковій власності. Якщо виділ у натурі 
частки із спільного майна не допускається згідно із законом або є 
неможливим (ч. 2 ст. 183 ЦК), співвласник, який бажає виділу, має право на 
одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної 
компенсації вартості його частки. 

Системний аналіз наведених законодавчих положень дозволяє 
стверджувати, що майно, яке призначалося (використовувалося) для 
схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування 
та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або 
винагороди за його вчинення (п. 2 ч. 1 ст. 96-2 КК) або було підшукане, 
виготовлене, пристосоване або використане як засоби чи знаряддя 
вчинення кримінального правопорушення (п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК), може 
належати співвласникам на праві спільної сумісної власності. У такому разі 
останні володіють цим майном у рівних частках.  

При цьому слід звернути увагу на те, що в межах кримінального 
провадження є неприпустимим вирішення спору про право власності на 
майно шляхом поділу його з виділенням часток. Відповідно до ч. 12 ст. 100 
КПК спір про належність речей, що підлягають поверненню, вирішується у 
порядку цивільного судочинства. Підставою для виділення частки майна у 
праві спільної сумісної власності має бути вимога співвласника такого 
майна або державного чи приватного виконавця.  

Крім того, належить звернути увагу і на те, що згідно з 
положеннями ст. 183 ЦК речі поділяються на подільні і неподільні. 
Подільною є річ, яку можна поділити без втрати її цільового призначення. 
Неподільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового 
призначення. У зв’язку з цим, якщо майно знаходиться на праві спільної 
сумісної власності і не може бути виділене в натурі без втрати його 
цільового призначення, то спеціальна конфіскація такого майна, яке, 
водночас, призначалося (використовувалося) для схиляння особи до 
вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або 
матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи 
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винагороди за його вчинення, а так само було підшукане, виготовлене, 
пристосоване або використане як засоби чи знаряддя вчинення 
кримінального правопорушення, є неможливою1.  

Таким чином, застосування спеціальної конфіскації, предметом якої є 
майно, здобуте легальним (правомірним) шляхом, ґрунтується 
на положеннях Конституції України та нормах міжнародно-правових 
документів. Порядок та критерії вилучення такого майна у власність 
держави визначений у відповідних положеннях кримінального і 
кримінального процесуального законодавства України. В окремих випадках 
реалізація спеціальної конфіскації зумовлює аналіз і оцінку положень інших 
галузей національного законодавства. 

 
Правова позиція підготовлена  
науковцями кафедри  
кримінального права і кримінології  
факультету № 1  
Харківського національного  
університету внутрішніх справ 

 
  
 
 Зразок для цитування: 

Правова позиція. Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. 
праць. № 2 (23). 2020.  С. 192—203. 

 
 
 

                                                             
1 Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного 
Суду у справі № 676/2199/19 від 09.04.2020 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88749307. 
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ТРИБУНА МОЛОДИХ 
УЧЕНИХ  

УДК 343.3.7 

Юлія Володимирівна АЛЄКСЄЄВА-ДАНИЛЕНКО, 
аспірантка  
(Харківський національний університет внутрішніх справ) 

ОКРЕМІ КАТЕГОРІЇ КРИМІНАЛЬНО 
ПРОТИПРАВНОГО ДІЯННЯ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЙОГО 

ВЧИНЕННЯ 

Постановка проблеми. «Кримінально протиправне діяння» є певним 
об’єднуючим терміном, що  включає у себе різні за своєю формою суспільно 
небезпечні діяння, передбачені в Особливій частині Кримінального кодексу 
України (далі – КК). До таких форм суспільно небезпечних діянь належать 
не лише всім сьогодні відомі кримінальні правопорушення, але й діяння, 
змістом яких є об’єктивна кримінально-протиправна поведінка, тобто 
поведінка осіб, яка через їх неосудність чи з інших будь-яких причин не 
може бути визнана суб’єктом кримінального правопорушення. Основну 
категорію кримінально протиправних діянь, безспірно, становить 
кримінальне правопорушення, що в законодавстві України вперше 
з’явилось у 2012 році у зв’язку із прийняттям нового Кримінального 
процесуального кодексу (далі – КПК). Ця категорія, як відомо, 
репрезентована двома його видами «злочином» і «кримінальним 
проступком». Тут варто згадати, що саме з метою заміни слова «злочин» 
словами «кримінальне правопорушення» у відповідному відмінку Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним 
кодексом України» від 16.05.2013 № 245-VII (далі – Закон України № 245) 
майже до 60 законів України були внесені відповідні зміни1. Водночас, хоча 
серед цих 60 законодавчих актів України і був КК, ця мета на той час в ньому 
так і не була реалізована. Лише пізніше в результаті прийняття Верховною 
Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

1 Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право: навч. посіб. / За заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ: Ваіте, 
2014. С. 105. 

© Алєксєєва-Даниленко Ю. В., 2020 
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актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих 
категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 № 2617-VIII (далі – 
Закон України № 2617)1, який набрав чинності з 01.07.2020, у КК ця мета 
була реалізована, оскільки  відповідні положення щодо впровадження у 
кримінальне законодавство інституту кримінальних проступків як окремої 
форми кримінального правопорушення увійшли у систему його Загальної і 
Особливої частини. Ця обставина створила передумову для з’ясування 
питання про те, що ж являє собою кримінальне правопорушення, які ознаки 
формують поняття його окремих категорій, нарешті, які правові наслідки 
наступають у випадку вчинення злочину або кримінального проступку. 
Отже аналіз саме цих питань поза всяким сумнівом є цікавим не лише з 
теоретичної, але і з практичної точки зору.  

У сучасній доктрині кримінального права питання, пов’язані із 
впровадженням у кримінальне законодавство України категорії 
кримінального проступку, досліджували у своїх працях О. М. Бандурка, 
Д. О. Балабанова, А. А. Васильєв, В. М. Куц, О. М. Литвинов, Н. М. Мирошниченко, 
В. О. Туляков, Г. В. Федотова, М. І. Хавронюк, А. М. Ященко та ін. Водночас 
аналіз питання, присвяченого визначенню поняття кримінального 
правопорушення, виокремленню ознак його окремих категорій не лише із 
урахуванням доктринальних уявлень про ці категорії, але і з позиції їх 
нормативної визначеності власне у законі, ще не проводилися. Отже можна 
сказати, що їх вивчення знаходяться в первісній стадії свого становлення. 
Вказана обставина й обумовлює зацікавленість до подібної проблематики і 
водночас переконує у необхідності і своєчасності її дослідження. 

Мета статті полягає у здійсненні аналізу приписів чинного 
кримінального законодавства України, пов’язаних з нормативною 
визначеністю кримінально протиправних діянь, осмисленні доктринальних 
уявлень про їх різні форми, виокремленні ознак окремих категорій таких 
діянь і виробленню на цій підставі власних узагальнюючих висновків.  

Виклад основного матеріалу. Згідно з ч. 1 ст. 11 КК кримінальним 
правопорушенням визнається передбачене цим кодексом суспільно 
небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом 
кримінального правопорушення. Зі змісту наведеного законодавчого 
визначення поняття кримінального правопорушення можна виділити 
наступні його загальні ознаки:  

а) кримінальним правопорушенням є діяння (дія або бездіяльність);  
б) це діяння є суспільно небезпечним і винним;  
в) вказане діяння є кримінально-протиправним, а, відтак, караним;  
г) воно може бути вчинено лише суб’єктом кримінального 

правопорушення. 

                                                             
1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 
окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 22.11.2018 № 2617-VIII // База 
даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-viii (дата звернення: 25.09.2020). 
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Слід звернути увагу на те, що у чинному КК поряд із загальним 
поняттям кримінального правопорушення наявне так зване його видове 
поняття, оскільки у відповідних приписах закону про кримінальну 
відповідальність присутня згадка про так зване корупційне кримінальне 
правопорушення (корупційний злочин і корупційний кримінальний 
проступок). Так, у примітці до ст. 45 КК зазначено, що корупційними 
кримінальними правопорушеннями відповідно до КК вважаються 
кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 
320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим 
становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 
210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3–369, 369-2, 369-3 КК.  

Зазначимо, що поняття корупційного правопорушення передбачено у 
ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014, в 
якій вказано, що корупційне правопорушення – це діяння, що містить 
ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 
цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну 
та/або цивільно-правову відповідальність. Поняття корупції також 
надається у ст. 1 цього законодавчого акту. Під нею розуміється 
використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, 
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з 
метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи 
прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 
відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 
зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 
фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 
протиправного використання наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей1. З огляду на це, можна визначити такі 
ознаки корупційного кримінального правопорушення як різновиду 
кримінального правопорушення:  

1) таким правопорушенням є діяння (дія або бездіяльність);
2) це діяння, будучи суспільно небезпечним, містить ознаки корупції

(вчиняється шляхом зловживання службовим становищем або шляхом 
використання службових повноважень чи службового становища з метою 
одержання або прийняття неправомірної вигоди чи прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших адресатів або 
відповідно обіцянка/пропозиція чи надання такої вигоди певним адресатам 
з метою схилити уповноважену особу до протиправного використання 
наданих їй службових повноважень);  

3) вказане діяння є винним;
4) це діяння є кримінально-протиправним і караним;

1 Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // База даних (БД) «Законодавство 
України» / Верховна Рада (ВР) України.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата 
звернення: 25.09.2020). 
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5) воно може бути вчинено лише суб’єктом корупційного 
кримінального правопорушення, тобто не загальним, а спеціальним 
суб’єктом кримінального правопорушення.  

Таким чином, корупційним кримінальним правопорушенням як 
різновидом кримінального правопорушення є чітко визначене в КК 
суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), що містить 
ознаки корупції, і вчинене лише суб’єктом корупційного кримінального 
правопорушення, тобто спеціальним суб’єктом кримінального 
правопорушення.  

Вказані ознаки загального і видового поняття кримінального 
правопорушення становлять основу для виокремлення відповідних ознак 
його окремих категорій – кримінального проступку і злочину. Тут лише 
зауважимо, що далі нами буде здійснений аналіз лише ознак окремих 
категорій загального поняття кримінального правопорушення. 
Дослідження ознак відповідних форм видового поняття кримінального 
правопорушення (корупційного кримінального правопорушення) стане 
предметом наших майбутніх наукових публікацій. 

У зв’язку з цим, зазначимо, що окремі вітчизняні науковці поняття 
кримінального проступку розуміють у широкому і вузькому значенні. Так, 
на думку Г. В. Федотової, під кримінальним проступком у широкому 
розумінні варто вбачати систему злочинів невеликої тяжкості й 
адміністративних правопорушень, які мають не управлінський характер і 
пов’язані закономірними, типовими, загальними рисами, що тягнуть 
відповідні рівню суспільної небезпеки кримінально-правові наслідки у 
вигляді покарань, альтернативних позбавленню волі, та покарань, що 
володіють характером заходів громадських стягнень. У вузькому значенні 
кримінальний проступок – це протиправна, винна (умисна або необережна) 
дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і 
свободи громадян, на встановлений порядок управління й за яку законом 
(КК України) передбачено відповідальність за проступки1. 

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК кримінальним проступком є передбачене 
цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене 
основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не 
пов’язане з позбавленням волі. Зі змісту наведеного законодавчого 
визначення поняття кримінального проступку, а також з огляду на окремі 
інші положення чинного КК (ч. 2 ст. 14, ст. 45–49, ч. 4 і 5 ст. 74, ст. 75, п. 2-1 ч. 
1 ст. 89 та ін.), можна виокремити такі його ознаки: 

1) кримінальним проступком є діяння (дія або бездіяльність);  
2) це діяння є суспільно небезпечним і винним; 
3) воно має меншу суспільну небезпеку, ніж злочин і, водночас, більшу 

суспільну небезпеку, ніж адміністративне правопорушення2;  
                                                             
1 Федотова Г. В. Щодо поняття «кримінальний проступок» у кримінальному праві України. Науковий 
вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2016. № 19. С. 105. 
2 Мирошниченко Н. М. Концептуальні питання запровадження інституту «Кримінальні проступки» у 
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4) вказане діяння є кримінально-протиправним, але караним лише
основним покаранням у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або іншим покаранням, не 
пов’язаним з позбавленням волі;  

5) воно може бути вчинено лише суб’єктом кримінального проступку;
6) кримінальні проступки не підлягають класифікації за ступенем

суспільної небезпечності; 
7) ці кримінально протиправні діяння, в передбачених законом

випадках у разі їх вчинення, становлять передумову для звільнення від 
кримінальної відповідальності і покарання;  

8) вчинення кримінального проступку виключає призначення певних
видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (позбавлення 
військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу – 
ст. 54 КК; конфіскації майна – ст. 59 КК; тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців – ст. 62 КК) або навіть взагалі настання 
кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 14 КК); 

9) їх вчинення є передумовою відсутності у особи судимості після
відбуття покарання. 

Аналіз чинного КК дозволяє стверджувати, що станом на 01.07.2020 у 
системі Особливої частини КК кримінальні проступки безпосередньо 
знаходять свій вияв у ч. 1 і 2 ст.125, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 129, ст.  132, ч. 4 ст. 
134, ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 144, ст. 145, ч. 1 ст. 150, ч. 1, 2 ст. 154, ч. 1 ст.159, ч. 1 
ст. 160, ч. 1 ст.162, ч. 1 ст. 163, ст. 164, ст.165, ч. 1 ст. 168, ст. 171, ч. 1 ст. 172, 
ст. 173, ст. 174, ст. 175, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 183, ст.184, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 188-
1, ч. 1 ст. 190, ст. 192, ст. 193, ст.195, ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 209-1, ч. 1 ст. 213, ст. 
232, ч. 1 ст. 239-1, ч. 1 ст. 239-2, ч. 2 ст. 244, ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч. 1 ст. 249, ч. 1 
ст. 252, ч. 1 ст. 252, ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 268, ч. 1 ст. 271, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 275, 
ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 280, ч. 1 ст. 281, ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 283, ст. 284, 
ст. 285, ст. 286-1, ст. 290, ст. 293, ст. 295, ч. 1 ст. 296, ч. 1 ст. 298, ч. 1 ст. 298-1, 
ч. 1 ст. 299, ч. 1 ст. 302, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 319, ч. 1 ст. 
323, ст. 335, ст. 337, ст. 339, ч. 1 ст. 342, ст. 343, ч. 1 ст. 350, ст. 351, ст. 351-1, 
ст.351-2, ч. 1 ст. 353, ч. 1 ст. 355, ст. 356, ч. 1 ст. 357, ч. 1, 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 
360, ч. 1 ст. 371, ч. 1 ст. 381, ч. 1 ст. 384, ст. 385, ст. 386, ст. 387, ст. 389, ст.389-
1, ст. 390-1, ст. 395, ст. 397, ст. 400-1, ч. 1 ст. 412, ст. 445 КК. 

Наступну окрему категорію кримінального правопорушення 
становить злочин. З огляду на приписи ст. 11 і 12 КК, уявляється, що під 
злочином слід розуміти передбачене цим Кодексом діяння (дія чи 
бездіяльність), за вчинення якого в санкції статті Особливої частини 
передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі більше трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або покарання, пов’язане зі 
строковим або безстроковим позбавленням волі. При чому злочин 
залишається таким незалежно від того, яке конкретне основне покарання в 
решті решт буде призначене судом, із урахуванням визначених законом 

законодавство України. Правова держава. 2015. № 20. С. 153. 
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загальних і спеціальних засад, у так званих альтернативних санкціях.  
Злочин, будучи соціально-правовим явищем, має два значення: 1) як 

вчинюване в реальній дійсності суспільно небезпечне діяння, тобто як 
вольовий вчинок людини; 2) як загальне визначення злочину, що існує в 
законі про кримінальну відповідальність1.  

За своєю соціальною сутністю злочин є суспільно небезпечним 
посяганням на ті суспільні відносини, які склалися й існують у суспільстві, 
що уособлюють і відображають його найбільш важливі інтереси і цінності, 
внаслідок чого охороняються законом про кримінальну відповідальність2. 
Суспільна небезпечність як ключова ознака злочину в кримінально-
правовій науці визначається як об’єктивна, сутнісна, стрижнева властивість 
злочину, яка існує в реальній дійсності незалежно від бажання законодавця, 
у зв’язку з чим завдання останнього полягає лише в тому, щоб правильно 
оцінити умови життя суспільства й ухвалити рішення про віднесення того 
чи іншого суспільно небезпечного діяння до злочинів3. 

З огляду на вищенаведене поняття злочину до ознак цього соціально-
правового явища належать:  

1) злочином є діяння (дія або бездіяльність);  
2) це діяння є суспільно небезпечним і винним;  
3) вказане діяння є кримінально-протиправним і караним лише 

основним покаранням у виді штрафу в розмірі від трьох тисяч і більше 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або покаранням, 
пов’язаним виключно зі строком або безстроковим позбавленням волі;  

4) воно може бути вчинено лише суб’єктом злочину;  
5) злочини, на відміну від кримінальних проступків, підлягають 

класифікації за ступенем суспільної небезпечності.  
Вчинення злочину або кримінального проступку зумовлює реалізацію 

до відповідної особи низки різних за ступенем своєї суворості заходів 
кримінально-правового характеру. Провідне місце серед них без сумніву, як 
ми вже зазначали, посідає різні за своєю суворістю види покарань. Однак, 
варто звернути увагу і на те, що поряд з покаранням негативним наслідком 
вчинення вказаних окремих категорій кримінальних правопорушень може 
також бути і застосування до фізичних осіб як в межах кримінальної 
відповідальності, так і поза межами такої відповідальності різних інших 
некаральних, хоча і примусових заходів кримінально-правового характеру. 
До них, зокрема, належать обмежувальні заходи, спеціальна конфіскація, 
примусові заходи медичного і виховного характеру, примусове лікування, 
звільнення від покарання чи навіть від кримінальної відповідальності. Крім 
того, вчинення окремих злочинів або кримінальних проступків 
                                                             
1 Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / А. М. Ященко, В. Б. Харченко, О. О. Житний 
та ін.; за заг. ред. О. М. Литвинова. Харків: Право, 2019. С. 72. 
2 Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін.; 
за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2015. С. 68. 
3 Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / А. М. Ященко, В. Б. Харченко, О. О. Житний 
та ін.; за заг. ред. О. М. Литвинова. Харків: Право, 2019. С. 73; Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне 
право: навч. посіб. / За заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ: Ваіте, 2014. С. 106. 
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уповноваженою особою від імені та (або) в інтересах юридичної особи може 
потягти застосування і визначених законом інших заходів кримінально-
правового характеру щодо такої юридичної особи (ст. 96-3, 96-6–96-9 КК). 

Наприкінці хотілося б звернути увагу і на те, що поряд з кримінальним 
протиправним діянням (злочином і кримінальним проступком) у системі 
національного кримінального законодавства України «присутнє» також ще і 
таке явище соціально-правової дійсності як суспільно небезпечне діяння, 
аналіз якого постійно випадає з поля зору вітчизняних науковців. У даному 
випадку йдеться про суспільно небезпечне діяння, вчинене неосудною 
особою або особою, яка не досягла віку, з якого настає кримінальна 
відповідальність.  

Системний аналіз окремих положень чинного кримінального 
законодавства України дозволяє виділити такі основні ознаки цього 
різновиду кримінально протиправного діяння: 
− таким суспільно небезпечним діянням є дія або бездіяльність;  
− у разі вчинення суспільно небезпечного діяння неосудною особою таке 
діяння є невинним;  
− вказане діяння є кримінально-протиправним, тобто таким, що зовні 
підпадає під ознаки діяння, передбаченого в Особливій частині КК;  
− вказане діяння є некараним, тобто за його вчинення кримінальна 
відповідальність не настає;  
− воно може бути вчинено не суб’єктом кримінального протиправного 
діяння, тобто неосудною особою або особою, яка не досягла віку, з якого 
настає кримінальна відповідальність. 

Юридичним наслідком вчинення суспільно небезпечного діяння 
неосудною особою або особою, яка не досягла віку, з якого настає 
кримінальна відповідальність є відповідно застосування примусових 
заходів медичного або виховного характеру. Так, наслідком вчинення 
суспільно небезпечного діяння особою у стані неосудності є застосування до 
такої особи примусових заходів медичного характеру у вигляді надання 
амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку або 
госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним, 
посиленим чи суворим наглядом. Правовим наслідком вчинення суспільно 
небезпечного діяння особою, яка не досягла віку, з якого настає 
кримінальна відповідальність, є застосування до такої особи примусових 
заходів виховного характеру, перелік яких визначений у ч. 2 ст. 105 КК. Крім 
того, відповідно до ч. 3 ст. 96-2 КК до особи, яка не підлягає кримінальній 
відповідальності у зв’язку з недосягненням віку, з якого може наставати 
кримінальна відповідальність, або неосудністю, також може бути 
застосована спеціальна конфіскація як окремий інший захід кримінально-
правового характеру. 

Отже, на підставі викладеного можна прийти до висновку, що 
суспільно небезпечне діяння як окрема категорія кримінально 
протиправного діяння – це діяння (дія або бездіяльність), що зовні підпадає 
під ознаки кримінального правопорушення (злочину або проступку), 
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передбаченого Особливою частиною КК, вчинене особою, яка не є суб’єктом 
кримінального правопорушення, в результаті чого до такого суб’єкта поза 
межами кримінальної відповідальності застосовуються інші некаральні 
заходи кримінально-правового характеру, зокрема у вигляді примусових 
заходів медичного або виховного характеру, а також спеціальної 
конфіскації. 

Висновки. Підбиваючи підсумок, зазначимо, що у системі 
національного кримінального законодавства «присутні» різні форми 
кримінально протиправних діянь – кримінальні правопорушення (злочини і 
кримінальні проступки), корупційні кримінальні правопорушення (злочини 
і кримінальні проступки), суспільно небезпечні діяння, що зовні підпадають 
під ознаки кримінального правопорушення (злочину або проступку), 
передбаченого Особливою частиною КК. Порушення кримінально-правових 
заборон у різних їх формах тягне застосування різних за своєю суворістю 
заходів кримінально-правового характеру.  

Особливістю державного реагування на випадки вчинення різних 
видів кримінальних правопорушень (злочинів і кримінальних проступків) є 
те, що вони є передумовою для застосування як каральних, так і 
некаральних заходів кримінально-правового характеру в межах 
кримінальної відповідальності або поза межами такої відповідальності. 
Виключення становлять лише корупційні кримінальні правопорушення 
(злочини і проступки), оскільки наслідком їх вчинення є завжди реалізація 
різних за ступенем своєї суворості заходів кримінально-правового 
характеру виключно в межах кримінальної відповідальності.  

Нарешті, специфікою державного реагування на випадки вчинення 
суспільно небезпечного діяння, що зовні підпадає під ознаки кримінального 
правопорушення (злочину або проступку), передбаченого Особливою 
частиною КК, є те, що у разі вчинення подібної категорії кримінально 
протиправного діяння, до особи, яка його вчинила, застосовуються окремі 
інші заходи кримінально-правового характеру виключно поза межами 
кримінальної відповідальності.  

 
Стаття надійшла до редакції 15.09.2020 

 
Юлия Владимировна АЛЕКСЕЕВА-ДАНИЛЕНКО,  
аспирантка 
(Харьковский национальный университет внутренних дел) 
ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ УГОЛОВНО ПРОТИВОПРАВНОГО ДЕЯНИЯ 

И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО СОВЕРШЕНИЯ 
Статья посвящена анализу предписаний действующего уголовного 

законодательства Украины, связанных с нормативной определенностью 
уголовно противоправных деяний, осмыслению доктринальных 
представлений об их различных формах, выделению признаков отдельных 
категорий таких деяний. Отмечено, что в системе национального 
уголовного законодательства «присутствуют» различные формы уголовно 
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противоправных деяний – уголовные правонарушения (преступления и 
уголовные проступки), коррупционные уголовные правонарушения 
(преступления и уголовные проступки), общественно опасные деяния, 
внешне подпадающие под признаки уголовного правонарушения 
(преступления или проступка), предусмотренного Особенной частью УК. 
Подчеркнуто, что нарушение уголовно-правовых запретов в различных их 
формах влечет применение различных по своей строгости мер уголовно-
правового характера. 

Ключевые слова: уголовное правонарушение, коррупционное уголовное 
правонарушения, преступление, уголовный проступок, меры уголовно-
правового характера. 

Yuliia Volodymyrivna ALEKSEIEVA-DANYLENKO, 
post-degree student 
(Kharkiv National University of Internal Affairs) 
CERTAIN CATEGORIES OF CRIMINAL ILLEGAL ACTION AND LEGAL 

CONSEQUENCES OF ITS COMMISSION 
The article is focused on the analysis of the prescriptions of the current 

criminal legislation of Ukraine related to the normative certainty of criminal illegal 
actions, the interpretation of doctrinal ideas about their various forms, the 
identification of features of certain categories of such actions. It has been noted that 
the system of national criminal legislation has various forms of criminal offenses – 
criminal offenses (crimes and misdemeanors), corruption criminal offenses (crimes 
and misdemeanors), socially dangerous actions that outwardly fall under the 
features of a criminal offense (a crime or an offense), provided by the Special Part of 
the Criminal Code. It has been emphasized that violation of criminal and legal 
prohibitions in their various forms entails the use of measures of criminal and legal 
nature that are different in severity. 

Key words: criminal offense, corruption criminal offense, a crime, 
misdemeanor, measures of criminal and legal nature. 

Зразок для цитування: 
Алєксєєва-Даниленко Ю. В. Окремі категорії кримінально 
протиправного діяння та правові наслідки його вчинення. Вісник 
Кримінологічної асоціації України : зб. наук. праць. № 2 (23). 2020. 
С. 204—212. 
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