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ADMINISTRATIVE AND LEGAL FRAMEWORK 
FOR ENSURING THE SAFETY OF NAVIGATION 

IN THE FLEET OF FISHERIES VESSELS
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аспірант кафедри морського
та митного права 
Національного університету 
«Одеська юридична академія» 
м. Одеса

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА 

НА СУДНАХ ФЛОТУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Постановка проблеми. Рибальство з давніх-давен є життєдайним про-
мислом практично всіх прибережних людських поселень, а його убезпечення – 
запорукою їх суспільної стабільності та стійкого розвитку. Часи змінювались, 
досягнення науково-технічного прогресу дозволили відійти рибальським 
судам далеко від рідних берегів, а їх продукція надійно закріпилася у раціоні 
населення не лише прибережних, а й далеких від морських узбережь внутріш-
ньоконтинентальних держав. При цьому питання забезпечення безпеки 
рибальської справи досі залишається актуальним і стоїть на порядку денному 
міжнародних організацій, національних урядів, судновласників, капітанів та 
персоналу рибальських суден. І це не є випадковим через вплив непередбачу-
ваної морської стихії та небезпек, що супроводжують кожен вихід судна у 
море. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правничі дослідження у сфері 
забезпечення безпеки мореплавства на судах флоту рибного господарства 
представлені працями лише деяких авторів (О.П. Кратюк [1], А.П. Калініченко 
[2]), що датуються 2011 р., інші дослідження присвячувались історичному 
аспектові правового регулювання рибальства (Л.Я. Коритко [3], К.П. Вихренко 
[4]), його економічному розвиткові (К.С. Колеснікова [5], О.О. Фесенко [6]) та 
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правопорушенням у сфері рибальства ( В.В. Петренко [7; 8], О.Ю. Салманова 
[9]). 

Мета статті полягає в аналізі сучасних адміністративно-правових засад 
забезпечення безпеки мореплавства на судах флоту рибного господарства та 
пошуку ефективних моделей удосконалення чинного законодавства України у 
цій сфері.

   Основні результати дослідження. Адміністративно-правові засади 
забезпечення безпеки мореплавства на судах флоту рибного господарства є 
практично недослідженими українською правничою наукою, а зміни у системі 
центральних органів виконавчої влади та правовому механізмі забезпечення 
безпеки мореплавства, що сталися останнім часом, підсилюють дослідницький 
інтерес. Сьогодні рибальство залишається однією з найнебезпечніших справ у 
світі: кількість нещасних випадків в цієї галузі на рік перевищує 24 тис. осіб 
(що відповідає близько 80 загиблим на 100 тис. рибалок на рік). Питання без-
пеки на морі в рибальському секторі було порушене на сесії Комітету з рибно-
го господарства Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН 
(FAO) у 2012 р., на якій Комітет: (a) із задоволенням відзначив співпрацю FAO, 
Міжнародної організації праці (ILO) та Міжнародної морської організації 
(IMO) у сфері забезпечення безпеки на морі в рибопромисловому секторі, 
зазначивши, що таку співпрацю слід продовжувати; (b) висловив задоволення 
завершенням розробки та публікацією нового стандарту безпеки для маломір-
них рибопромислових суден і завершенням розробки нових керівних принци-
пів FAO/ILO/ІМО, спрямованих на сприяння компетентним органам у засто-
суванні добровільних керівних принципів щодо розробки, будівництва та 
обладнання рибопромислових суден всіх типів і розмірів; (c) підкреслив важ-
ливість роботи із забезпечення безпеки промислу і праці на морі [10].

У правничій літературі зазначається, що на теперішньому етапі безпека 
рибальського мореплавства залежить від чіткої взаємодії всіх структур мор-
ської рибальської індустрії, контролю стану набору корпусів, головних і допо-
міжних механізмів, електрообладнання, радіоустановок, включаючи викорис-
товувані в рятувальних засобах, протипожежного захисту і засобів пожежної 
безпеки, рятувальних засобів та пристроїв, суднового навігаційного обладнан-
ня, навігаційних посібників та іншого обладнання [1, c. 96]. Ці сфери, охопив-
ши всі види мореплавства, з початку ХХ ст. є предметом регулювання право-
вих норм на міжнародному та національному рівні. Необхідно відзначити, що 
правове забезпечення безпеки мореплавства в рибальському секторі, через 
свою специфічність, сконцентроване у відокремленому блоці міжнародних 
угод та національного законодавства і координується різними міжнародними 
організаціями й внутрішньодержавними установами. Так, вимоги до кваліфі-
кації екіпажів морських суден (одного з головних чинників забезпечення без-
пеки мореплавства) зосереджено у Міжнародній конвенції про підготовку і 
дипломування моряків та несення вахти 1978 р. [11] і Міжнародній конвенції 
про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден і несення 
вахти 1995 р. [12], а питання безпеки мореплавства є профільними для двох 
міжнародних організацій – ІМО (щодо всіх видів морських суден, крім 
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рибальських) та FAO (щодо рибальських суден). В Україні питаннями, 
пов’язаними із забезпеченням безпеки мореплавства, опікуються два цен-
тральні органи виконавчої влади – Міністерство інфраструктури (п. 1 
Положення про Міністерство інфраструктури України [13]) та Державне 
агентство рибного господарства (п. 1 Положення про Державне агентство риб-
ного господарства України [14]). 

Програмні документи у сфері рибного господарства України – Концепція 
розвитку рибного господарства України [15] та Концепція Державної цільової 
економічної програми розвитку рибного господарства на 2012–2016 рр. [16] – 
не передбачають заходів щодо забезпечення безпеки мореплавства рибаль-
ських суден, а наголошують лише на «необхідності будівництва суден рибо-
промислового флоту різного призначення (промислових, переробних, тран-
спортних та інших), а також створення обслуговуючої їх інфраструктури (бази 
флоту, судноремонтні заводи, порти тощо)» (розділ 1 Концепції 2000 р.) і 
«модернізації існуючих та будівництва нових суден вітчизняного флоту риб-
ної промисловості» (Концепція 2011 р.). Безумовно, ці напрями державної 
політики є вкрай актуальними, оскільки загальний фізичний знос суден рибо-
промислового флоту України сягає 70%, а середній вік становить понад 30 
років [17], що не кращим чином впливає й на забезпечення безпеки мореплав-
ства, під якою, відповідно до чинного законодавства України, розуміється стан 
збереження (захищеності) людського здоров’я і життя, довкілля та майна на 
морі; відсутність неприпустимого ризику, пов’язаного з загибеллю або травму-
ванням людей, заподіянням шкоди довкіллю або матеріальних збитків [18]. 
Необхідно також відзначити, що Закон України від 17.01.2002 «Про 
Національну програму будівництва суден рибопромислового флоту України 
на 2002–2010 роки» [19], яким передбачалось повне оновлення риболовного 
флоту в Україні, так і не запрацював. В Україні досі відсутня прийнята в бага-
тьох країнах практика надання фінансової підтримки з боку держави у вигляді 
спеціальних програм з відтермінування платежів, використання лізингових 
схем тощо. Крім того, Програму створення державної лізингової компанії так і 
не було реалізовано [20].

Аналіз іноземного законодавства та правозастосовної практики свідчить 
про практично тотожний підхід до визначення безпеки мореплавства у всьому 
світові. Так, у датському законі про безпеку на морі зазначається: «Safety of 
navigation is ensured through close cooperation with other national and interna-
tional organizations and authorities to ensure that nautical publications, charts, 
surveys, lighthouses, navigation marks, ports, dredging, routing, regulations for 
preventing collisions at sea, pilotage and regulations on pollution prevention and 
safety of life at sea are of the highest standard, just to mention a few of the key issues 
in the vast safety of navigation complex» [21]. У Норвегії до системи безпеки 
мореплавства включаються: «Maritime pilotage, VTS, Aids to Navigation, 
Monitoring and Reporting systems, Port Security (ISPS)» [22].

Конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS 74) [23] 
в спеціальній главі 5 «Безпека мореплавства», на жаль, не містить визначення 
цього поняття. Досить цікавим є опис цієї частини SOLAS 74 на офіційному 
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веб-сайті Королівської яхтової асоціації: «This chapter requires governments to 
ensure that all vessels are sufficiently and efficiently manned from a safety point of 
view. It places requirements on all vessels regarding voyage and passage planning, 
expecting a careful assessment of any proposed voyages by all who put to sea. Every 
mariner must take account of all potential dangers to navigation, weather forecasts, 
tidal predictions, the competence of the crew, and all other relevant factors» [24]. 
Довідкові видання наводять таке визначення: «Maritime safety is concerned 
with the protection of life and property through regulation, management and 
technology development of all forms of waterborne transportation» [25]. 

Безпека рибальських суден була предметом дослідження ІМО із самого 
початку її діяльності, але відмінності в проектуванні й експлуатації між 
рибальськими та іншими видами суден виявилися перешкодою для їх вклю-
чення до SOLAS 74 та Конвенції про вантажну марку 1966 р. [26], а 
Торремоліносська конвенція 1977 р. [27] та Протокол до неї 1993 р. [28], які 
стосувалися безпеки рибальських суден досі не набули чинності. У 2012 р. за 
результатами роботи конференції, яка проходила з 9-11 жовтня в Кейптауні 
під егідою ІМО, було прийнято Кейптаунську угоду [29], яка скасувала та 
замінила Торремоліносські угоди і встановила міжнародні вимоги до кон-
струкції, водонепроникності, остійності та непотоплюваності, механічних та 
електричних установок, протипожежного захисту, рятувальних засобів і при-
строїв, навігаційного та радіоустаткування рибальських суден. Також визна-
чено вимоги щодо сертифікації рибальських суден і видачі свідоцтв, форми 
міжнародного свідоцтва про безпеку рибальського судна [30]. Очікується, що 
Кейптаунська угода, крім підвищення безпеки на морі, стане корисним інстру-
ментом в боротьбі з незаконним, неповідомлюваним і нерегульованим промис-
лом (ННН-промислом), оскільки на рибальські судна, на які поширюється дія 
угоди, буде розповсюджуватися контроль держави порту.

Паралельно з ІМО питання безпеки рибальського мореплавства розро-
бляються FAO. У 2011 р. цією організацією було прийнято Кодекс ведення 
відповідального рибальства [31], де поняття «безпека» формулюється в 
ст. 6.17: «державам слід забезпечити, щоб рибальські пристосування і облад-
нання, a також будь-яка рибопромислова діяльність дозволяли створити без-
печні, здорові і справедливі умови життя і праці та відповідали міжнародним 
стандартам, прийнятим відповідними міжнародними організаціями». Стаття 
8.1.5 розширює зміст цієї норми, вимагаючи від держав «забезпечувати при-
йняття нормативів здоров’я і безпеки по відношенню до всіх осіб, зайнятих в 
рибопромислових операціях. Такі нормативи не повинні бути нижчими за 
мінімальні вимоги, передбачені відповідними міжнародними угодами про 
умови праці та служби». Це положення далі розвивається в підпункті 8.4.1, що 
стосується рибопромислових операцій, де говориться, що «державам слід 
забезпечувати, щоб рибальство велося з належним урахуванням безпеки люд-
ського життя». Результатом тривалої співпраці ІМО, ILO та FAO у сфері без-
пеки рибальства стало вироблення керівних вказівок і стандартів. Останніми 
за часом документами є «Рекомендації щодо забезпечення безпеки» і «Керівні 
принципи здійснення» [32].
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В Україні для організації безпечної експлуатації суден компаніями і 
контролю за такою експлуатацією, наказом Держкомрибгоспу від 16.01.2008  
№ 5 було затверджено Положення про встановлення відповідності системи 
управління безпекою (СУБ) компаній і суден флоту рибного господарства 
вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден  
і попередженням забруднення 1993 року [33]. Принципи функціонування 
СУБ застосовуються до будь-якої риболовецької компанії незалежно від кіль-
кості суден, завдяки їй чітко організовується і регламентується діяльність 
компаній з питань безпечної експлуатації суден, унаслідок чого судно стає 
більш безпечним місцем для роботи рибалок. Впровадження Міжнародного 
кодексу з управління безпечною експлуатацією суден (МКУБ) і запобігання 
забрудненням також сприяє запобіганню аваріям і забрудненню довкілля. 
СУБ компанії повинна бути схвалена центральним органом виконавчої влади 
у сфері забезпечення безпеки мореплавства рибальських суден (сьогодні – 
Держрибагентство України).

Відповідно до вимог згаданого наказу, до 01 червня 2008 року всі рибо-
ловецькі компанії, що оперують суднами, які піднаглядні класифікаційному 
товариству, зобов’язані розробити і впровадити у себе на виробництві систему 
управління безпекою компанії, відповідно до вимог МКУБ. Капітанам мор-
ських рибних портів забороняється оформляти відхід суден флоту рибного 
господарства без наявності свідоцтва про управління безпекою (СвУБ) (тим-
часового свідоцтва про управління безпекою) і копії документа про відповід-
ність (тимчасового документа про відповідність). 

З метою забезпечення безпеки мореплавства правила контролю суден 
[34] не поширюються на риболовні судна, які не підлягають нагляду класифі-
каційного товариства (ст. 22 Кодексу торговельного мореплавства України 
[35]), проте є чинними для інших риболовних суден. Окремий розділ Правил 
присвячено спеціальному контролю за риболовними суднами під прапором 
України, які виходять у закордонне плавання або у виключну (морську) еко-
номічну зону України. Так, зокрема, зазначається, що спеціальний контроль 
здійснюється додатково з метою забезпечення дотримання риболовними суд-
нами під прапором України міжнародних конвенцій щодо риболовства, зако-
нодавства прибережних держав відносно регулювання рибного промислу, 
національних правил риболовства, відповідального риболовства та вимог без-
пеки мореплавства. Перевірка готовності судна до виходу в рейс здійснюється 
Держрибагентством України в присутності капітана і старшого механіка згідно 
з чек-листом. Чек-лист складається у двох примірниках, один з яких переда-
ється капітану судна, а другий залишається у Держрибагентстві України. Під 
час перевірки готовності судна до виходу у море державний інспектор 
Держрибагентства України зобов’язаний перевірити судно і його екіпаж з 
будь-якого питання, що пов’язане з веденням промислу та забезпеченням без-
пеки мореплавства. Обов’язковій перевірці підлягають: наявність на борту 
судна правил рибальства прибережних держав; відповідність знарядь лову 
вимогам правил рибальства для передбачених рейсовим завданням районів 
промислу; справність гідроакустичного пошукового та контрольного устатку-
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вання знарядь лову; справність технічних засобів контролю судна для роботи 
у виключних економічних (морських) зонах іноземних держав та зонах регу-
льованого рибальства; технічний і санітарний стан технологічного обладнання 
для обробки риби та збереження рибопродукції; маркування суден і знарядь 
лову; виявлення фактів ведення нерегульованого і непідзвітного промислу. У 
разі необхідності державний інспектор Держрибагентства України має право 
залучати будь-яких фахівців галузі для встановлення готовності судна до пла-
вання та ведення промислу.

Положенням про капітана морського рибного порту [36] передбачено, 
що капітан порту здійснює державний нагляд за дотриманням чинного законо-
давства України у сфері мореплавства в рибній галузі, вимог чинних на Україні 
міжнародних конвенцій, угод, а також наказів, положень, інструкцій та інших 
нормативно-правових актів Держрибагентства України з безпеки мореплав-
ства й охорони людського життя на морі, запобігання забрудненням моря із 
суден. Розпорядження й вимоги капітана порту щодо забезпечення безпеки 
мореплавства, охорони людського життя на морі, рятування суден і людей, що 
зазнають лиха на акваторії порту, забезпечення безпеки плавання й стоянки 
суден у портових водах, запобігання забрудненню моря із суден є обов’язкові 
для всіх капітанів суден, що перебувають на території й акваторії порту, юри-
дичних та фізичних осіб незалежно від форм власності. 

Центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції із реа-
лізації державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного 
господарства України, пройшов довгий шлях становлення та набув у 2011 р. 
організаційної форми державного агентства – Державного агентства рибного 
господарства України – центрального органу виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра аграрної політики та продовольства України. При цьому, попри наяв-
ність повноважень щодо реалізації державної політики у сфері безпеки море-
плавства суден флоту рибного господарства, на офіційному веб-порталі 
Держрибагентства України (darg.gov.ua) відсутня будь-яка інформація щодо 
проведених заходів у зазначеній сфері. 

Територіальним органом Держрибагентства України є Управління дер-
жавного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства 
(Рибфлотнагляд) [37], яке є спеціально уповноваженим органом державного 
нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства. Голова відпо-
відної місцевої держадміністрації координує діяльність Рибфлотнагляду і 
сприяє йому у виконанні покладених на Рибфлотнагляд завдань. Основним 
завданням Рибфлотнагляду є реалізація повноважень Держрибагентства 
України з питань державного нагляду (контролю) за безпекою мореплавства 
флоту рибної промисловості на території України, у виключній (морській) 
економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх водах України та 
у водах, що знаходяться поза межами юрисдикції України, щодо риболовних 
суден, що плавають під Державним Прапором України, відповідно до міжна-
родних договорів України.
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Рибфлотнагляд відповідно до покладених на нього завдань здійснює: 
державний нагляд (контроль) за безпекою мореплавства флоту рибної про-
мисловості; технічний нагляд за суднами рибного господарства, що не підляга-
ють нагляду класифікаційного товариства, та огляд їх місць базування; нагляд 
за дотриманням вимог міжнародних договорів, що стосуються технічного 
стану суден рибної промисловості; здійснює державний контроль за системою 
моніторингу риболовних суден; узагальнює практику застосування законодав-
ства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить в установле-
ному порядку пропозиції щодо його удосконалення тощо. 

При цьому, незважаючи на те, що Рибфлотнагляд створено у 2011 р. 
[38], а Положення про нього затверджене у 2012 р., а також на те, що 
Рибфлотнагляд, враховуючи об’єм повноважень і правовий статус, є право-
наступником Державної інспекції з безпеки мореплавства флоту рибного гос-
подарства [39] (хоча офіційні документи це не підтверджують), у загальнодос-
тупних джерелах відсутня будь-яка інформація щодо виконання покладених 
на нього функцій та реальних кроків у справі забезпечення безпеки мореплав-
ства рибальських суден.

Висновки. Таким чином, чинне законодавство України у сфері забезпе-
чення безпеки мореплавства на судах флоту рибного господарства представле-
не досить обмеженим колом нормативно-правових актів, інформація щодо 
практичних кроків у зазначеній сфері не представлена на офіційних інформа-
ційних ресурсах ні Державного агентства рибного господарства України, ні 
його територіального органу – Управління державного нагляду за безпекою 
мореплавства флоту рибного господарства. Крім того, програмні документи у 
рибній галузі не містять жодної згадки про необхідність здійснення ефектив-
них заходів у сфері забезпечення безпеки рибальського мореплавства, а ті, що 
передбачають певні позитивні зрушення, – не виконуються. Це призводить до 
занепаду галузі, обмеження кількості рибопродукції у раціоні населення нашої 
країни, а отже, до погіршення здоров’я нації, що не може не викликати занепо-
коєння й осмислення актуальності прийняття невідкладних адміністративно-
правових заходів у сфері як оздоровлення вітчизняного рибного господарства, 
так і забезпечення безпеки рибальських суден через оновлення рибальського 
флоту, підтримання його у мореплавному стані й оснащення необхідними тех-
нічними пристроями і комплектування кваліфікованим персоналом.
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Плачкова Т.М. Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки 
мореплавства на суднах флоту рибного господарства

Стаття присвячена дослідженню адміністративно-правових засад забезпе-
чення безпеки мореплавства на суднах флоту рибного господарства. Відзначається 
особлива увага, що приділяється рибопромисловому мореплавству міжнародними 
організаціями. Аналізується стан сучасного правового регулювання забезпечення без-
пеки мореплавства на суднах флоту рибного господарства України. Звертається 
увага на відсутність інформації щодо практичних кроків у зазначеній сфері на офіцій-
них інформаційних ресурсах центральних органів виконавчої влади України, на які 
покладено функції із забезпечення безпеки мореплавства флоту рибного господар-
ства.

Ключові слова: безпека мореплавства, рибальські судна, правила контролю 
суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, Державне агентства рибного гос-
подарства України, Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту 
рибного господарства.

Плачкова Т.М. Административно-правовые основы обеспечения безопас-
ности мореплавания на судах флота рыбного хозяйства

Статья посвящена исследованию административно-правовых основ обеспече-
ния безопасности мореплавания на судах флота рыбного хозяйства. Отмечается 
особое внимание, уделяемое рыбопромысловому мореплаванию международными 
организациями. Анализируется состояние современного правового регулирования 
обеспечения безопасности мореплавания на судах флота рыбного хозяйства Украины. 
Обращается внимание на отсутствие информации о практических шагах в указан-
ной сфере на официальных информационных ресурсах центральных органов исполни-
тельной власти Украины, на которые возложены функции по обеспечению безопас-
ности мореплавания флота рыбного хозяйства.

Ключевые слова: безопасность мореплавания, рыболовные суда, правила 
контроля судов с целью обеспечения безопасности мореплавания, Государственное 
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агентство рыбного хозяйства Украины, Управление государственного надзора за без-
опасностью мореплавания флота рыбного хозяйства.

Plachkova T. Administrative and Legal Framework for Ensuring the Safety of 
Navigation in the Fleet of Fisheries Vessels

The article is devoted to the administrative and legal basis of ensuring the safety of 
navigation in the vessels of a fishing fleet.  The special attention, paid to the fishing 
navigation by international organizations, is noted. The author examines the state of 
contemporary legal regulation of ensuring the safety of navigation in the vessels of a fishing 
fleet of Ukraine. An attention is drawn to the lack of information on practical steps in this 
sphere on the official information resources of central bodies of executive power of Ukraine, 
which are entrusted with functions of security of navigation of fishery fleet.

Keywords: Safety of Navigation; Fishing Vessels; Rules for the Control of Ships in 
Order to Ensure Safety of Navigation; State Agency of Fisheries of Ukraine; Department of 
State Supervision over the Safety of Maritime Fisheries Fleet
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА 
ЩОДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

СВІДКА, ПОТЕРПІЛОГО, ОЦІНЮВАЧА, ЕКСПЕРТА 
ТА ПЕРЕКЛАДАЧА

Постановка проблеми. З’ясування питання становлення і розвитку 
законодавства щодо кримінальної відповідальності свідка, потерпілого, оціню-
вача, експерта та перекладача на теренах України має важливе значення для 
теорії кримінального права та практики застосування ст. 384 КК України, що 
викликає інтерес до подальшого дослідження цього напряму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У тій чи іншій мірі досліджен-
ню цієї проблеми присвятили свої праці О.І. Габро, М.В. Шепітько, 
О.А. Чуваков, В.І. Тютюгін, В.І. Борисов та ін. Проте до цього часу зазначені 
питання не знайшли свого належного вирішення.

Мета статті полягає у з’ясуванні становлення і розвитку законодавства 
щодо кримінальної відповідальності свідка, потерпілого, оцінювача, експерта 
та перекладача на теренах України.

Основні результати дослідження. Для з’ясування проблеми слід кри-
тично проаналізувати помилки минулого в реформуванні кримінального зако-
нодавства в зазначеному аспекті дослідження й водночас запозичити звідти 
все раціональне [1, с. 3–4]. В цьому контексті витоки та історія розвитку кри-
мінального законодавства з відповідальності за завідомо неправдиве показан-
ня свідка чи потерпілого або завідомо неправдивий висновок експерта під час 
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провадження дізнання, досудового слідства, здійснення виконавчого прова-
дження або розслідування тимчасовою слідчою чи спеціальною тимчасовою 
слідчою комісією Верховної Ради України або в суді, завідомо неправдивий 
звіт оцінювача про оцінку майна під час здійснення виконавчого провадження, 
а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких 
самих випадках, потребує з’ясування етимології понять, що використовуються 
в цьому підрозділі, а також у його назві. Роз’яснення термінів «витоки» та 
«сучасний стан проблеми» частково дається в словнику російської мови 
С. І. Ожегова та юридичній літературі. Зокрема, таке поняття, як «витоки» у 
переносному розумінні слова означає початок; першоджерело чого-небудь 
[2, с. 45; 3, с. 209]. Ці положення, звичайно, з певною умовністю, можна сфоку-
сувати на проблемі, що нас цікавить, і тоді межа дослідження буде охоплювати 
початок кримінальної відповідальності за завідомо неправдиве показання 
свідка чи потерпілого або завідомо неправдивий висновок експерта під час 
проведення дізнання, досудового слідства здійснення виконавчого проваджен-
ня або розслідування тимчасовою слідчою чи спеціальною тимчасовою слід-
чою комісією Верховної Ради України або в суді, завідомо неправдивий звід 
оцінювача про оцінку майна під час здійснення виконавчого провадження, а 
також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких 
самих випадках [2, с. 45].

Друге поняття «сучасний стан проблеми» можна з’ясувати за допомо-
гою трьох термінів: «сучасний», «стан» і «проблеми» [148, с . 45]. Якщо враху-
вати, що «сучасний» означає «терміновий», який відноситься до нинішнього 
часу [2, с. 45; 3, с. 605],  «стан» – це положення, в якому хто-небудь або 
що-небудь знаходиться [2, с. 45; 3, с. 613], «проблема» вказує на складність 
питання, завдання, що потребує вирішення, дослідження [2, с. 45; 3, с. 491], то 
можемо розпочати аналіз витоків задекларованої  проблеми і сучасного її 
стану. Проте з метою більш глибокого з’ясування суті предмета нашого дослі-
дження зробимо в цьому плані екскурс до витоків та історії законодавства 
деяких зарубіжних країн. Так , у ст. 3 Законника Хаммурапі (царя Вавилона 
ХVІІІ ст. до н. е.) йдеться про відповідальність свідків, зокрема, коли свідок 
дає показання про злочин і не доведе своїх слів і якщо це справа про вбивство, 
то такий свідок підлягає вбивству [4, с. 14]. Також за ст. 4 цього Законника 
свідок, що дав неправдиві показання у справі про хліб чи срібло, підлягав пока-
ранню,  яке б понесла у цій справі винна сторона [4, с. 15]. Натомість потерпі-
лий за лжесвідчення (лжепотерпілий) відповідає за те, що він подав позов, у 
подвійному розмірі [5, с. 20]. 

У Законах Ману (Стародавньої  Індії)  в п. 45 глави VІІІ зазначалося, що 
тільки безкорисливий чоловік міг бути свідком, а також інші, необтяжені 
пороками, але не жінки через мінливість свого розуму [4, с. 29]. Слід звернути 
увагу на те, що в стародавній Греції у період розквіту афінської демократії 
судді при винесенні вироку керувалися своєю правосвідомістю, а не аргумен-
тами сторін і показаннями свідків, а тому неправдиве свідчення залишалося 
без реагування суду [4,  с. 34–36; 269, с. 99]. В подальшому неправдиві свідчен-
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ня розглядалися перед Ареопагом архонтами, які керували розглядом лише 
найважливіших справ [5, с. 84]. 

У стародавньому Римі, згідно із Законом ХІІ таблиць (451–450 рр. н. е.), 
в таблиці VІІІ зазначалося, що до особи, викритій у лжесвідченні, застосовува-
лася така міра,  як скидання з Тарпейської скелі (цей свідок карався смертю 
нарівні з іншими убивцями, мужеложцями, образниками жіночої честі, палія-
ми тощо) [5, с. 97]. Ранньофеодальні правові звичаї не змогли скласти гідну 
конкуренцію римському праву,  що одержало в класичний період (ІІІ ст. д н .е. 
– кінець ІІІ ст. н. е.) найвищий ступінь розвитку й досконалості. Як вважають 
дослідники, «це і стало причиною незвичайного в історії прав явища – рецепції 
римського права» [6, с. 36–122; 7, с. 137–95].

У відомому першому записі правових звичаїв франків  –  Салічному 
законі (Салічна правда) – досить детально виписані правові норми, пов’язані з 
відповідальністю свідка [265, с. 72–87]. Так, передбачалась відповідальність 
тих, «хто обвинуватить перед королем безвинну людину» (§ 1 розділу ХІІІ 
цього закону), в наступному §7 розділ ХІV, доповнений спеціальними норма-
ми про лжесвідчення, в тому числі  штрафом за неправдиве показання 
[265, с. 80]. Заслуговує на увагу Ордонанс Франціска I «Про відправлення 
правосуддя» (1539 р. Франція), де була передбачена відповідальність за 
неправдиві свідчення у вигляді штрафу [266, с. 181]. Проте для конкретної 
справи не мала значення відмова свідка чи потерпілого від своїх показань, 
якщо до них вносились істотні зміни [266, с. 186]. У той же час дані особи при-
тягувалися до кримінальної відповідальності за лжесвідчення [266, с. 181].

Згідно з положеннями Саксонського Зерцала (Німеччина), потерпілий 
мав давати лише правдиві свідчення, інакше з нього стягувався 
штраф [5, с. 217]. У наступному «Кримінально-судовому укладенні імператора 
Карла V Священної Римської імперії німецької нації» ( що відоме як Кароліна) 
була передбачена кримінальна відповідальність лжесвідків [5, с. 275–
276]. У спеціальній нормі «Про лжесвідків» (ст. LXVIII) зазначалося,  що 
свідки,  які «підвели чи намагалися підвести безневинного під кримінальне 
покарання, повинні бути піддані тому покаранню, якого вони хотіли досягти 
своїми показаннями на невинного» [4, с. 140].

За «Законами Іне» (688–726 рр. феодальної Англії), лжесвідки мали 
платити штраф у 120 шилінгів [5, с. 333] . «Закони Кнута » (1016–1035 рр .) 
визначали, що принесення неправдивої присяги на мощах повинно каратися 
відсіченням руки, а якщо хтось виступить із явно неправдивим свідченням і 
його на цьому спіймають, то його свідчення більше не матимуть ваги, а також 
він має заплатити штраф [5, с. 361].

Слід зазначити, що кримінальна відповідальність за завідомо неправди-
ве показання свідка чи потерпілого або завідомо неправдивий висновок екс-
перта під час кримінального провадження, здійснення виконавчого прова-
дження або розслідування тимчасовою слідчою чи спеціальною тимчасовою 
слідчою комісією Верховної Ради України або в суді, завідомо неправдивий 
звіт оцінювача про оцінку майна під час здійснення виконавчого провадження, 
а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких 
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самих випадках у нашій країні має глибоке історичне коріння (витоки). Їх 
можна з’ясувати лише в аспекті взаємовідносин людини (суспільства) держа-
ви в їх розвитку та взаємодії [2, с. 46]. Аналізуючи витоки та історію задекла-
рованої проблеми на прикладі розвитку суспільства, державності та законо-
давчих ідей, варто дотримуватися висновку про існування шести загальнолюд-
ських різних за часом, а для нашої країни восьми таких періодів розвитку 
державності і законодавства [8, с. 35–40]. Вивчення проблеми кримінальної 
відповідальності за завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або 
завідомо неправдивий висновок експерта під час проведення кримінального 
провадження або розслівання тимчасовою слідчою чи спеціальною тимчасо-
вою слідчою комісією Верховної Ради України або в суді , завідомо неправди-
вий звіт оцінювача про оцінку майна під час здійснення виконавчого прова-
дження, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у 
таких самих випадках  слід проводити в межах запропонованої історіографії. 
Слід зробити застереження, що фундаментальні дослідження питань про вито-
ки та періодизацію розвитку кримінального законодавства з аналізованої про-
блеми відсутні. Це зумовлено складністю державотворення в Україні. 
Важливість наукового вивчення кримінальної відповідальності означених 
суб’єктів в історичному аспекті – поза будь-яким сумнівом. Тільки викорис-
тання історико-правового методу дослідження може донести точність свідчен-
ня стосовно генези кримінальної відповідальності за досліджувані злочини та 
походження ознак і понять, що входять у нормативне формулювання цього 
складу злочину.

Дослідження як історичних, так і правових джерел, що діяли на терито-
рії України, дало змогу встановити, що в доісторичні періоди розвитку нашого 
суспільства, починаючи від першого періоду 20–30 тис. років тому, до Х століт-
тя  кримінальної відповідальності за завідомо неправдиве показання свідка чи 
потерпілого або завідомо неправдивий висновок експерта під час проведення 
кримінального провадження, здійснення виконавчого провадження або про-
ведення розслідування тимчасовою слідчою чи спеціальною тимчасовою слід-
чою комісією Верховної Ради України або в суді, завідомо неправдивий звіт 
оцінювача про оцінку майна під час здійснення виконавчого провадження, а 
також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких 
самих випадках не існувало. Тому пошук витоків цих діянь на території нашої 
держави, оскільки іншого не доведено на науковому рівні, необхідно почина-
тиз ХІ століття – в третьому періоді, який охоплює час, коли українська дер-
жава була під управлінням князів Х – ХІV століття. Зосередимося на вивчен-
ні, і це відповідає предмету нашого дослідження,  кримінально-правовової 
відповідальності за аналізовані діяння. Так, у ст. 2 короткої редакції Руської 
Правди, де мова йде про два види доказів, враховувалося: по-перше, зовнішній 
вигляд потерпілого; по-друге, наявність свідка [9, с. 90].

У статті 18 Руської Правди (повна редакція) зазначено, що для відведен-
ня безпідставного обвинувачення в убивстві «необхідно виставити не менш 
семи послухів, що можуть вивести віру, тобто відвести це обвинувачення». 
Послухи, як вважається, «не свідки злочину, яких при убивстві, мабуть, зовсім 
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не було, а свідки доброго життя обвинувачуваного» . У ст. 2 короткої, ст. 29 і 31 
повної редакції Руської Правди з’являється термін «видок», що тлумачиться 
як «свідок, очевидець» [9, с. 91–92, 95]. Слід звернути увагу на те, що у статтях 
повної редакції Руської Правди свідок займає належне місце не тільки як 
обов’язковий учасник багатьох угод , але і як важлива фігура процесу доказу-
вання при розгляді позовів у суді. Проте як і в кримінальних, так у цивільних 
справах показання холопів та інших простолюдинів не мали правових наслід-
ків і взагалі кримінальної відповідальності свідка не існувало [9, с. 47–129]. 
Крім того, такого поняття, як експертиза тоді ще не існувало, але часто при 
розслідуванні справ дати свої висновки щодо стану здоров’я потерпілого чи 
причин його загибелі просили лікарів. Зазвичай таким висновкам довіряли, 
принаймні в документі не згадується про якісь заходи покарання для лікарів, 
що умисно дали неправдиві висновки [9, с. 47–129].

Дослідження третього періоду суспільного розвитку та існуючого зако-
нодавства на теренах нашої держави в цей проміжок часу свідчить, що кримі-
нальної відповідальності за аналізовані нами діянні не існувало.

Четвертий період (ХІV століття до початку ХVІІІ століття) іменується 
в історії  України Козацькою ерою. Наше дослідження свідчить, що в цей час в 
Україні діяла велика кількість джерел, які мали різні походження, проте росій-
ське законодавство на терени нашої держави не мало поширення [10, с. 40–50 ]. 
Окремий артикул про статус і відповідальність свідка ми виявили у Статуті 
Великого князівства Литовського, виданому в Кракові у 1588 р., де зазначаєть-
ся: «У всякій справі в суді свідками повинні виступати християни, люди добрі, 
що заслуговують  довіри . А коли б свідок давав суду свідчення брехливі , 
фальшиві , то він повинен бути сам покараний тим, до якої кари міг бути при-
суджений оббреханий ним інший хто-небудь» [11, с. 85]. Таку ж відповідаль-
ність за неправдиві свідчення чи доноси несли і потерпілі [11, с. 85]. Термін 
«брехливий» означає «-а, -е. 1.  Який завжди каже неправду; схильний брехати 
(у першому значенні). 2. Який не відповідає правді, криє в собі брехню; 
неправдивий…» [12, c. 96].  Натомість термін  «фальшивий» означає «1. Який 
являє собою підробку (про річ, продукт і таке інше, виготовлену, сфабрикова-
ну з метою шахрайства…). 2.  Який містить обман  уводить в обман…» [12, 
с. 1527].  Аналіз зазначених термінів свідчить, що термін фальшивий стосуєть-
ся речей, продуктів тощо і не підходить для аналізованого складу злочину.

Важливе значення мала доброчесність, порядність свідків. 
Підкреслюється, що свідки повинні нести відповідальність за неправдиві пока-
зання . Таким чином, витоки кримінальної відповідальності свідка та потерпі-
лого за неправдиві показання ми знаходимо в 1588 році .

Застосування положень цих  статутів у судовій практиці «певним 
чином забезпечувало самостійність розвитку української правової систе-
ми» [13, с. 4]. Це підтверджується також описами італійських та інших ман-
дрівників (очевидців) тих часів, зокрема лист Альберта Кампензе до папи 
Климента VІІ про справи Московії (1523–1524 рр . ) свідчать , що Великий 
князь московський Іван Грозний і його наступник князь Василь не раз домага-
лись володіти землями литовськими і українськими [13, с. 60 ]. Це вкотре дає 
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підставу, посилаючись на ці та інші джерела, стверджувати, що закони Росії, 
які стосувалися злочинів проти правосуддя, в тому числі і аналізованих діянь, 
не були поширені на Україну (в означений період).

Спираючись на витоки кримінальної відповідальності за завідомо 
неправдиві показання, варто з’ясувати, як в історичному плані змінювався цей 
склад злочину. Застосування методів аналізу і синтезу об’єктивних та 
суб’єктивних ознак досліджуваного складу злочину допоможе в подальшому 
з’ясувати суть і природу кримінально-правової охорони досліджуваних від-
носин, на які посягає це злочинне діяння, а також спрямувати зусилля на вдо-
сконалення чинного законодавства в цій сфері та практики його застосування.

Виходячи з цього підходу, прослідкуємо генезу об’єктивних і суб’єк-
тивних ознак цього злочинного діяння. Так, у названому вище нормативному 
положенні зазначається, що об’єктом цього злочину були суспільні відносини, 
які забезпечували кримінально-правову охорону князівського правосуддя із 
забезпечення належного порядку давання свідком чи потерпілим показань. 
З об’єктивної сторони цей склад злочину характеризувався лише активними 
діями, а саме: даванням брехливих і фальшивих показань. Суб’єктом цього 
складу злочину були християни, добрі люди, що заслуговують довіри. З 
суб’єктивної сторони цей злочин був умисним.

Враховуючи те, що російське законодавство в період абсолютизму було 
поширене на територію України і в певній, удосконаленій формі в подальшому 
отримало застосування, його також необхідно розглянути. Так, у середньовіч-
ній Росії досвід Англії і континентальної Європи (насамперед Німеччини й 
Франції) знаходить певне відображення в Судебнику великого князя Івана 
Васильовича 1497  р. [14, с. 44–51].  Ст. 50 Судебника було передбачена кримі-
нальна відповідальність у вигляді смертної кари за обмову з метою осуду неви-
нного (ябедництво) [14, с. 46]. Свідки, на відміну від Руської Правди, не поді-
лялися на послухів і видоків залежно від соціального стану (послухами могли 
бути всі, в тому числі й холопи) [14, с. 47–52]. Вони мали бути непричетними 
до справи й повнолітніми [14, с. 52]. Проте приписи Судебника не застосову-
валися на теренах України .

За часів царювання Олексія Михайловича почали проводитись хімічні 
та психіатричні експертизи [15, с. 41–42],  проте кримінальна відповідальність 
цих суб’єктів (експертів) не передбачалась.

Звернемося до п’ятого періоду розвитку нашої держави (початок 
ХVІІІ – початок ХІХ стст.), який дістав назву «Під імператорського владою». 
В цей період на Україну поширилася дія царського законодавства. Час царю-
вання Петра Великого став періодом зміцнення й розвитку феодальної абсо-
лютистської держави. У сфері кримінально-судовій цар був не тільки джере-
лом закону, але й безпосереднім суддею [16, с. 314–461]. У законодавстві Петра 
I наводиться повний перелік осіб, які не можуть свідчити: люди, про яких 
точно відомо, що вони раніше давали в суді «брехливу» присягу, «прокляті» 
люди, тобто виключені з християнських зборів і визнані «бусурманами»; які 
ще не були у святого причастя і ті, хто не давав присяги; люди, «які в суді ого-
лошені нечесними» людьми; «розбійники й злодії»; убивці; ті, хто ворогували 
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раніше,  хоча і говорять до примирилися з тими, проти кого будуть свідчити; 
«кревні» чи найближчі з потерпілим («чолобитником») родичі; підкуплені 
дарунками «свідчення заради»; ті, хто самі до справи причетні, не можуть свід-
чити проти самих себе; ті, хто свідчать по чуткам, а не про те, що самі бачили, 
чули та знають [16, с. 335–400].

Артикул воїнський 1715 р. Петра I встановлював відповідальність за 
брехливу присягу (ст. 196), брехливі свідчення (ст. 198-1). Свідок приводився 
до присяги, тобто виконувалася процесуальна процедура попередження свідка 
давати правдиві показання. Це питання не стосується аналізованого нами 
складу злочину, отже аналізу має підлягати лише ст. 198-1 Артикулу воїнсько-
го. Давання брехливої присяги (якщо це було доведено) каралося відсіканням 
пальців, якими присягали, приношенням публічного покаяння в церкві, 
вигнанням із землі чи засиланням на каторгу,  забороною свідчити на все 
життя [16,  с. 273]. Той, хто схилив свідка до неправдивих показань, сам карав-
ся так само, як і люди за «лжеприсягу»: на нього накладався великий грошо-
вий штраф, застосовувалися тілесні покарання (ст. 17. гл. 3) [16, с. 274–278].

У зазначеному Артикулі воїнському видно, що об’єктом цього злочину 
були суспільні відносини, що забезпечували кримінально-правову охорону 
царського правосуддя із забезпечення давання свідком правдивих пока-
зань (ст. 198-1). З об’єктивної сторони цей склад злочину характеризувався 
активними діями, а саме: давання свідком брехливих показань (неправди-
вих показань). Суб’єктом означеного діяння були повно-літні християни, 
добрі люди, що заслуговують на довіру ( за винятком тих, які нами перерахо-
вані як такі, що не могли бути свідками) [16, с. 335–336]. З суб’єктивної сторо-
ни цей склад злочину характеризувався виною з прямим умислом. 

Таким чином, у законодавстві Петра І помітно розвинулися норми щодо 
відповідальності свідка. Спадкоємці Петра І, аж до Катерини ІІ, не залиши 
яскравого сліду в удосконаленні кримінального законодавства проти право-
суддя.

Шостий період охоплює кінець ХІХ – початок ХХ ст. У цей період при-
ймається ціла низка нормативних актів, серед яких і кримінальне, яке так і не 
набуло законної сили. У Кримінальному Уложенні 1903 р. більшість злочинів 
проти правосуддя були зосереджені в спеціальній главі VІІ «Про протидію 
правосуддю» [17, с. 310–312], серед яких ст. 158 передбачено відповідальність 
за лжесвідчення. Так, винний у завідомо неправдивих, на шкоду правосуддю, 
показаннях при провадженні слідства або в суді як свідок, очевидець чи пере-
кладач, або при дізнанні через «окольныхъ» людей карається: ув’язненням у 
тюрмі. Якщо ж брехливе показання вчинене: 1) внаслідок підкупу; 2) допита-
ним під присягою чи з нагадуванням чи обіцянкою, що замінюють присягу, то 
винний карається ув’язненням у виправному будинку. Брехливі показання , 
вчинені на користь обвинуваченого особою, що має за законом право відмови-
тись від показань  як свідок, не визнаються злочином, якщо про таке право 
свідок не був попереджений владою, що віддавала накази [17, с. 310–312 ]. 

Об’єктом злочину, передбаченому ст. 158 Кримінального Уложения 
1903 р., були суспільні відносини, які забезпечували умови з охорони право-
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суддя в частині отримання правдивих показань від свідка, очевидця або пере-
кладача при провадженні слідства, дізнання або в суді через «окольныхъ» 
людей.

Об’єктивна сторона цього злочину характеризувалася такими діями: 
а) давання свідком, очевидцем завідомо неправдивих показань; б) давання 
перекладачем завідомо неправдивих показань. Такі дії, як  підтверджує аналіз 
закону, були можливі при провадженні слідства, при дізнанні та в суді. Це збіг 
подій та обставин (обстановка вчинення злочину). Положення закону «при 
провадженні слідства», «або в суді», «при дізнанні», відповідає на питання 
коли? Це означає, що  йдеться про таку ознаку об’єктивної сторони злочину,  
як час вчинення злочину. Отже,  при збігу зазначених дій (злочину) з обстави-
ною часу мова йде про обстановку вчинення цього злочину. Положення закону 
щодо таких дій у суді свідчить, що це було можливим і в цивільному судочин-
стві. 

Суб’єктом цього злочину були: свідки, очевидці, перекладачі ( зрозумі-
ло,  що повнолітні), в тому числі ті, що отримали відомості не безпосередньо, 
як очевидці, а від інших «окольныхъ» людей, тобто непрямий доказ. 
Термін «окольный» у словниках відсутній, але зміст його можна зрозуміти з 
термінів «около» і «околичность». Так, «около», означає «почти, приблизи-
тельно…» [3, с. 361]. Натомість «околичность» означає «и , ж. (устар.). 
Косвенный намек…» [3, с. 361]. «Очевидець» – той хто був безпосереднім свід-
ком…» [12 , с . 871].

Із суб’єктивної сторони цей злочин характеризувався виною у формі 
прямого умислу. Про прямий умисел свідчить припис закону – завідомість, а 
також те, що злочин відносився до діянь з формальним складом. Тут важливе 
положення стосовно завідомості зазначених показань. Ч. 2 ст. 158 Кримі-
нального Уложення передбачала такі дії, як: а) давання брехливих показань у 
наслідок підкупу; б) давання брехливих показань допитаних під присягою, чи 
процедури що її замінює. 

У ст. 158 Кримінального Уложення 1903 р. були передбачені умови 
звільнення від кримінальної відповідальності за брехливі свідчення, вчинені 
на користь обвинуваченого особою, що мала за законом право відмовитися від 
показань як свідок, якщо про таке право свідок не був попереджений владою, 
що відбирала покази. Це положення доцільно було б якимось чином врахувати 
в чинному КК України 2001 року. 

Наприкінці ХІХ століття на території Галичини, Буковини та Закарпаття, 
які на той час були у складі Австро-Угорської імперії, діяв Австрійський статут 
цивільного судочинства 1867 року За статутом, усі обставини, «які впливають 
на безпристрасність свідка і достовірність його показів» мали детально роз-
слідуватися судом [18, с. 286]. Ці положення можуть бути предметом дослі-
дження окремої кандидатської дисертації, тому продовжимо  вивчення про-
блеми в хронологічному порядку.

Сьомий період (охоплює початок ХХ ст. – 1991 р.) має назву «Україна в 
радянський період». Перше законодавство післяреволюційного періоду харак-
теризується тим, що не завжди дотримувалися правові гарантії безпеки, дотри-
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мання честі і гідності його суб’єктів [19, с. 14]. Судді керувалися революцій-
ною правосвідомістю, при відправленні правосуддя ( в тому числі і в досліджу-
ваному нами аспекті ) до уваги бралися питання соціального походження, 
виховання, освіти, професії учасника судочинства тощо [19, с. 14]. Нерідко 
обвинувальні вироки виносились за відсутності належних доказів з причини 
лише дворянського походження підсудного [19, с. 15].

З 15 вересня 1922 року в Україні було введено в дію Кримінальний 
кодекс УРСР. У ньому не було самостійної глави про злочини проти право-
суддя. Норми про такі злочини містилися в різних главах. Так, у главі п’ятій 
під заголовком «Інші посягання на особистість і гідність» встановлювалась 
відповідальність за завідомо неправдиве показання, дане свідком, експертом 
або перекладачем при проведенні дізнання, слідства або судового розгляду у 
справі (ст. 178 КК УРСР 1922 р.) [18, с. 485]. Тут ми знаходимо витоки  кримі-
нальної відповідальності експерта за завідомо неправдиві показання. Звертає 
увагу на себе те, що це не висновок, а показання.

Об’єктом злочину, передбаченого ст. 178 КК УСРР 1922 р., були суспіль-
ні відносини, які забезпечували умови з охорони правосуддя в частині отри-
мання правдивих показань даних свідком, експертом або перекладачем при 
проведенні дізнання, слідства або судового розгляду в УСРР. Отже, розшири-
лось коло суспільних відносин, що стосуються злочинного посягання. Дещо 
доповнилась об’єктивна сторона цього злочину таким діянням, як давання 
завідомо неправдивих показань експертом. Законодавець відійшов від вжи-
вання терміна «брехливі» – побутового слова.

Суб’єктом цього злочину були свідок, перекладач та експерт. 
Із суб’єктивної сторони це діяння не отримало жодних змін, воно так і залиши-
лось діянням з прямим умислом.

Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. також не мав спеціальної глави про 
злочини проти правосуддя. Аналізовані нами діяння містилися у ст. 89 глави 
другої «Злочини проти порядку управління». Ст. 89 КК УРСР 1927 р. була 
передбачена кримінальна відповідальність за завідомо неправдиві показання, 
що дані свідком, експертом або перекладачем при провадженні дізнання, слід-
ства чи судового розгляду. Цей склад злочину повністю був сприйнятий зі 
ст. 178 КК УСРР 1922 року. 

Уперше в історії радянського періоду в КК УРСР 1960 р. була виділена 
окрема глава «Злочини проти правосуддя». До предмета нашого досліджен-
ня відносилися діяння, передбачені ст. 178 КК УРСР 1960 року. Так, ст. 178 КК 
передбачала відповідальність за завідомо неправдиве показання, зокрема за 
ч. 1 цієї статті був передбачений простий склад цього злочину, а саме: 
«Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо неправ-
дивий висновок експерта,  дані при провадженні дізнання, попереднього слід-
ства або в суді, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекла-
дачем в тих же випадках, – …» [20]. 

За ч. 2 ст. 178 КК передбачений кваліфікований склад злочину: «Ті ж 
самі діяння, вчинені при розслідуванні справ про особливо небезпечний дер-
жавний злочин або такому іншому тяжкому злочині, за яке за законом може 
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бути призначене покарання у виді позбавлення волі строком на вісім років і 
більше або смертна кара…» [20]. Важливо звернути увагу на те, що завідомо 
неправдиві показання стосуються свідка і потерпілого, а стосовно експерта 
йдеться про завідомо неправдивий висновок, щодо перекладача  – про завідо-
мо неправильний переклад. Крім того, законодавець уже повністю відмежу-
вався від процедурних (процесуальних) питань. Закон став суто криміналь-
ним.

Безпосереднім об’єктом цього складу злочину, як  вважають деякі юрис-
ти, були інтереси всебічного, повного і неупередженого розслідування й судо-
вого розгляду кримінальних справ [21, с. 593]. 

Об’єктивну сторону цього складу злочину утворювали дії, їх вчинен-
ня [21, с. 609]. У диспозиції ст. 178 КК альтернативно зазначено чотири різно-
види дій: 1) завідомо неправдиві показання; 2) завідомо неправдивий висно-
вок; 3) завідомо неправильний переклад; 4) ті ж самі діяння вчинені при роз-
слідуванні справ про особливо небезпечний державний злочин або іншого 
тяжкого злочину, за який законом може бути призначене покарання у вигляді 
позбавлення волі строком на вісім років і більше або смертна кара. Також 
зовнішню сторону цього діяння також складає обстановка їх вчинення.

Суб’єктом цього складу злочину міг бути тільки свідок, потерпілий, екс-
перт або перекладач, які брали участь у кримінальному чи цивільному процесі 
[21, с. 611; 22, с. 475]. Суб’єктивна сторона цього злочину характеризувалася 
прямим умислом.

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 12 січня 1983 року ч. 2 ст. 178 
цього кодексу набула такої редакції «Ті ж дії, поєднані з обвинуваченням в 
особливо небезпечному державному чи іншому тяжкому злочині або з штуч-
ним створенням доказів обвинувачення, а так само вчинені з корисливою 
метою» [23]. Іншими словами, передбачений збіг подій і обставин , який нази-
вається обстановкою вчинення злочину  як ознакою об’єктивної сторони цього 
складу злочину .

Восьмий період називається «Україна незалежна держава» (1991 р. –
донині). В цей період проходить активне реформування законодавства, в тому 
числі і кримінального. З прийняттям чинного КК України від 5 квітня 
2001 року досліджуване діяння набуло такого змісту: «Ст. 384 Завідомо 
неправдиве показання 

1. Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо 
неправдивий висновок експерта під час провадження дізнання, досудового 
слідства або проведення розслідування  тимчасовою слідчою чи тимчасовою 
спеціальною комісією Верховної Ради України або в суді, а також завідомо 
неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, – 

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на 
строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років . 

 2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжко-
му злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, а 
також вчинені з корисливих мотивів, – 
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караються виправними роботами на строк до двох років або обмежен-
ням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до 
п’яти років».

Висновки. На підставі дослідження з’ясовано, що:
1) до ст. 384 КК  у 2011 р. були внесені незначні зміни. Так, у ч. 1 після 

«… або в суді …» ч. 1 ст. 384 КК України була доповнена такими словами 
«… завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна під час здійснення 
виконавчого провадження…» і далі за текстом. Отже, ст. 384 КК набула такого 
змісту: «Стаття 384. Завідомо неправдиве показання. 

1. Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо 
неправдивий висновок експерта під час провадження дізнання, досудового 
слідства, здійснення виконавчого провадження або проведення розслідування 
тимчасовою слідчою чи спеціальною тимчасовою слідчою комісією Верховної 
Ради України або в суді, завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку 
майна під час здійснення виконавчого провадження, а також завідомо непра-
вильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, – 

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на 
строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. 

2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжко-
му злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, а 
також вчинені з корисливих мотивів,  – 

караються виправними роботами на строк до двох років або обмежен-
ням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до 
п’яти років» [5];

2) зазначені редакції  ст. 384 КК 2001 р. свідчать про те, що законодавець 
частково скористався історичним досвідом кримінально-правової охорони, 
аналізованих відносин, законотворчою технікою описання об’єктивних і 
суб’єктивних ознак, досліджуваних складів злочинів, хоча значні проблеми з 
цих питань не знайшли свого вирішення на законодавчому, теоретичному і 
практичному рівнях;

3) сучасний стан досліджуваних проблем є таким, що частину і них ми 
маємо вирішити, інша частина заслуговує на самостійні монографічні дослі-
дження і не може бути охоплена одним дослідженням такого рівня внаслідок 
обмеженого обсягустатті, про що свідчить: а) пасивність у використанні істо-
ричного досвіду в законотворчій діяльності щодо положень ст. 384 КК; б) від-
сутність кінцевого розслідування суспільної небезпечності указаних злочинів;  
в) невирішеність проблеми об’єкта  досліджуваного діяння; г) наявність поми-
лок щодо розуміння і визначення обов’язкових ознак об’єктивної сторони 
указаних складів злочинів; д) спірні позиції щодо суб’єкта і суб’єктивної сто-
рони досліджуваних складів злочинів; ж) невирішеність щодо кваліфікуючих 
ознак тощо;

4) зазначені склади злочинів (ст. 384 КК) не отримали відповідного ана-
лізу їх об’єктивних і суб’єктивних ознак та спеціальних питань кримінальної 
відповідальності. 
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Матвійчук В.К. Становлення і розвиток законодавства щодо кримінальної 
відповідальності свідка, потерпілого, оцінювача, експерта та перекладача

У статті проведено дослідження витоків, ґенези законодавства і права сто-
совно кримінальної відповідальності свідка, потерпілого, оцінювача, експерта та 
перекладача у різні періоди на теренах України. З’ясовано сучасний стан задекларо-
ваної проблеми.

Ключові слова: витоки, ґенеза, періоди, свідок, експерт, потерпілий, оцінювач, 
перекладач.
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Матвийчук В.К. Становление и развитие законодательства об уголовной 
ответственности свидетеля, потерпевшего, оценщика, эксперта и переводчика

В статье проведено исследование истоков, генезиса законодательства и права 
по уголовной ответственности свидетеля, потерпевшего, оценщика, эксперта и пере-
водчика в разные периоды на территории Украины. Выяснено современное состояние 
задекларированной проблемы.

Ключевые слова: истоки, генезис, периоды, свидетель, эксперт, потерпевший, 
оценщик, переводчик.

Matviychuk V. Establishment and Development of the Legislation on Criminal 
Responsibility of a Witness, Victim, Appraiser, Expert, and Translator
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researched. The modern state of the mentioned matter is examined.
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СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО 
СТАТТЕЮ 253 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ 

УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Питання, які стосуються суб’єкта злочину про-
ектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля, важливі як для 
теорії кримінального права,  так і для правозастосовної діяльності, що свідчить 
про нагальність з’ясування цієї проблеми.    

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми 
суб’єкта злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту 
довкілля присвятили свої праці С.Б. Гавриш, В.К. Матвійчук, О.О. Дудоров, 
В.А. Клименко, В.С. Плугатир та ін. Проте зазначені праці мають фрагментар-
ний характер і в багатьох випадках йдеться про коментування цієї проблеми.

Мета статті полягає у з’ясуванні суб’єкта злочину проектува ння чи екс-
плуатація споруд без систем захисту довкілля 

Основні результати дослідження. Проблеми суб’єкта злочину загалом, 
а також суб’єкта діяння, передбаченого ст. 253 КК України 2001 р., мають пев-
ний теоретичний і практичний багаж у науці кримінального права [1, с. 137–
147; 2, с. 18–20; 3, с. 58; 4, с. 20; 5, с. 3–4; 6, с. 1–260; 7, с. 130; 8, с. 1–318; 9, 
с. 1–36; 10, с. 1–304; 11, с. 82–86; 12, с. 130–141; 13, с. 1–140]. Питання про 
суб’єкт злочину протягом багатьох років було дискусійним у теорії криміналь-
ного права. Зазначимо, що і на сьогодні в ряді моментів, які характеризують 
цей елемент складу злочину, немає єдності поглядів серед теоретиків.  
Суб’єктом злочину кримінальне право визнає фізичну осудну особу (людину), 
яка досягла до моменту вчинення певного злочину віку, з якого особа, що вчи-
нила суспільно небезпечне діяння, заборонене кримінальним законом, і здатна 
понести за нього кримінальну відповідальність [14, с. 348; 15, с. 74]. Існує й 
таке визначення суб’єкта злочину: «це фізична осудна особа, яка вчинила зло-
чин у віці, з якого відповідно до Кримінального кодексу може настати кримі-
нальна відповідальність [16, с. 86; 12, с. 130].

© О.В. Матвійчук, 2017
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Нам більше імпонує визначення суб’єкта злочину,  запропоноване 
В.Я. Тацієм та В.К. Матвійчуком, оскільки з нього чіткіше визначається вік 
кримінальної відповідальності. 

Історичний аналіз законодавчого підходу до розуміння цього елемента 
складу злочину дає підстави стверджувати, що вітчизняний кримінальний 
закон завжди визнавав суб’єктом злочину виключно людину, зокрема до 
1 вересня 2014 року, коли вже й юридичну особу буде можна притягнути до 
кримінальної відповідальності за деякі кримінальні правопорушення [17, с. 4]. 
Необхідно зазначити, що вперше в КК України 2001 р. у ч.1 ст.18 дається зако-
нодавче визначення суб’єкта злочину: «Суб’єктом злочину є фізична осудна 
особа, яка вчинила злочин у віці, з якого, відповідно до цього Кодексу, може 
настати кримінальна відповідальність» [18], а також сформульоване визначен-
ня спеціального суб’єкта  – ч.2 ст.18 КК України: «Спеціальним суб’єктом зло-
чину є фізично осудна особа, що вчинила злочин у віці, з якого може наставати 
кримінальна відповідальність за злочин, суб’єктом якого може бути лише 
певна особа» [18]. Відсутність будь-якої ознаки загального, а для спеціально-
го – ознак спеціального суб’єкта злочину виключає склад конкретного злочин-
ного діяння й застосування до особи покарання. Ці вимоги стосуються і зло-
чинів, передбачених ст. 253 КК України. Така значущість суб’єкта злочину 
проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля потребує 
значної уваги до його дослідження і, зокрема, до класифікації суб’єктів.

 Аналіз юридичної, філософської, медичної і психологічної літератури 
окреслив основні теоретичні й методологічні проблеми вчення про суб’єкт 
злочину в науці кримінального права. З дослідження цієї літератури видно, що 
під методологією розуміють насамперед звернення щодо принципів побудови, 
форм і способів науково-пізнавальної діяльності, вчення про структуру, логіч-
ну організацію, а також щодо методів і засобів цієї діяльності [19, с. 164]. 
Виходячи із зазначеного, слід погодитися з думкою В.Г. Павлова, що методо-
логія дає змогу представити вчення про суб’єкт злочину взагалі, і, на нашу 
думку,  про суб’єкт досліджуваного злочину з історико-філософських, право-
вих і теоретичних позицій, допомагає визначити найбільш перспективні 
напрями цього вчення, глибше пізнати логіку існуючих проблем, виявити і 
закріпити важливі пріоритети в їх дослідженні [8, с. 12]. Тому ми переконані в 
тому, що в цій статті потрібно зупинитися на деяких теоретичних і методоло-
гічних положеннях суб’єкта злочину. Крім того, досконале вирішення пробле-
ми суб’єкта злочину, передбаченого ст. 253 КК України, неможливе без осмис-
лення теоретичних і методологічних проблем дослідження суб’єкта злочину та 
дискусійних питань вчення про суб’єкт злочину.

Насамперед на цьому шляху дослідження зазначимо ще раз, що під 
методологією розуміють: вчення щодо принципів побудови, форм і способів 
науково-пізнавальної діяльності; вчення про структуру логічної організації, а 
також щодо методів і засобів цієї діяльності [20, с. 164]. Термін «методологія» 
в літературі в широкому розумінні використовується як філософське вчення 
про методи пізнання [21, с. 365–367]. У вузькому розумінні під методологією 
розуміють сукупність пізнавальних засобів, розроблених на основі принципів 
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загальної методології, що мають методологічне значення в конкретній сфері 
пізнання і практики [19, с. 13–14]. Крім того, під методологією розуміють сис-
тему принципів наукового дослідження, оскільки методологія визначає, якою 
мірою зібрані факти можуть слугувати і відповідати об’єктивному знанню [22, 
с. 24].

Окреслимо основні теоретичні й методологічні проблеми вчення про 
суб’єкт злочину в науці кримінального права, а також ті, що стосуються і 
суб’єкта злочину, передбаченого ст. 253 КК України.

Виходячи з означеного вище, слід констатувати той факт, що формуван-
ня цілої низки методологічних основ учення про суб’єкт злочину відносяться 
до теорій і правових поглядів І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, А. Фейєрбаха, І.Г. Фіхте 
та інших дослідників права, які мали великий вплив на розвиток правової 
думки в Україні. Так у філософії І. Канта інтерес викликає осмислення зло-
чину і особи, що його вчинила; переконання, що злочин вчиняється за бажан-
ням людини (за рішенням її волі); що суб’єкт злочину (як фізична особа) 
володіє свободою волі [23, с. 137]. За кримінально-правовою теорією 
Г.В.Ф. Гегеля, злочинець – це не просто об’єкт каральної влади держави, а 
суб’єкт права, воля і мислення якого являють собою щось єдине, оскільки воля 
не що інше, як мислення, яке перетворює себе в наявне буття і при цьому наяв-
ність волі є загальною умовою інкримінування; осудність як властивість 
особи, що вчинила злочин, свідчить про те, що суб’єкт як мисляча істота, знав 
і хотів діяти певним чином [ 24, с. 89–165]. А. Фейєрбах вважав, що злочин 
вчиняється не з чуттєвих спонукань, а із свавілля вільної волі (як дія вільної 
волі злочинця) [25, c. 16–30]. І.Г. Фіхте наполягав на тому, що злочин залежить 
від свободи волі людини [26, с. 165].

На думку A.A. Піонтковського, кримінально-правові погляди І. Канта на 
проблему суб’єкта злочину були ідеалістичними, натомість це ж питання 
Г.В.Ф. Гегелем розглядалося по суті у сфері абстрактного права, а погляди 
А. Фейєрбаха були антиісторичними, тобто мали методологію критичної філо-
софії [26, с. 17].

Питання, що стосуються суб’єкта злочину, відображені у філософії 
І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля. І.Г. Фіхте. У подальшому ці питання досліджувалися 
різними правовими школами. Так, найвидатнішими теоретиками класичної 
школи кримінального права, що виникла в Європі у другій половині XVIII – 
початок XIX ст., поряд зі А. Фейєрбахом, були К. Біндінг (Німеччина), 
Н. Россі, О. Гарро (Франція). В Україні такий напрямок виник у ХІХ–ХХ ст. в 
особі професора А.Ф. Кістяковського, в Росії представниками цього напрямку 
були М.С. Таганцев, Н.Д. Сергієвський. Ця школа кримінального права базу-
валася на метафізичній, ніким і нічим не обумовленій свободі волі особи і від-
сутності кримінальної відповідальності неосудних. Протилежних поглядів 
дотримувались представники антропологічної школи кримінального права, 
що виникла в кінці XIX ст. (засновники: Ч. Лоброзо, Р. Гарофало, Е. Феррі та 
ін.). Спираючись на методологію вульгарного матеріалізму і позитивізму, запе-
речуючи повністю вольову діяльність, антропологи обґрунтовували вчення 
про злочинну людину. Іншими словами, вони стверджували, що злочини вчи-
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няються незалежно від суспільних умов і, як правило, природженими злочин-
цями. Представники соціологічної школи кримінального права (кінець XIX – 
поч. XX ст.) А. Прінс, І.Я. Фойніцький та ін. виступили проти визнання свобо-
ди волі злочинця, наполягаючи, що його дії обумовлені соціальними фактора-
ми злочинності [22, с. 30]. По суті, вони заперечували інститути кримінально-
го права, вчення про склад злочину, не проводили різниці між поняттями 
«осудність» і «неосудність». Злочинне діяння розглядалось як вчинок розум-
ної людини. Методологією цієї школи були філософія прагматизму і позити-
візму. Соціологи вважали, що будь який злочин вчиняється фізичною особою 
(людиною). 

Якщо розглядати проблеми дослідження суб’єкта злочину з позиції 
методології теоретичних концепцій в українському і російському криміналь-
ному праві, то, незважаючи на різне ставлення дореволюційних вітчизняних 
криміналістів до філософських і кримінально-правових теорій, у більшості 
своїй вони були єдині в тому, що суб’єктом злочину може бути тільки фізична 
особа, і виступали проти кримінальної відповідальності юридичних осіб.

Проблема осудності й неосудності особи, що вчинила злочин, вирішува-
лись представниками різних шкіл по-різному. Що ж стосується віку суб’єкта 
як однієї із його головних ознак, то дослідження зводилося до різних класифі-
кацій злочинних елементів або до розгляду їх вікових особливостей з позицій 
особистих особливостей злочинця. Звичайно, що вивчення свободи волі, осуд-
ності, неосудності та інших питань,  пов’язані з поведінкою людини в суспіль-
стві, неможливо обґрунтувати і вирішити окремо від проблеми суб’єкта зло-
чину, з якою тісно пов’язані різні інститути кримінального права [27; 34–36].

В історичному аспекті представляє інтерес методологічний і теоретич-
ний аналіз суб’єкта злочину в кримінальному праві і кримінальному законо-
давстві в радянський період розвитку СРСР і її складової Української PCP. Як, 
на наш погляд, вірно вважає Ю.А. Красіков, після жовтневої революції доктри-
на соціалістичного права увібрала в себе реакційні положення соціологічної 
школи права, перекрутивши багато в чому класичний напрямок [27, с. 35]. У 
перші роки існування радянської держави увага до вивчення суб’єкта злочину 
юристами майже не приділяється. Це було пов’язане з тим, що кримінальне 
законодавство потребувало кардинальних змін [8, с. 18]. У цей період наука 
кримінального права з нових методологічних позицій почала вирішувати 
завдання з переосмисленням кримінально-правових теорій, у тому числі й тих, 
що стосуються суб’єкта злочину.

У радянський період значний вклад у розвиток теорій і методології з 
проблем суб’єкта злочину внесли таківчені: Я.М. Брайнін, B.C. Орлов, 
А.А. Піонтковський, A.M. Трайнін, І.І. Карпець, В.М. Кудрявцев, 
Н.Ф. Куз не цова, Н.С. Лєйкіна, Р.І. Міхєєв, В.Я. Тацій, С.С. Яценко, 
П.С. Матишевський, О.Я. Свєтлов та інші. Але, в зв’язку з відсутністю в теорії 
кримінального права послідовного, стрункого вчення про суб’єкт злочину, вче-
ними допускалися методологічні помилки в характеристиці його ознак. 
Традиційно суб’єкт злочину характеризувався у вигляді одного з елементів 
складу злочину [8, с. 18]. На думку О.Ф. Шишова, в підручнику з криміналь-
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ного права 1938 р. був допущений ще один методологічний прорахунок, який 
полягав у тому, що соціальна суть інституту вини розглядалася в розділі 
«Суб’єкт злочину» [22, с. 87].

Загальновизнаною думкою є та, що висвітлення питань методології в 
кримінально-правовій літературі цього ж напрямку щодо суб’єкта злочину 
обмежувалося лише вказівкою авторів на діалектичний матеріалізм як всеза-
гальний метод наукового пізнання, а приватно-наукові методи були у затінку і 
потребували дослідження.

Важливе значення для розуміння теоретичних і методологічних про-
блем поняття «суб’єкта злочину» мало дослідження радянськими та сучасни-
ми фахівцями в галузі кримінального права філософського поняття свободи, 
волі в її матеріалістичному розумінні, а також ознак суб’єкта злочину (вік, 
осудність і неосудність).

У науці кримінального права, як зазначалося раніше, склад злочину є 
необхідною і достатньою підставою притягнення осудної особи, що вчинила 
злочин, з урахуванням установленого законом віку кримінальної відповідаль-
ності. Структурну основу складу злочину складає: об’єкт, об’єктивна сторона, 
суб’єкт і суб’єктивна сторона [28, с. 162]. В той же час A.M. Трайнін наполягав 
на тому, що суб’єкт злочину не може розглядатися в системі елементів складу 
злочину, тому що людина не є елементом вчиненого нею злочинного діяння 
[29, с. 191]. Позиція А.М. Трайніна не отримала широкого визнання серед тео-
ретиків кримінального права. Було спірним у теорії кримінального права і 
твердження про те, що осудність і вік суб’єкта злочину не можна розглядати як 
ознаки, що відносяться до складу злочину (А.Н. Трайнін, Б.С. Никіфоров та 
ін.). На переконання Н.С.Лейкіної, включення осудності і віку до числа осно-
вних ознак суб’єкта не є перетворенням злочинця в елемент вчиненого ним 
злочинного діяння, а є можливістю спробувати дати більш об’єктивну і всебіч-
ну характеристику конкретного складу злочину [30, с. 229–234]. Проте, на 
думку В.Г Павлова, з якою слід погодитися, така позиція Н.С. Лейкіної є сум-
нівною [8, с. 19].

Важливою теоретичною основою в дослідженні суб’єкта злочину є вік, 
встановлений у законі, як обставина, що визначає настання кримінальної від-
повідальності за вчинене. Вік як ознака суб’єкта злочину вченими практично 
не вивчена. Складність цієї проблеми полягає в тому, що вона пов’язана не 
тільки з природними, біологічними, але й із соціально-психологічними влас-
тивостями людини, які мають враховуватися законодавцем при встановлені 
вікових меж для притягнення до кримінальної відповідальності. На певних 
історичних етапах вік, з якого наступала кримінальна відповідальність, вста-
новлювався законодавцем по-різному. Достатньо низькі межі настання кримі-
нальної відповідальності зберігалися тривалий час.

Загальна кримінальна відповідальність за чинним КК України наступає 
з 16 років, хоча на практиці і в теорії кримінального права це питання вирішу-
ється неоднозначно [18]. Справа в тому, що за деякі злочини, не оговорені в 
законі, кримінальна відповідальність може наступати з 18 років або з 25 років. 
Дане положення реалізується, коли мова йде про спеціальний суб’єкт злочину. 



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 1(67)/2017

37

В цьому зв’язку виникає необхідність привести в кримінальному законі кон-
кретний перелік норм, що передбачають настання кримінальної відповідаль-
ності з 18 або з 25 років. Від віку, на нашу думку, залежить і структура складу 
злочину.

Одним із аспектів дослідження суб’єкта в теорії кримінального права є 
його осудність, тобто такий психічний стан, коли особа, яка під час вчинення 
злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними [14, 
с.204].

Важливою стороною дослідження суб’єкта злочину взагалі і, зокрема, 
суб’єкта злочину, передбаченого ст. 253 КК України, є вивчення такого склад-
ного питання в науці кримінального права й кримінології, як співвідношення 
понять «суб’єкт злочину» і «особистість злочинця», які іноді ототожнюються. 
Методологічною основою дослідження цієї проблеми є як поглиблене вивчен-
ня самого злочинного діяння на різних етапах розвитку нашої держави, так і 
вдосконалення кримінального законодавства з метою більш ефективної 
боротьби зі злочинністю, в тому числі і проти правосуддя. Поняття «суб’єкт 
злочину» і «особистість злочинця», хоча і близькі, але не збігаються. Крім того, 
вони мають різний обсяг – поняття «суб’єкта злочину» вужче, ніж поняття 
«особистість злочинця» [8, с. 23]. Поняття «суб’єкт злочину» ґрунтується на 
конкретних положеннях, сформульованих у кримінальному законі, і виходить 
із методологічних передумов філософських і кримінально-правових теорій [8, 
с. 23]. Суб’єкт злочину –  термін кримінально-правовий, який, швидше, визна-
чає юридичну характеристику особи, що вчинила злочин, і відрізняється від 
кримінологічного поняття «особистість злочинця» [8, с. 23], натомість поняття 
«особистість злочинця» як більш об’ємне поняття, розкривається через соці-
альну суть особи, а також через складний комплекс ознак, властивостей, 
зв’язків, відносин, моральний і духовний світ, що характеризують її, взятих у 
взаємодії з індивідуальними особливостями і життєвими фактами, що лежить 
в основі злочинної поведінки [8, с. 23].

Крім того, стосовно суб’єкта злочину також існує проблема його класи-
фікації. Адже, як відомо, в юридичній літературі існують різні погляди на 
класифікацію суб’єктів злочину. Деякі автори стверджують, що ними можуть 
бути як приватні, так і службові особи [31, с. 522; 12, с. 131–141 та інше]. Інші 
вважають, що суб’єктами злочинів можуть бути будь-які особи [32, с. 9]. Існує 
думка, що суб’єктом злочину можуть бути як громадяни, так і службові особи 
[33, с. 42]. В теорії кримінального права суб’єкти злочинів також класифіку-
ються на загальний і спеціальний [34, с. 830–899; 10, с. 120 та інше].

Така суперечлива класифікація суб’єктів злочину, їх тлумачення в науці 
кримінального права та судовій практиці не може надати допомогу судам і 
правоохоронним органам у справі боротьби зі злочинними проявами. 
Положення, що склалося, викликає необхідність більш поглибленого дослі-
дження суб’єкта злочину і, зокрема, суб’єкта злочину, передбаченого ст. 253 КК 
України. З цією метою перш за все звернемося до термінології, що використо-
вується авторами для позначення суб’єкта конкретного злочинного діяння. 
Так В.Я. Тацій, A.A. Піонтковський та ін. при визначені суб’єкта злочину, що 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 1(67)/2017

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО38

стосується злочинів проти правосуддя, використовують термін «приватна 
особа». Автор підтримує позицію В.К. Матвійчука, що поняття «приватна 
особа» не зовсім точно відображає той зміст, який названі автори йому намага-
ються надати [35, с. 70]. Перед тим, як зробити спробу пояснити свою точку 
зору про це поняття, слід відзначити, що в кримінальному праві зміст терміна 
«приватна особа» до цього часу не отримав розробки. Ним у дійсності автори 
існуючих підручників з кримінального права, курсів кримінального права, 
монографічної літератури, навчальних посібників і статей називають суб’єктів 
злочинів, що стосуються злочинів проти довкілля. Про цьому не дають пояс-
нення, на відміну від поняття «службова особа», якими ж ознаками повинна 
володіти приватна особа. Разом з тим, розробка ознак приватної особи має не 
тільки теоретичне, але й істотне практичне значення, на чому акцентував увагу 
В.К. Матвійчук [35, с. 70], що і ми спробуємо аргументувати при визначенні 
суб’єкта злочину, передбаченого ст. 253 КК України. Щоб отримати з цього 
питання більш або менш вичерпну відповідь, важливо  дати тлумачення термі-
на «приватна особа», з’ясувати, який зміст у нього вкладається, і що, власне, 
під ним треба розуміти, як його треба аргументувати. Згідно зі «Словарем 
русского языка» С. Ожегова, слово «частный, -ое» означає «являющийся 
отдельной частью чего-либо, не общий, не типичный. Личный, не общественный, 
не государственный» [36, с. 717]. Близьке за значенням, хоча і більш вузьке 
тлумачення терміна «приватний» пропонує «Толковый словарь русского 
языка» В. Даля: «относящийся к части, общему, исключение» [37, с. 583]. Дещо 
схоже розуміння дається терміна «приватний» Великим тлумачним словни-
ком сучасної української мови «Який належить окремій особі (особам); не 
державний, не суспільний. Який стосується окремої особи (осіб) особистий // 
перев., у сполуч. зі сл. життя. Не пов’язаний зі службовою або суспільною 
діяльністю, який не має офіційного значення... виконується поза державною 
службовою... який не перебував на державній службі... Приватним способом: 
а) неофіційно; б) для окремої особи або поза державною службою...» [38, 
с. 926].

З існуючих тлумачень терміна «приватна», наведених у словниках,  ще 
не можна визначити ознаки приватної особи. Для цього додатково, необхідно 
скористатися положеннями, наведеними в чинному кримінальному законо-
давстві (ст.364 КК України), як це робить В.К. Матвійчук у своїхпрацях, а 
саме: ознаками службової особи, а також ознаками неслужбової особи, що 
наводяться в юридичній літературі. Порівнюючи вказані ознаки й правові 
наслідки, які відносяться як до службової особи, так і неслужбової, використо-
вуючи для пояснення тлумачення терміна «приватна», наведене у словниках, 
спробуємо визначити ознаки суб’єкта приватної особи як суб’єкта злочину.

Найбільш прийнятими є визначення й обґрунтування ознак суб’єкта 
злочину через діяльність і функції суб’єкта [39, с. 70–71], тобто функціональну 
діяльність такої особи. Зазначена позиція В.К. Матвійчука потребує лише пев-
ного уточнення, яке повинне мати таке наповнення: «крім діяльності і функцій 
суб’єкта (функціональної діяльності такої особи) ще необхідно в зазначеній 
динаміці врахування і відповідного статусу суб’єкта». Що ж стосується служ-
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бових осіб, які дають вказівку на вчинення злочину або  які його вчиняють 
особисто, то їх діяльність згідно зі ст. 364 КК України відноситься до здійснен-
ня постійно чи тимчасово, чи за спеціальними повноваженнями функції пред-
ставників влади чи місцевого самоврядування, а також до того, що вони обі-
ймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування на державних чи комунальних підприємствах в установах чи 
організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 
адміністративно-господарських функцій або виконують такі функції за спеці-
альними повноваженнями, якими особа наділяється уповноваженим органом 
державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом 
державного управління із спеціальним статусом, повноваженим органом чи 
повноваженою особою підприємства, установи, організації, судом або законом 
тощо [40, с. 79].

Суть однієї функції, як це зрозуміло, виражається в безпосередньому 
управлінні людьми, виробничими, виховними, організаційними або техноло-
гічними процесами [41, с. 30–31; 42, с. 491–495]. Друга – охоплює коло 
обов’язків, пов’язаних з розпорядженням і управлінням державним, колектив-
ним або приватним майном, засобами виробництва та ін. суб’єкта [43, с. 62–63; 
42, с. 495] 

У частини суб’єктів, як свідчить це дослідження, функції та статус служ-
бової особи відсутні. Слід погодитися з думкою, що неможливо дати всебічне 
й об’єктивне визначення суб’єкта злочину (в частині, що стосується неслужбо-
вої особи) без розкриття змісту виробничих і професійних функцій, а також 
статусу такої особи, які такий суб’єкт виконує під час вчинення злочину [43, 
с. 80].

Ними є: 1) виробничі функції, в процесі яких відбувається процес 
виробництва; 2) професійні функції — відносно-постійний вид трудової діяль-
ності, яка передбачає певну сукупність теоретичних знань, практичного досві-
ду і трудових навичок; 3) коло обов’язків такого працівника регламентується 
трудовим договором, контрактом, службовою інструкцією або іншими норма-
тивно-відомчими актами [43, с. 62–71]. 

Ми згодні з позицією В.К. Матвійчука, що поняття «приватна особа» і 
«службова особа» відноситься до різних систем відліку і їх (ці поняття) не 
можна порівнювати і протиставляти, а тому методично вірно розглядати кон-
кретні системи в конкретних умовах (тобто в системі досліджуваних суспіль-
них відносин) [43, с. 63]. Отже, повнота поняття «суб’єкт злочину» виявляєть-
ся в тому, що воно повинно мати повноту об’єму цього поняття (тобто має бути 
відсутня пустота, відсутність наповнення цього поняття). З цього приводу слід 
погодитися з позицією В.К. Матвійчука і положеннями формальної логіки, що 
при діленні певного поняття, а саме: «суб’єкт злочину», сума об’ємів понять – 
дільників: «службова», «неслужбова» і «приватна» особа має бути рівною 
об’єму (обсягу) діленого поняття [43, с. 64]. Таким чином, можна погодитися з 
таким визначенням приватної особи: «Суб’єкт злочину — це фізична осудна 
особа, якій виповнився до моменту вчинення злочину вік кримінальної відпо-
відальності, яка вчиняє злочин, не маючи функції та статусу службової та 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 1(67)/2017

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО40

неслужбової особи, не знаходиться в трудових відносинах, діє як приватна 
особа не в інтересах суспільно корисної діяльності» [43, с. 64].

Дещо іншою термінологією користується при визначені суб’єкта злочи-
ну В. Пакутін. Так, для позначення можливих суб’єктів конкретного злочину 
використовується поняття «громадяни» поряд із службовими особами [33, 
с. 28]. Вірну позицію в цьому питанні займає В.К. Матвійчук, який зазначає, 
що «використання терміна «громадянин» в поєднані з службовими особами, 
як складових суб’єкта злочину, неправомірно» [35, с. 93]. Дійсно, таке поєднан-
ня можливих суб’єктів окремого складу злочину приводить до відомої логічної 
помилки, тобто невідповідності членів поділу і їх перерізу, пересіченню, пере-
тину [35, с. 93], а, на нашу думку, веде до повного відторгнення їх одного від 
одного, адже очевидно, що службові особи є також громадянами. Крім того, 
при такому поєднанні вбачається і друга логічна помилка – неповнота ділення 
[35, с. 93], що є, на наш погляд, істотною методологічною помилкою. Автори, 
виходячи з механізму логіки мислення, використовуючи поняття «громадя-
ни», не включать, як можливих суб’єктів злочину, осіб без громадянства, гро-
мадян іноземної держави, неслужбових і приватних осіб. Це ще раз підтвер-
джує нашу позицію щодо суб’єкта злочину.

Поділ суб’єктів на загальний і спеціальний, як вірно вказує С.Б. Гавриш, 
для злочинів проти довкілля дійсно недостатній, бо не відображає соціального 
і правового статусу суб’єкта [44, с. 484]. В дійсності це так, оскільки цей термін 
є певна абстракція, що позбавлена соціального змісту, тобто реальності 
суб’єкта як такого.

Автор вважає, що теоретичне вирішення питання про суб’єкт злочину, 
передбаченого ст. 253 КК України, повинно перш за все слугувати практиці 
боротьби з цими злочинами. Розробки в науці кримінального права можуть 
бути сприйняті практикою лише в тому випадку, якщо в достатній мірі конкре-
тизовані і базуються на реальних умовах життя суспільства, мають правові та 
соціальні основи кримінального закону.

Стосовно суб’єкта злочину проектування чи експлуатація споруд без 
систем захисту довкілл, в юридичній літературі висловлені різні погляди: 
1) В.С. Плугатир, О.В. Кришевич заявляють, що суб’єкт цього злочину спеці-
альний, а саме: службова чи спеціально уповноважена особа, на яку покладено 
обов’язок розробити і здати замовникові відповідну документацію або при-
йняти (внести) в експлуатацію споруду з інженерними системами захисту 
довкілля (наприклад голова і члени відповідної державної приймальної комі-
сії, архітектор, керівник проектного інституту, керівник і головний інженер 
підприємства-замовника) [45, с. 575]; 2) О.О. Дудоров, В.М. Комарницький, 
Д.В. Каменьский стверджують, що суб’єкт цього золочену – спеціальний, 
тобто це службова особа або спеціально уповноважена особа, на яку покладено 
обов’язок розробити і здати замовникові відповідну документацію або при-
йняти (ввести) в експлуатацію споруду з інженерними системами захисту 
довкілля (наприклад, голова і члени відповідної державної приймальної комі-
сії, архітектор, керівник проектного інституту, головний інженер підприєм-
ства – замовника) [46, с. 363–364]; 4) І.В. Самощенко упенений, що суб’єкт 
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цього злочину – службова особа (див. коментар до ст. 364 КК) або спеціально 
уповноважена особа – архітектор, розробник або здавальник проекту чи іншої 
аналогічної документації замовнику, а також особи, які беруть участь введені 
(прийомі) в експлуатацію споруд (голова, член прийомної комісії, керівник 
підприємства тощо) [47, с. 458]; 5) автори Науково-практичного коментаря до 
Кримінального кодексу України наполягають на тому, що суб’єктом цього зло-
чину визнається фізична осудна повнолітня особа, яка має ознаки спеціально-
го суб’єкта – службова чи спеціально уповноважена особа, зокрема, суб’єктами 
архітектурної діяльності є архітектори, інші особі, які беруть участь у підготов-
ці і розробленні містобудівної документації, проектної документації для будів-
ництва, реконструкції, реставрації, у капітальному ремонті будинків і споруд, 
благоустрої ландшафтних та садово-паркових об’єктів, у науково-дослідній і 
викладацькій роботі, замовники проектів та будівництва об’єктів архітектури, 
підрядники на виконання проектних і будівельних робіт, виробники будівель-
них матеріалів, виробів та конструкцій, власники і користувачі об’єктів архі-
тектури, а також органи влади, що реалізують свої повноваження у сфері міс-
тобудування [48, с. 451]; 6) В.А. Клименко переконаний, що» суб’єктом роз-
робки і здачі проектів, іншої аналогічної документації замовникові (забудов-
никові) може бути службова особа чи спеціально уповноважена особа. До 
таких осіб належать: 1) архітектор – особа, яка має кваліфікаційний сертифі-
кат. Він може бути автором проекту, керівником групи спеціалістів, що розро-
блюють проект, або членом такої групи. Без підпису такої особи та її особистої 
печатки проект не є дійсним. 2) керівник проектного бюро, відділу, інституту 
тощо, якщо він затверджує проект (ставить свій підпис та особисту печатку); 
3) особа, якій було доручено здати проект ( член колективу розробки проекту, 
інший працівник проектної установи за дорученням керівника установи 
тощо); 4) працівник органу містобудування та архітектури, який надає архі-
тектурно-планувальне завдання; 5) представник відповідального підприєм-
ства, установи чи організації, якого уповноважено надати технічні умови щодо 
інженерного забезпечення об’єкта архітектури; 6) особа, яка виконує або керує 
розробкою робочої документації для будівництва. 

Суб’єктом введення (прийому) споруди в експлуатацію може бути 
особа, яка прийняла об’єкт або дала команду ввести його в експлуатацію (голо-
ва та члени приймальної комісії, керівник підприємств, головний інженер або 
головний технолог, керівник структурного підрозділу підприємства, у корис-
туванні якого перебуває збудована споруда, власник споруди, автор проекту 
або уповноважена ним особа, яка бере участь у прийманні в експлуатацію 
закінченого будівництвом об’єкта архітектури та підписує відповідний акт, 
тощо)» [49, с. 318]; 7) М.І. Хавронюк переконаний, що суб’єктом цього злочи-
ну є службова чи спеціально уповноважена особа [50, с. 279]; 8) М.М. Панько  
суб’єктом цього злочину називає службову особу в обов’язок якої входить роз-
робка, здача проектів, іншої аналогічної документації, введення (прийом) в 
експлуатацію підприємств, споруд, об’єктів без систем захисту оточуючого 
природного середовища [51, с. 538]; 9) Д.І. Крупко заявляє, що суб’єктом 
ст. 253 є особи, відповідальні за дотримання правил екологічної безпеки [52, 
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с. 423]; 10) С.Б. Гавриш упевнений, що суб’єкт цього злочину є службова або 
спеціально уповноважена особа – розробник або здавальник проекту чи іншої 
аналогічної документації замовнику [53, с. 269]; 11) В.К. Матвійчук запевняє, 
що суб’єкт цього злочину – службова чи спеціально уповноважена особа, якій  
до моменту вчинення злочину виповнилося 18 років [35, с. 203–204];

Аналіз зазначених точок зору на суб’єкт злочину, передбаченого ст. 253 
КК України, свідчить, що такі автори публікацій, як В.С. Плугатир, 
О.В. Кришевич, О.О. Дудоров, В.М. Комарницький, Д.В. Каменьський, 
І.В. Самощенко, автори Коментаря за ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка та 
В.А. Клименко, М.І. Хавронюк, С.Б. Гавриш, В.К. Матвійчук називають 
суб’єктом цього злочину службову чи спеціально уповноважену особу. У той 
же час М.І. Хавронюк обмежується лише таким визначенням суб’єкта злочину 
проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля, як службо-
ва чи спеціально уповноважена особа [50, с. 279]. Натомість В.С. Плугатир, 
О.В. Кришевич, О.О. Дудоров, В.М. Комарницький, Д.В. Каменський більш 
вдало, на наш погляд, доповнили своє визначення суб’єкта злочину, передбаче-
ного ст. 253 КК України, такими уточненнями «… на яку покладено обов’язок 
розробити і здати замовникові відповідну документацію або прийняти (ввес-
ти) в експлуатацію споруди з інженерними системами захисту довкілля 
(наприклад, голова і члени відповідної державної приймальної комісії, архі-
тектор, керівник проектного інституту, керівник і головний інженер підпри-
ємства-замовника) [45, с. 575; 46, с. 363–364]. На наше переконання, 
М.М. Панько надто необґрунтовано, всупереч приписам ст. 253 КК України, 
звужує коло суб’єктів цього злочину лише службовими особами, в обов’язок 
яких входить розробка, здача проектів, іншої аналогічної документації, введен-
ня (прийом) в експлуатацію підприємств, споруд, об’єктів без систем захисту 
оточуючого природнього середовища [51, с. 538]. У той час шановний автор 
залишає поза увагою прийом (введення) в експлуатацію споруд тощо, де уза-
гальнено описується заборона, яку М.М. Панько переносить на обов’язок, а 
саме «… розробка, здача проектів, іншої антологічної документації, введення 
(прийом) в експлуатацію підприємств, споруд, об’єктів без систем захисту 
оточуючого природного середовища» [51, с. 538]. Також певною мірою обмеж-
ує коло суб’єктів цього злочину професор С.Б. Гавриш. 

Не можна погодитися судженням Д.І. Крупко стосовно суб’єкта злочи-
ну, передбаченого ст. 253 КК України, де шановний автор стверджує, що ним є 
«особи, відповідальні за дотримання правил екологічної безпеки» [52, с. 423], 
оскільки у зазначеній нами статті йдеться лише про розробку і здачу проектів, 
іншої аналогічної документації замовнику службовою чи спеціально уповно-
важеною особою без обов’язкових інженерних систем захисту довкілля або 
введення (прийом) в експлуатацію споруд без такого захисту, а не взагалі про 
необмежене коло правил екологічної безпеки.

Більш переконливими визначення суб’єкта злочину проектування чи 
експлуатація споруд без системи захисту довкілля запропоноване авторами  
Науково-практичного коментаря за ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка, а 
також В.А. Клименком. До позитивних положень, що стосуються суб’єкта 
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цього злочину, першої групи авторів слід віднеститаке: 1) що це фізична осуд-
на, повнолітня особа; 2) що суб’єктами архітектурної діяльності є архітектори, 
інші особи, які беруть участь у підготовці і розробленні містобудівної докумен-
тації, проектної документації для будівництва, реконструкції, реставрації, у 
капітальному ремонті будинків і споруд, благоустрої ландшафтних та садово-
паркових об’єктів, у науково-дослідній і викладацькій роботі; замовник про-
ектів та будівництва об’єктів архітектурі; підрядники на виконання проектних 
і будівельних робіт; виробники будівельних матеріалів, виробів та конструк-
цій, власники і користувачі об’єктів архітектури, а також органи влади, що 
реалізують свої повноваження, у сфері містобудування. До переконливих 
положень іншого автора (В.А. Клименка) можна віднести: 1) виділення семи 
груп службових чи спеціально уповноважених осіб; 2) деталізація та перераху-
вання цих суб’єктів, яка має описання у визначенні суб’єкта злочину цього 
автора: а) архітектор – особа, яка має кваліфікаційний сертифікат; б) керівник 
проектного бюро, відділу, інституту тощо, якщо він затверджує проект (ста-
вить свій підпис та особисту печатку); в) особа, якій доручено здати проект 
(член колективу розробки проекту, інший працівник проектної установи); 
г) працівник органу містобудування та архітектури, який надає архітектурно-
планувальне завдання; д) представник відповідального підприємства, устано-
ви чи організації, якого уповноважено надати технічні умови, щодо інженерно-
го забезпечення об’єкта архітектури; ж) особа, яка виконує або керує розроб-
кою робочої документації для будівництва; з) суб’єкт введення (прийому) 
споруди в експлуатацію може бути особа, яка прийняла об’єкт або дала коман-
ду ввести його в експлуатацію (голова та члени прийомної комісії, керівник 
підприємства, головний інженер, або головний технолог, керівник структурно-
го підрозділу підприємства, у користуванні якого перебуває збудована спору-
да, власник споруди, автор проекту або уповноважена ним особа, яка бере 
участь у прийманні в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта архітек-
тури та підписує відповідний акт тощо.

У юридичних джерелах спеціально уповноважена особа, у тому числі й 
передбачена ст. 253 КК України, визначається неоднозначно 1) це може бути 
архітектор, керівник проектного бюро, відділу, інституту тощо; особа якій 
доручено було здати проект; працівник органу містобудування та архітектури, 
який надає архітектурно-планувальне завдання; представник відповідного 
підприємства, установи чи організації, якого уповноважено надати технічні 
умови щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури; особа, яка виконує 
або керує розробкою робочої документації для будівництва [54, с. 21–24]; 2) це 
архітектори, інші особи, які беруть участь у підготовці і розробленні містобу-
дівної документації, проектної документації для будівництва, реконструкції, 
реставрації, у капітальному ремонті будинків і споруд, благоустрої ландшаф-
тних та садово-паркових об’єктів, у науково-дослідній і викладацькій роботі, 
замовники проектів будівництва об’єктів архітектури, підрядники на виконан-
ня проектів і будівельних робіт, виробники будівельних матеріалів, виробів та 
конструкцій, власники і користувачі об’єктів архітектури, а також органи 
влади, що реалізують свої повноваження у сфері містобудування [48, с. 451]; 
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3) це службові особи, в обов’язки яких входить розробка, здача проектів, іншої 
аналогічної документації, введення (прийняття) експлуатацію підприємств, 
споруд, об’єктів без систем захисту навколишнього природнього середовища 
[51, с. 538].

На наш погляд, перша та друга точки зору є більш прийнятними, за 
винятком положень щодо суб’єкта, які слугують ототожненню службової та 
спеціально уповноваженої особи. Натомість третя точка зору не дає відповіді 
стосовно суб’єкта злочину, передбаченого ст. 253 КК України, як спеціально 
уповноваженої особи. Для вирішення цієї проблеми потрібно звернутися до 
примітки до ст. 96-3 КК України та статей 364, 364-1 КК України. Так, у при-
мітці 1 ст. 96-3 КК України зазначається, що «Під уповноваженими особами 
юридичної особи слід розуміти службових осіб юридичної , а також інших осіб, 
які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору 
мають право діяти від імені юридичної особи» [17]. Оскільки законодавець 
розділив службову та спеціально уповноважену особу в ст. 253 КК України,  
нам необхідно звернутися до приписів статей 364, 364-1 КК України. Зокрема, 
у п. 1 та 2 примітки до ст. 364 КК «Службовими особами у статтях 364, 368, 
368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальними 
повноваженнями здійснюють функцію представників влади чи місцевого 
самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах держав-
ної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних 
підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або 
виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяєть-
ся повноваженим органом державної влади, органом місцевого самоврядуван-
ня, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, 
повноваженими органом чи повноваженою особою підприємства, установи, 
організації, судом або законом.

Для цілей статей 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу до державних та 
комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному 
фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків 
або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді 
вирішального впливу на господарську діяльність.

2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних 
держав (особи, які обіймають посади, в законодавчому, виконавчому або судо-
вому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, 
які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема, для держав-
ного органу або державного підприємства або трудові спори в іноземних дер-
жавах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи іноземних органі-
зації (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноваже-
ні такою організацією діяти від її імені, члени міжнародних парламентських 
асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних 
судів» [17]. Натомість за ст. 364-1 КК суб’єктом злочину є службова особа 
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової 
форми. Певною мірою питання на законодавчому рівні знайшло вирішення у 
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законодавстві деяких зарубіжних держав (КК Республіки Польща [55], КК 
Республіки Болгарія [56], КК Швеції [57], КК Японії [58], КК Норвегії [59]).    

Висновки. На підставі проведеного дослідження можна констатувати, 
що: 1) до службових осіб, передбачених ст. 253 КК України, необхідно віднести 
фізичну осудну службову особу (громадянина України, особу без громадян-
ства, громадянина іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину 
виповнилося 18 років (керівник проектного бюро, відділу, інституту, голова і 
члени відповідної державної приймальної комісії, посадові особи органів 
влади, що реалізують свої повноваження у сфері містобудування тощо); 2) до 
спеціально-уповноважених осіб, передбачених ст. 253 КК України необхідно 
віднести фізичну осудну особу (громадянина України, особи без громадянства, 
громадянина іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину виповни-
лося 18 років (архітектор, інші особи, які беруть участь у підготовці і розро-
бленні містобудівної документації, проектної документації для будівництва, 
реконструкції, реставрації, у капітальному ремонті будинків, споруд, благоу-
строї ландшафтних та садово-паркових об’єктів, замовники проектів та будів-
ництва об’єктів архітектури, працівник органу містобудування та архітектури, 
який надає архітектурно-планове завдання, представник відповідного підпри-
ємства, установи чи організації, якого уповноважено надати технічні умови 
щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури, особа, яка виконує, керує 
розробкою робочої документації для будівництва; 3) суб’єктом злочину вве-
дення (прийому) в експлуатацію споруд без обов’язкових інженерних систем 
захисту навколишнього природнього середовища може бути фізична осудна 
як службова, так і спеціально-уповноважена на те особа, якій до моменту вчи-
нення злочину виповнилося 18 років (голова та члени приймальної комісії, 
керівник підприємства, головний інженер або головний технолог, керівник 
структурного підрозділу підприємства, установи, організації, у користуванні 
якого перебуває збудована споруда, власник споруди, автор проекту або упо-
вноважена ним особа, яка бере участь у введені (прийомі) в експлуатацію спо-
руди та підписує відповідний акт). 
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Матвійчук О.В. Суб’єкт злочину, передбаченого статтею 253 Криміналь-
ного кодексу України

У статті проведено дослідження суб’єкта злочину проектування чи експлуа-
тація споруд без систем захисту довкілля. Автор з’ясував теоретичні положення 
стосовно суб’єкта злочину, проаналізував існуючі погляди на суб’єкт злочину, перед-
баченого статтею 253 Кримінального кодексу України. На підставі дослідження 
запропоновано визначення суб’єкта злочину проектування чи експлуатація споруд 
без систем захисту довкілля. 

Ключові слова: суб’єкт злочину, службова особа, спеціально уповноважена 
особа, проектування, інженерні система захисту довкілля.

 
Матвийчук А.В. Субъект преступления, предусмотренного статьей 253 

Уголовного кодекса Украины
В статье проведено исследование субъекта преступления проектирования или 

эксплуатация сооружений без систем защиты окружающей среды. Автор выяснил 
теоретические положения относительно субъекта преступления, проанализировал 
существующие взгляды на субъект преступления, предусмотренного статьей 253 
Уголовного кодекса Украины. На основании исследования предложено определение 
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субъекта преступления проектирования или эксплуатация сооружений без систем 
защиты окружающей среды.

Ключевые слова: субъект преступления, должностное лицо, специально 
уполно моченное лицо, проектирование, инженерные системы защиты окружающей 
среды.

Matviichuk O. The Subject of the Crime Provided by Article 253 of the 
Criminal Code of Ukraine

In this article, a subject of the crime of designing or operation of constructions without 
systems of protection of the natural environment is researched. The author investigates 
theoretical matters concerning a subject of a crime, analyzes existing points of view on the 
subject of the crime provided for under Article 253 of the Criminal Code of Ukraine. Basing 
on the research the definition of the subject of a crime of designing or operation of 
constructions without systems of protection of the natural environment is made.      

 Keywords: Subject of a Crime; Public Official; Non-public Person; Specially 
Authorized Person; Designing; Engineering Systems of Protection of Natural Environment

 Стаття надійшла до редакції 09.11.2016 
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ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТА 
СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ 

ВИРОБНИЦТВА

Постановка проблеми. З’ясування суб’єкта складів злочинів проти без-
пеки виробництва має істотне значення для теорії кримінального права та 
правозастосовної практики. Це зумовлює подальше їх дослідження й пере-
осмислення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам суб’єкта злочинів 
проти безпеки виробництва присвятили свої праці такі вчені: С.В. Гізимук, 
В.В. Ємельяненко, В.І. Касинюк, М.І. Хавронюк, В.О. Навроцький, 
О.А. Чуваков, О.В. Микитчик та ін. Проте до цього часу ця проблема не зна-
йшла свого належного вирішення.

Мета статті полягає у з’ясуванні теоретичних і прикладних проблем 
суб’єкта злочинів проти безпеки виробництва.

Основні результати дослідження. Проблем суб’єкта злочинів, зокрема 
проти безпеки виробництва, отримали певну теоретичну розробку в юридич-
ній науці [1, с. 142–157; 2, с. 1–318; 3, с. 1–36]. У цьому сенсі суб’єктом кримі-
нальне право визнає фізичну осудну особу, що досягла до моменту вчинення 
злочину віку, з якого може настати кримінальна відповідальність [1, с. 142–
157]. Відсутність будь-якої з цих ознак виключає склад злочинного діяння і 
застосування покарання. Ці вимоги стосуються і злочинів проти безпеки 
виробництва. Така значимість окреслених у назві статті суб’єктів злочинів 
потребує зосередження уваги на їх дослідженні, зокрема, на класифікації цих 
суб’єктів. 

Як відомо, в юридичній літературі існують різні погляди на класифіка-
цію суб’єктів злочину. Одні автори стверджують, що ними можуть бути як 
приватні, так і службові особи [4, с. 23–24]; другі  вважають, що суб’єктами 
злочинів можуть бути будь-які особи [5, с. 7–10]; треті наполягають на тому, 
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що суб’єктом злочину можуть бути як громадяни, так і службові особи [6, 
с. 42]; четверті  поділяють суб’єктів на загальні і спеціальні [7, с. 544–562].

Така суперечлива класифікація суб’єктів злочину, їх тлумачення в науці 
кримінального права та судовій практиці не може надати допомоги правоохо-
ронним органам і судам у справі боротьби зі злочинними проявами. Стан, що 
склався, викликає необхідність більш поглибленого дослідження суб’єкта зло-
чину і, зокрема, суб’єкта складів злочинів проти безпеки виробництва. Щоб 
отримати з цього питання переконливу відповідь, необхідно дати тлумачення 
терміна «приватна особа». Згідно зі «Словарем русского языка» С. Ожегова, 
слово «частный, -ое» означає «являющийся отдельной частью чего либо, не 
общий, не типичный. Личный, не общественный, не государственный» [8, 
с. 806]. Близьке за значенням, хоча і більш обмежене тлумачення терміна 
«приватний» пропонує «Толковый словарь русского языка» В. Даля: «относя-
щийся к части, общему, исключение» [9, с. 583]. Великий тлумачний словник 
сучасної української мови термін «приватна особа» визначає так: «людина як 
неофіційна особа» [10, с. 1110].

З існуючих тлумачень терміна «приватна» ще не можна визначити озна-
ки приватної особи. В цьому контексті слід погодитися з думкою 
В.К. Матвійчука, який вважає, що для реалізації цієї мети необхідно скориста-
тися тими приписами, що є у Кримінальному Кодексі України (ст. 364 КК), а 
саме: ознаками службової особи, а також ознаками неслужбової особи, що 
визначені в юридичній літературі [11, с. 264]. Порівнюючи зазначені ознаки і 
правові наслідки, що є на практиці, які стосуються як службових осіб, так і 
неслужбових, використовуючи для пояснення тлумачення терміна «приват-
на», що наводиться у словниках, можна визначити ознаки суб’єкта приватної 
особи як суб’єкта злочинів проти безпеки виробництва [11, с. 264].

Найбільш прийнятним, на наш погляд, є визначення й обґрунтування 
ознак суб’єкта складу злочину через діяльність і функції суб’єкта, як це пропо-
нують деякі автори [11, с. 264]. Що ж стосується службових осіб, які вчиняють 
злочини або які дають вказівку на вчинення злочину, то їх діяльність згідно зі 
ст. 364 КК зводиться до здійснення постійно або тимчасово функцій представ-
ників влади, виконання організаційно-господарчих функцій або до виконання 
таких обов’язків за спеціальними повноваженнями. Суть однієї функції поля-
гає в безпосередньому управлінні людьми, виробничими процесами; іншої – у 
колі обов’язків, пов’язаних з розпорядженням і управлінням державним, кому-
нальним або приватним майном, засобами виробництва тощо [11, с. 264]. 

Слід наголосити на тому, що в частини суб’єктів функції службової 
особи відсутні. Враховуючи це, важливо звернути увагу на те, що неможливо 
дати визначення неслужбової особи як суб’єкта складу задекларованих діянь 
без розкриття змісту виробничих чи професійних функцій, які суб’єкт виконує 
під час вчинення злочину. Ними є: 1) виробничі функції, в процесі яких від-
бувається процес виробництва; 2) професійні функції – відносно-постійний 
рід трудової діяльності, яка передбачає певну сукупність теоретичних знань, 
практичного досвіду і трудових навичок [11, с. 264]. Натомість приватна особа, 
як показує вивчення кримінальних справ та інших джерел, вчиняє злочин не у 
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зв’язку з роботою, що виконувалась, або зі службовими повноваженнями чи 
професійними функціями [11, с. 264].

Слід погодитися з твердженням, що поняття «приватна особа» і «служ-
бова особа» належать до різних систем підрахунку, а отже, їх не можна порів-
нювати й протиставляти [12, с.196]. Отже, методично правильно розглядати 
конкретні системи в конкретних умовах, тому службову особу не слід проти-
ставляти приватній особі, оскільки ці два поняття не вичерпують об’єму 
поняття суб’єкт злочину [12, с. 196]. Це збігається з думкою, що при діленні 
певного поняття (в даному випадку поняття «суб’єкт злочину») сума об’ємів 
понять–дільників (посадова, непосадова і приватна особа) повинна бути рів-
ною об’єму поняття, що ділиться [12, с. 196]. Якщо вилучити з поняття 
«суб’єкт злочину» непосадову особу, то сума об’ємів поняття, що ділиться, 
буде неповною, тобто меншою. Ми також погоджуємося з тим, що використан-
ня терміна «громадяни» в поєднанні зі службовими особами як складовими 
суб’єкта злочину неправомірне [12, с. 197]. Адже таке поєднання можливих 
суб’єктів окремого складу злочину призводить до відомої логічної помилки, 
тобто невідповідності  членів поділу і їх перерізу, перетину, а також призводить 
і до другої логічної помилки – неповноти ділення.

Особливий підхід до визначення суб’єкта окремого складу злочину про-
понує А. Писарєв, використовуючи поняття «будь-які особи». Необхідно зва-
жити на те, що таке позначення суб’єкта надто загальне  порівняно з перерахо-
ваними і не має достатнього ступеня конкретизації, яка необхідна для право-
охоронних органів. Проте таке визначення, на наш погляд, прокладає шлях 
для майбутнього розуміння загального суб’єкта злочину, яке буде відповідати 
філософській категорії «загального».  

Стосовно ж поділу суб’єктів на загальний і спеціальний суб’єкти, то він 
лише в загальних рисах відображає соціальний і правовий статус суб’єкта ана-
лізованих складів злочинів.

Ми переконалися в тому, що теоретичне вирішення питання про суб’єкт 
злочинів проти безпеки виробництва має слугувати практиці боротьби зі зло-
чинністю у цій сфері. Розробки в науці кримінального права можуть бути 
сприйняті практикою лише в тому випадку, якщо вони в достатній мірі конкре-
тизовані і базуються на реальних умовах життя суспільства [11, с. 365].

Таким чином,  загальнотеоретичні підходи до суб’єкта злочинів,  зокре-
ма щодо складу злочинів проти безпеки виробництва, дають змогу провести 
дослідження суб’єкта злочинів в означеній сфері і з’ясувати їх позначення 
(відображення) у кримінальному законі.

Аналіз норм про відповідальність за злочини проти безпеки виробни-
цтва свідчить про різний підхід законодавця до описання суб’єктів злочинів, 
передбачених стст. 271–275 КК України. Так, у ч.1 ст. 271 КК суб’єктом зло-
чину називається службова особа або громадянин – суб’єкт підприємницької 
діяльності, які порушили вимоги законодавчих та інших нормативно-право-
вих актів про охорону праці [13]. Що стосується злочинів, перерахованих 
нами, то суб’єкт злочину конкретно не називається, а позначається загальними 
словами: за ст. 272 КК суб’єкт злочину – особа, яка зобов’язана дотримуватись 
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правил безпеки під час виконання робіт, з підвищеною небезпекою на вироб-
ництві або будь-якому підприємстві (тобто не порушувати їх); за ст. 273 КК 
суб’єкт злочину – особа, яка зобов’язана дотримуватися правил безпеки на 
вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах (тобто не 
порушувати правил безпеки); за ст. 274 КК суб’єкт злочину – особа, яка 
зобов’язана дотримуватися на виробництві правил ядерної або радіаційної без-
пеки (тобто не порушувати на виробництві правил ядерної або радіаційної 
безпеки); за ст. 275 КК п суб’єкт злочину – особа, яка зобов’язана дотримува-
тися правил під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання 
промислової продукції, що стосується безпечного її використання, а також під 
час проектування чи будівництва, що стосуються безпечної експлуатації буді-
вель і споруд (тобто не порушувати таких правил) [13].

Стосовно позиції законодавця України існують різні судження.Так, одні 
автори вважають, що в більшості норм законодавець умисно не називає, а 
отже, надає можливість притягувати до відповідальності осіб, яким притаман-
ний різний правовий статус (це стосується диспозицій тих складів злочинів, 
які відсилають нас до певних правил), в інших випадках законодавець описує 
диспозицію статті, де спеціально називає суб’єкта злочину [14, с. 85].

На нашу думку, Є.Н. Жевлаков, В.К. Матвійчук та інші автори лише 
констатують наслідки діяльності законодавця в зазначеній сфері. Все ж таки 
більш цінною для законотворчої, правозастосовної та наукової діяльності є не 
констатація наслідків діяльності законодавця, а причина, що його змусила так 
описувати суб’єкт злочинів проти безпеки виробництва. Вирішити таку широ-
ку і важливу для теорії і практики проблему в рамках тільки цієї статті досить 
складно. Проблема потребує спеціального дослідження на рівні докторських і 
кандидатських дисертацій (залежно і від рівня, і від об’єму узагальнення пред-
мета цього дослідження). Ми лише науково обґрунтуємо (в загальному) стан 
цього питання в злочинах проти безпеки виробництва, порушивши це важливе 
для науки кримінального права питання як постановку проблеми.

Проведений нами аналіз злочинів, передбачених статтями 271–275 КК 
України показує, що на такі підходи законодавця до проблеми цих злочинів 
можна пояснити так: 1) відсутність у осіб, що залучались до підготовки зако-
нопроектів, достатнього досвіду такої роботи; 2) відсутність професіоналізму в 
парламентарів; 3) використання «доцільного» з точки зору законодавчої техні-
ки того чи іншого складу злочину проти безпеки виробництва; 4) поспішність 
у прийнятті законодавцем кримінально-правових норм, що стосуються безпе-
ки виробництва, без ґрунтовної наукової бази; 5) нечітке бачення меж дії тих 
чи інших кримінально-правових приписів, що нами аналізуються.

Розглянемо існуючі точки зору щодо суб’єкта злочинів проти безпеки 
виробництва. Так, одні автори вважають, що «суб’єктом цих злочинів може 
бути будь-яка особа, що досягла шістнадцятирічного віку, яка була зобов’язана 
дотримуватися чи відповідала за дотримання названих правил. В окремих 
складах це може бути спеціальний суб’єкт злочину, наприклад, службова особа 
(ст. 275 КК) або особа, яка відповідала за дотримання певних правил (ст. 274 
КК). У деяких складах злочину такі діяння може вчинити загальний або спе-
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ціальний суб’єкт (ст. 273 КК) підприємства, установи, організації або громадя-
нин – суб’єкт підприємницької діяльності» [15, с. 443]; другі до нього відно-
сять «спеціальний суб’єкт. Це особа, на яку покладені спеціальні обов’язки 
щодо дотримання відповідних правил. На наявність таких обов’язків вказують 
накази по підприємству, посадові інструкції тощо» [16, с. 388]; треті  стверджу-
ють, що суб’єкт злочинів проти безпеки виробництва – спеціальний. Це особи, 
які зобов’язані дотримуватися правил безпеки виробництва. За правовим ста-
тусом їх можна поділити на три групи: службові особи та громадяни – суб’єкти 
підприємницької діяльності, на що прямо вказано у ст. 271 КК, в інших випад-
ках це випливає із закону (статті 272–275 КК); робітники і службовці (стат-
ті 272–275 КК); сторонні для виробництва особи (статті 273 і 274 КК). 
Виходячи з виняткової небезпеки вибухонебезпечних підприємств (цехів), 
виробництва, де використовуються ядерні та радіоактивні матеріали, сторонні 
особи, які перебували з дозволу (правомірно) на таких підприємствах (екс-
курсанти, працівники інших підприємств, установ, організацій та ін.), 
зобов’язані у встановленому нормативними актами порядку дотримуватися 
правил безпеки, зміст яких можна сприйняти без спеціальної підготовки. 
Наприклад, на вибухонебезпечному виробництві – курити заборонено» [17, 
с. 329]; четверті наполягають на тому, що «суб’єкт злочинів проти безпеки 
виробництва – спеціальний. Це особи, на яких покладені спеціальні обов’язки 
щодо дотримання відповідних правил. За правовим статусом вони можуть 
поділятися на три групи: службові особи та фізичні особи, які використовують 
найману працю (статті 272–275 КК); робітники і службовці (статті 272–275 
КК); сторонні для виробництва особи (статті 273–274 КК)» [18, с. 436]; п’яті  
дотримуються того, що суб’єкт злочину: за ст. 271 КК – спеціальний – це може 
бути службова особа підприємства, установи, організації або громадянин – 
суб’єкт підприємницької діяльності; за ст. 272 КК – може бути будь-яка фізич-
на особа, яка досягла шістнадцятирічного віку і зобов’язана дотримуватися 
відповідних правил; за ст. 273 КК – будь-яка фізична осудна особа, що досягла 
шістнадцятирічного віку і зобов’язана дотримуватися відповідних правил, у 
тому числі працівники підприємства, службові особи, експерти, практиканти; 
за ст. 271 КК – фізична осудна особа, яка відповідала за дотримання цих пра-
вил, що досягла шістнадцятирічного віку; за ст. 275 КК – будь-яка фізична 
осудна особа, яка була зобов’язана дотримуватися цих правил, що досягла 
16-річного віку [19, с. 566, 568, 569, 571, 572]; шості упевнені, що суб’єкт зло-
чину: за ст. 271 КК – спеціальний, а саме службова особа підприємства, уста-
нови, організації, яка на підставі наказу адміністрації, посадової інструкції чи 
відповідно до займаної посади має спеціальні обов’язки з охорони праці, або 
громадянин – суб’єкт підприємницької діяльності (у разі порушення вимог 
законодавства про охорону праці, що потягло кримінально-правові наслідки, 
інші службові особи з урахуванням справи, можуть нести відповідальність за 
злочини у сфері неслужбової діяльності, а рядові працівники – за злочини 
проти життя та здоров’я особи); за ст. 272 КК – спеціальний: особи, на яких 
покладено обов’язок забезпечувати додержання правил безпеки при виконанні 
робіт з підвищеною небезпекою: громадяни – суб’єкти підприємницької діяль-
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ності, службові особи (керівники робіт, інженерно-технічні працівники), 
робітники і службовці відповідних підприємств (цехів) та виробництв; сторон-
ні особи (екскурсанти, робітники інших установ та організацій тощо) у разі, 
якщо до їхнього відома в установленому порядку було доведено правила без-
пеки на відповідних об’єктах; за ст. 273 КК суб’єкт збігається зі ст. 272 КК; за 
ст. 274 КК суб’єкт збігається з приписами ст. 272 КК; за ст. 275 КК – спеціаль-
ний, а саме особа, яка зобов’язана під час розроблення, конструювання, виго-
товлення чи зберігання промислової продукції дотримувати правил, що стосу-
ються безпечного її використання або особа, яка зобов’язана під час проекту-
вання чи будівництва дотримуватися правил, що стосуються безпечної екс-
плуатації будівель і споруд, наприклад, головний архітектор чи головний 
інженер проекту, керівник проектного підрозділу, головний спеціаліст [20, 
с. 620, 622, 624, 625, 627].                         

Опрацювання наведених вище точок зору щодо визначення суб’єкта 
злочинів у діяннях проти безпеки виробництва свідчить, що всі вони важливі 
для теорії кримінального права. У цьому сенсі слід погодитися з думкою 
В.К. Матвійчука, що це стосується таких положень, як: 1) залежність таких 
суб’єктів від виробничої діяльності та безпеки виробництва при цьому; 2) від-
повідальність за такі злочини службових осіб підприємства, установи, органі-
зації або громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які мають дотриму-
вати вимог законодавства та інших нормативно-правових актів з охорони 
праці; 3) відповідальність особи, яка зобов’язана дотримуватися правил: без-
пеки під час виконання робіт з підвищеною на виробництві або будь-якому 
підприємстві; безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухоне-
безпечних цехах на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки; пра-
вил під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промис-
лової продукції, що стосуються безпечного її використання, а також порушен-
ня під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної 
експлуатації будівель, споруд [11, с. 273].

Слід зазначити, що незважаючи на те, що ці положення хоча і є певним 
досягненням у дослідженні суб’єкта складів злочинів проти безпеки виробни-
цтва, все ж вони лише підтверджують перелік суб’єктів, запропонований вище: 
службова, неслужбова або приватна особа. Отже, винятком з цього є те, що з 
положення службових і неслужбових осіб необґрунтовано вилучають лише 
якусь одну або дві функції та їх переважно ідеалізують, разом з тим усі з вище-
зазначених точок зору не позбавлені тих недоліків, що нами критикувались в 
опублікованих працях і в цій статті при розгляді загальнотеоретичних про-
блем, що стосуються суб’єкта злочину взагалі і досліджуваних діянь зокрема.

Аналіз існуючих точок зору на суб’єкт кожного зі злочинів дає змогу 
виокремити з них позитивні положення, які допоможуть нам визначитися із 
задекларованим нами суб’єктом злочину. Так, позитивними положеннями з 
існуючих точок зору на суб’єкт злочину порушення вимог законодавства про 
охорону праці (ст. 271 КК) є такі: 1) це спеціальний суб’єкт, а саме: службова 
особа підприємства, установи, організації або громадянин – суб’єкт підприєм-
ницької діяльності, які на підставі законодавства, на підставі наказу адміні-
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страції, посадової інструкції чи відповідно до займаної посади має спеціальні 
обов’язки про охорону праці; 2) у разі порушення вимог законодавства про 
охорону праці, що потягло за собою кримінально-правові наслідки, інші служ-
бові особи з урахуванням обставин справи, можуть нести відповідальність за 
злочини у сфері службової діяльності, а рядові працівники – за злочини проти 
життя та здоров’я особи. З існуючих точок зору на суб’єкт злочину порушення 
правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272 КК) 
можна виокремити   такі позитивні положення: 1) це спеціальний суб’єкт, а 
саме: особа, яка зобов’язана дотримуватися правил безпеки під час виконання 
робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві, 
тобто це особи, на яких покладено обов’язок забезпечувати додержання пра-
вил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою (громадяни – 
суб’єкти підприємницької діяльності, службові особи, керівники робіт, інже-
нерно-технічні працівники), робітники і службовці відповідних підприємств 
(цехів) та виробництв; 2) сторонні особи (екскурсанти, робітники інших уста-
нов та організацій) у разі, якщо до їхнього відома в установленому порядку 
було доведено правила безпеки на відповідних об’єктах; 3) наявність такого 
суб’єкта випливає із змісту закону. З існуючих точок зору на суб’єкт злочину 
порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибу-
хонебезпечних цехах (ст. 273 КК) можна виокремити такі позитивні положен-
ня: 1) це особа, яка зобов’язана дотримуватися правил безпеки на вибухонебез-
печних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, тобто це будь-яка 
фізична осудна особа, що досягла шістнадцятирічного віку і зобов’язана 
дотримуватися відповідних правил; 2) це службові особи вибухонебезпечних 
підприємств або у вибухонебезпечних цехів; робітники і службовці цих під-
приємств і цехів; громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, які займа-
ються такою виробничою діяльністю; експерти, практиканти, у разі якщо до 
їхнього відомого в установленому порядку було доведено правила безпеки на 
відповідних об’єктах. З існуючих точок зору на суб’єкт порушення правил 
ядерної або радіаційної безпеки (ст. 274 КК) можна виокремити такі позитив-
ні положення: 1) це особа, яка зобов’язана дотримуватися на виробництві 
правил ядерної або радіаційної безпеки, тобто це службові особи, які мають 
забезпечувати такі безпеки згідно з покладеними на них обов’язками, робітни-
ки та службовці, які працюють на виробництві, яке відноситься до цієї сфери, 
громадянин – суб’єкт підприємницької діяльності цієї сфери; 2) сторонні 
особи: екскурсанти, практиканти, яким в установленому законом порядку 
доведені такі правила безпеки. З існуючих точок зору на суб’єкт злочину пору-
шення правил, що стосуються безпечного використання промислової продук-
ції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ст. 275 КК), можна виокреми-
ти такі позитивні положення: 1) це особа, яка зобов’язана дотримуватися під 
час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової 
продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також пору-
шення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної 
експлуатації будівель і споруд; 2) це може бути головний архітектор чи голо-
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вний інженер проекту, керівник проектного підрозділу, головний спеціаліст 
тощо.     

Апелюючи до переліку суб’єктів складів злочину проти безпеки вироб-
ництва, здійснимо їх безпосереднє дослідження. Спочатку звернемося до 
діянь, суб’єктом яких можуть бути службові особи. В чинному КК України до 
них належать ті, які прямо в статтях цього розділу передбачають суб’єктом 
цього злочину службову особу, зокрема ст. 271 КК: «Порушення вимог законо-
давства та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою 
особою підприємства, установи, організації…, якщо це порушення заподіяло 
шкоду здоров’ю потерплого» [13]. У чинному КК до них належать ті, які 
випливають зі змісту закону, зокрема стст. 272–275 КК України [13]. 

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України «службовими особами є особи, які постій-
но, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції пред-
ставників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово 
обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах чи організаціях  посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або 
виконують такі функції за спеціальним повноваженням, якими особа наділя-
ється повноважним органом державної влади, органом місцевого самовряду-
вання, центральним органом державного управляння із спеціальним статусом, 
повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, 
установи, організації, судом або законом» [13].

Звернемося до діянь, передбачених розділом Х Особливої частини КК, 
суб’єктом яких можуть бути спеціальні суб’єкти, а саме:  (службова чи неслуж-
бова або приватна особа), на яку покладено обов’язок дотримуватися відповід-
них правил, до них належать діяння, передбачені статтями 272, 273, 274, 275 
КК України.

Певною мірою питання визначення суб’єктів подібних злочинів на зако-
нодавчому рівні знайшло вирішення у законодавстві деяких зарубіжних дер-
жав (КК Республіки Польща [21], КК Республіки Болгарія [22], КК Швеції 
[23], КК Японії [24], КК Норвегії [25]).    

Висновки. Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що 
суб’єктом злочинів проти безпеки виробництва можуть бути: за ст. 271 КК –  
фізична осудна службова особа підприємства, установи, організації або грома-
дянин – суб’єкт підприємницької діяльності (громадянин України, особа без 
громадянства, громадянин іноземної держави), яким до моменту вчинення 
злочину виповнився вік кримінальної відповідальності та такі, які зобов’язані 
забезпечити вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів про 
охорону праці; за ст. 272 КК –  фізична, осудна, службова, неслужбова особа 
(України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), яким до 
моменту вчинення злочину виповнився вік кримінальної відповідальності, 
тобто особа, яка зобов’язана дотримуватися правил безпеки під час виконання 
робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві; 
за ст. 273 КК – фізична осудна, приватна, службова особа, суб’єкт підприєм-
ницької діяльності (громадянин України, особа без громадянства, громадянин 
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іноземної держави), яка зобов’язана дотримуватися правил безпеки на вибухо-
небезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах та якій до моменту 
вчинення злочину виповнився вік кримінальної відповідальності; за ст. 274 КК 
–  фізична, осудна, службова, неслужбова особа (громадянин України, особа 
без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до моменту вчинення 
злочину виповнився вік кримінальної відповідальності, тобто особа, яка 
зобов’язана дотримуватися на виробництві правил ядерної або радіаційної 
безпеки; за ст. 275 КК – фізична осудна, службова, неслужбова особа (грома-
дянин України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій 
до моменту вчинення злочину виповнився вік кримінальної відповідальності, 
тобто особа, яка зобов’язана дотримуватися під час розроблення, конструю-
вання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосу-
ються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи 
будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд       
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Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта складів злочинів проти 
безпеки виробництва

У статті проводиться ґрунтовне дослідження складів злочинів проти безпеки 
виробництва, передбачених pозділом X Особливої частини Кримінального кодексу 
України, та доводиться істотна значимість такого аналізу для теорії кримінального 
права і правозастосовної практики, що зумовлює подальше їх дослідження й пере-
осмислення. 

Ключові слова: злочини проти безпеки виробництва, суб’єкт злочину, службо-
ва особа, неслужбова особа, приватна особа, використання свого службового станови-
ща, юридична особа, правила безпеки, правила ядерної або радіаційної безпеки.

Харь И.А. Теоретические и прикладные проблемы субъекта составов пре-
ступлений против безопасности производства

В статье проводится обстоятельное исследование составов преступлений 
против безопасности производства, предусмотренных Разделом X Особенной части 
Уголовного кодекса Украины, и доказывается существенная значимость такого ана-
лиза для теории уголовного права и правоприменительной практики, что предопре-
деляет дальнейшее их исследование и переосмысление.

Ключевые слова: преступления против безопасности производства, субъект 
преступления, должностное лицо, неслужебное лицо, частное лицо, использование 
своего служебного положения, юридическое лицо, правила безопасности, правила 
ядерной или радиационной безопасности.

Khar I. Theoretical and Applied Problems of a Committer of Crimes against 
Industrial Safety

In this article, a complete research of crimes against industry safety provided for 
under Section X of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine is made. Significant 
importance of such analyze for criminal law theory and law enforcement practice, which 
determines further research and learning, is proved. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ НАЙМАНСТВА

Постановка проблеми. Криміногенна ситуація в Україні свідчить, що 
злочинність постійно зростає, змінюється її характер, проявляючись, зокрема, 
у гендерній особливості найманців. Так, у 1990 р. показник складав 369,8 тис., 
а вже в  2014 р. – 529,1 тис. (зростання 43%). Із загальної кількості засуджених 
жінки становили 9,5% (1990 р.) та 12,5% (2014 р.), зростання  31%. І така тен-
денція зберігається.  Відмічається зростання тяжких злочинів на 15,3% – з 
154216 (2014 р.) до 177855 (2015 р.). Зросла кількість деяких кваліфікованих, 
найбільш суспільно-небезпечних видів кримінальних правопорушень. Так, у 
2015 р. виявлено 17 фактів бандитизму проти 12 фактів у 2014 р., 18 фактів 
створення злочинних організацій, що більше ніж утричі проти показників у 
2014 р. (було 5), 849 фактів створення терористичних груп і організацій проти 
478 (2014 р.), зростання майже вдвічі. У 2015 р. зафіксовано 565182 криміналь-
них правопорушень  проти 529139  у 2014 р. (зростання на 6,8%). За 9 місяців 
2016 р. показники злочинності знову зросли на 25%.
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Така ситуація обумовлюється сучасними глобалізаційними процесами, 
що відбуваються при перерозподілі ринків збуту продукції, сфер економічного 
і політичного впливів між країнами та корпораціями, локальними війнами, 
зокрема на сході України (Луганській і Донецькій областях), анексією Криму 
та пов’язаних з цим внутрішнім (2 млн громадян) і зовнішнім переселенням у 
Західну Європу, прибалтійські держави, Білорусь, Російську Федерацію. 
Соціально-економічна та політична ситуація вплинула і на трансформацію 
злочинності, форми її прояву, залучення до злочинної діяльності різних верств 
населення. Процес характеризується проявом пов’язаних з цим гендерних 
аспектів, зокрема в сфері найманства. Дослідження та визначення цього про-
цесу має важливе значення як для теорії кримінології та юридичної психології 
так і практичної діяльності правоохоронних органів та інших зацікавлених 
суб’єктів щодо запобігання та протидії злочинності та забезпечення безпеки 
людини, суспільства, держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Злочинність та її окремі про-
яви в сучасному українському суспільстві досліджувались у працях 
Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова, В.В. Голіни, С.Ф. Денисова, О.М. Джужи, 
О.М. Костенко, О.Г. Кулика, О.М. Литвака, В. К.  Матвійчука, В.А. Мисливого, 
В.О. Навроцького, В.О. Тулякова, В.І. Тютюгіна, В.І. Шакуна, О.Н. Ярмиш та 
інші.

Проблеми професійної мотивації як процесу, що спонукає, спрямовує та 
регулює виконання діяльності, були предметом дослідження як українських, 
так і зарубіжних вчених (К. Адельфер, І. Алтуніна, Б. Ананьєва, Л. Божович, 
Д. Леонтьєва, Є. Локе, Х. Хекхаузен, Р. де Чармс, П. Якобсон, В. Якуніна та ін.).

Однак до цього часу зазначені питання не знайшли свого належного 
вирішення.

Мета статті полягає в дослідженні трансформації злочинності в умовах 
глобалізації й аналізі гендерних аспектів найманства.

Основні результати дослідження. Сучасне суспільство гостро відчуває 
вплив злочинності на стан безпеки людини, суспільства, держави. Обумовлена 
економічними, ідеологічними, соціально-політичними, морально-психологіч-
ними, організаційно-управлінськими, культурологічними та іншими чинника-
ми, злочинність впливає на характер соціального розвитку й трансформацію 
суспільних відносин. Загострюється проблема безпекового існування людства 
як феномена співіснування різноманітних осіб.

Увагу як західних, так і вітчизняних фахівців сьогодні привертають не 
тільки морально-психологічні, а й соціальні характеристики (соціальне стано-
вище, значення побутових, сімейних та інших міжособистісних відносин, соці-
альний статус чи соціальна роль), що підвищують імовірність злочинного 
посягання стосовно певної особистості. Учені прагнуть з’ясувати, яким чином 
саме соціальний статус людини, у тому числі й гендерний, підвищує ймовір-
ність вчинення стосовно інших людей або неї злочинів певного виду, та у  
якому співвідношенні, в цьому аспекті, відіграють роль віктимні фактори соці-
ального та індивідуального порядку, способу життя й поведінки індивіда.
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Переймаючись питаннями про суть злочинності, зокрема найманства, 
як соціального феномену та її трансформації в сучасну епоху і ставлячи за 
мету виявлення її гендерних аспектів у процесі соціальних змін в Україні та на 
рівні світового масштабу, ми спробуємо відповісти на питання, як гендерні 
особливості людини впливають на специфіку сучасного найманства як форму 
прояву протиправної поведінки людини.

Зростання універсальності світу за рахунок технократії змушує кожного 
боротися за виживання і за свою безпеку. В цьому аспекті злочин як соціаль-
ний феномен впливає на державу як інституцію та  суспільний вимір людсько-
го буття [1, c. 6]. Злочинність – це діяння, що несе у собі суспільну небезпеку.

Останнім часом у цьому ракурсі особливого значення набуває проблема 
тероризму й найманства. Поняття «тероризм»  походить від франц. «terro-
risme» (від лат. «terror» – страх, жах). Термін «тероризм» споріднений з понят-
тям «терористичний акт», «терористична діяльність». Тероризм не має тоталь-
ного чи масового характеру, здійснюється екстремістською групою, організаці-
єю або однією людиною.

У наукових публікаціях існують різні погляди на розмежування теро-
ризму за рівнем організації, місцем проведення, метою тощо. Так, англійський 
дослідник R. Clutterbuck вважає, що тероризм поділяється на державний, вну-
трішній і міжнародний [2]. Продовжуючи цю ідею, американський вчений 
A.H. Bucrelew внутрішній тероризм визначає як вчинення актів насильниць-
ких дій громадянами даної держави на її території [3]. У свою чергу, росій-
ський дослідник Г. Денікер під міжнародним тероризмом розуміє діяльність 
груп, що не мають єдиної національної приналежності і вчиняють терористич-
ні акти в третіх державах [4]. 

Дещо іншого підходу стосовно тероризму дотримується американський 
вчений J. Bell, який поділяє його на: а) кримінальний (вчиняється злочинними 
групами або однією особою з метою розподілу сфер кримінального впливу або 
отримання матеріальної вигоди); б) санкціонований (збереження існуючого 
режиму влади); в) революційний (провокація шантажу та знищення матері-
альних цінностей для збереження свого впливу на ситуацію) [5].           

Поняття «найманець» визначено у ст. 47 Додаткового протоколу 1 
(1977 р.) до Женевських конвенцій про захист жертв війни, а також у 
Міжнародній конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансу-
ванням і навчанням найманців, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 
4 грудня 1989 року (ратифікована Постановою ВРУ від 14 липня 1993 року 
№ 3381-ХII) [6] де зазначено, що найманець – особа, спеціально завербована з 
метою використання у збройних конфліктах інших держав або насильницьких 
діях, спрямованих на повалення уряду чи підрив  конституційного порядку 
держави, порушення її територіальної цілісності, а також використання у вій-
ськових конфліктах. Злочинними діями найманців є втручання у внутрішні 
справи іншої держави. Беручи участь у військових діях, найманець керується 
переважно бажанням отримати особисту матеріальну вигоду. Дії найманця 
характеризуються прямим умислом, а вербування, фінансування, матеріальне 
забезпечення і навчання найманців, крім того, ще й метою їх використання у 
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збройних конфліктах інших держав або насильницьких діях на повалення дер-
жавної влади чи порушення територіальної цілісності іншої держави. Участь у 
збройному конфлікті іншої держави означає фактичну безпосередню участь 
особи у військових діях у стані найманства, наприклад, участь у спільних воєн-
них операціях, керівництво боєм, індивідуальне виконання окремих воєнних 
завдань тощо. Найманець не є громадянином сторони, що перебуває в кон-
флікті, або держави, проти якої спрямовані спільні насильницькі дії, не про-
живає постійно на території, яка контролюється стороною, що перебуває в 
конфлікті, або держави, проти якої спрямовані спільні насильницькі дії, не 
входить до особового складу збройних сил сторони, що перебуває у конфлікті, 
або держави, на території якої здійснюються спільні насильницькі дії, та не 
надісланий державою для виконання офіційних обов’язків. Злочин вважаєть-
ся закінченим, коли вчинена будь-яка дія, яка є проявом участі особи у зброй-
ному конфлікті іншої держави. При цьому немає значення чи одержала особа 
обіцяну їй матеріальну винагороду. Укладання особою угоди щодо вищезазна-
ченої участі, за наявності підстав, кваліфікується як готування до злочину за 
ст.14 та ч. 2 ст. 447 КК України. Найманець не перебуває під захистом законів 
і звичаїв війни.

За гендерними ознаками інститут найманства статево неоднорідний. 
Так, відповідно до ст. 447 КК України суб’єктом злочину може бути особа, яка 
досягла 16-річного віку [7]. Таким чином, найманцем може бути особа як  
чоловічої, так і жіночої статі.

Поняття «гендер», яке останнім часом широко увійшло у науковий вжи-
ток, змінило традиційний підхід до розуміння соціальних ролей чоловіків і 
жінок у суспільстві. Це поняття, на відміну від поняття «стать», виокремлює 
не тільки біологічні детермінанти статевих відносин, а й розкриває психоло-
гічні, соціальні та культурні відмінності між чоловіком і жінкою. Гендер як 
один із базових вимірів соціальної культури суспільства надає соціально-
рольовий статус особистості, визначає її індивідуальні можливості досягти 
успіху в професійній діяльності (навіть як найманця) та у суспільному вироб-
ництві. Відмінності в поведінці, характерах жінок і чоловіків, їх нерівне стано-
вище в суспільстві мають не природжений характер, а, будучи сконструйовані 
суспільством, вони постійно відтворюються за допомогою його символів і 
норм.   

Історичний приклад здатності жінок брати участь у військових діях міс-
тить у собі традиції африканських жінок у ХIX ст., що формували основу легі-
онів у королівстві Дагомея. Сьогодні все більше жінок служать у бойових 
частинах збройних сил Великої Британії, Канади, Норвегії, Голландії, США та 
інших країнах, доводячи, що жінки можуть бути так само небезпечні, як і чоло-
віки.

Поряд з цим, коли керівні органи армії перешкоджали участі жінок як 
жінок-солдатів, жіноча енергія знаходила себе в діяльності  революційних і 
терористичних груп. За дослідженнями криміналістів Гарольда Веттера та Гері 
Перестейна, серед російських революційних терористів (1905–1917 рр.) 
близько чверті були жінки. Таку криміналізацію жіночої поведінки можна 
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пояснити економічною та соціально-психологічною ситуацією в суспільстві, 
яка склалася у той час. Співвідношення жіночої і чоловічої злочинності скла-
дало 1:5. Така константа свідчить про той факт, що жінка була менше залучена 
в соціальні сфери, більше зайнята домашнім господарством, вихованням дітей 
і, відповідно, вона менше вчиняла злочинів і протиправних вчинків. Але почи-
наючи з 90-х років ХХ ст. розпад СРСР призвів до виникнення нових держав, 
зокрема України, змін у геополітиці Європейського Союзу, країн Близького 
Сходу (Ірані, Іраку, Сирії, Лівії, Туреччині тощо). Суттєві політичні та соціаль-
но-економічні зміни вплинули на емансипацію жінок, що, у свою чергу, обумо-
вило зміну статусу жінки в сім’ї, на роботі, в суспільстві і, як негативний 
аспект, на загальне зростання жіночої агресивності в соціумі та їхню кримі-
нальну активність. Суттєве значення в цьому процесі має вплив сім’ї. Діти та 
підлітки засвоюють соціальний досвід, не тільки аналізуючи власні вчинки, 
але й спостерігаючи за діями батьків та інших людей (так зване вікарне 
навчання). За дослідженнями Альберта Бандури, навчання вікарної агресив-
ної поведінки безпосередньо пов’язане із впливом агресивної поведінки інших 
осіб на підсвідомість людини. Так, Ю.М. Антонян зазначає, що агресивність і 
агресія – це різні речі. Під агресивністю дослідник розуміє особистісні риси 
особи, а під агресією – певну поведінку, яка проявляється в демонстрації сили, 
погрози її застосування або у використанні сили стосовно іншої людини чи 
групи осіб [8, c. 11]. Тобто агресія стосовно іншої особи породжує агресію [9, 
c. 24]. А це впливає на зростання злочинів, що вчиняються жінками. Так, 
загальна кількість засуджених жінок в Україні з 1990 р. по 2014 р. зросла з 
9,5% до 12, 8% [10, с. 472].

Визначаючи поняття «агресивність», треба наголосити, що вона є при-
родною властивістю людини, необхідною для боротьби за своє життя, для від-
стоювання свого місця у соціумі, усвідомлення свого «Я».  В нових умовах, 
коли людство звільняється від старих догм і примітивних засобів виробни-
цтва, більш вагомим стає емоційно-ірраціональне жіноче мислення. Жіноцтво 
у світі впевнено починає виходити на чільні позиції в бізнес-менеджменті та 
політичному керівництві [11; 12]. Разом з тим, сьогоднішні реалії життя в 
Україні, яке проходить в умовах проведення АТО, втрати почуття захищеності, 
роботи, нездійснених ілюзій щасливого майбутнього за рахунок інших людей 
або країн, бажання жити краще за інших, маючи для цього фінансові можли-
вості, змушує жінок бути більш агресивними, що, безумовно, впливає на їхню 
природну сутність. 

Зарубіжний досвід, зокрема Ірландської революційної армії (ІРА), 
Курдської робітничої партії, Аль-Каїди (міжнародної організації ісламських 
екстремістів), Вищого військового Меджлісу Шура Об’єднаних сил моджахе-
дів Кавказу та ін. свідчить, що екстремістські організації, окрім терору як одно-
го з найбільш надійних, на їх погляд, знарядь досягнення поставленої мети, 
почали використовувати найманство з усіма його ознаками: вербування, 
фінансування, матеріальне забезпечення  та навчання найманців (чоловіків і 
жінок).
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Поряд з цим підготовка терористів (найманців) та закидання їх до іно-
земної держави також можуть набувати форми агресії. В резолюції ХХIX сесії 
Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року,  яка сформулювала понят-
тя агресії, до актів агресії, зокрема, зараховано: «закидання державою або від 
імені держави збройних банд, груп і регулярних сил або найманців, які здій-
снюють акти застосування збройної сили проти іншої держави». Беручи це до 
уваги, рішенням Генеральної Асамблеї ООН створено спеціальний комітет, що 
розробив міжнародну конвенцію, згідно з якою заборонено вербування, вико-
ристання, фінансування й навчання найманців [13].

Вербування найманців для здійснення терористичних актів, які плану-
ються, є не тільки підривною діяльністю, але й психологічною війною, а іноді 
й військовою інтервенцією, тобто тією ж самою агресією. Можна погодитись з 
думкою німецького вченого Г. Зазварко, який визначає психологічну війну, що 
супроводжується терористичними діями найманців, «як спосіб ведення ідео-
логічної війни». Її головними методами є демагогія (введення в оману, обдурю-
вання, підбурювання) і терор (залякування і фізичне знищення за допомогою 
насильницьких актів) [14]. Відповідно до цього, можна наголосити, що при 
вербуванні найманців значна роль приділяється як ідеологічній пропаганді, 
так і психологічним аспектам гендерної відмінності чоловіків і жінок.

Сучасний тероризм характеризується тим, що він майже завжди здій-
снюється з чужої території, фінансується з іноземних джерел та стає зброєю 
іноземної політики.     

Також треба враховувати, що у кожної жінки й кожного чоловіка є як  
маскулінні, так і фемінні властивості особистості. За даними психологів, 
жінці, як і чоловікові, притаманні діловитість, енергійність, уміння відстоюва-
ти свою точку зору та доводити справу до кінця. Але дівчинку з раннього віку 
вчать бути поступливою і слухняною.  Це має свої корені у феномені патріар-
хальності, підпорядкованості жінки старшим членам родини, чоловікові, бать-
кові, братові.

Сучасний період розвитку державності, соціально-економічний стан і   
суспільні відносини посприяли вивільненню раніше невластивої жінкам риси 
маскулінності. Жінка стала більш самостійною, активною в соціумі, часто є 
годувальником родини, сама заробляє на життя, менше залежить від чоловіка 
та менше переймається побутовими речами. Це формує інший особистісний 
імідж в соціумі, наближений до чоловічого. Тут важливим стає те, що її актив-
ність йде в позитивне русло, наприклад, у створення власного бізнесу, у сус-
пільну діяльність, кар’єрне зростання. І якщо жінка не може реалізуватися або 
переживає насильство у родині, дискримінацію на роботі, то зростає її агресія 
щодо джерела тиску.

В останні десятиліття суспільство не раз було свідком дій жінок-кілерів, 
жінок-найманців, терористів. Причину цього ми бачимо в наростанні психоло-
гічної агресивності жінок, яка притупляє властиві жінці від природи інстинк-
ти, такі як материнство, сім’я, що є вищою цінністю й основою загальнолюд-
ської моралі.
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На підставі аналізу наукових праць, статистичних даних і дослідження 
авторів визначено найбільш суттєві чинники, що сприяють цьому процесу в 
Україні, це: а) перехід від соціалістичної та комуністичної ідеології до капіта-
лістичної системи (інституції приватної власності); б) приєднання до світових 
систем комунікацій; ліквідація значної частини неприбуткових банків (за 
2014–2016 рр. ліквідовано понад 80 банків), що вплинуло на матеріальне ста-
новище та настрої значної частини населення; запровадження прозорості 
доходів і видатків, системи «Прозоро» для держзакупівель; в) різке збільшен-
ня масштабів еміграції з країни та імміграцію в Україну; поява багатонаціо-
нальних міст-мегаполісів; г) криміналізація зовнішньоекономічної та іннова-
ційної діяльності, прозорість кордонів і контрабанда; д) зростання злочинів, 
що вчинені злочинними та екстремістськими організаціями; е) трансформація 
традиційних ролей жінок і чоловіків у родині, у професійній діяльності, у під-
приємництві, у бізнесі та у суспільстві у цілому [15, с. 6–8; 16, с. 11–12; 17, 
с. 16–18; 18, с. 18–20; 19, с. 76–84; 20, с. 132–135]. Визначені чинники суттєво 
впливають на  трансформацію злочинності, пошук і розширення зв’язків з 
транснаціональною кримінальною злочинністю, створення регіональних кри-
мінальних осередків і світових кримінальних ринків.  

Суспільна небезпека найманства полягає в тому, що частина жінок та 
чоловіків обирає участь у тероризмі або у військових конфліктах як джерело 
засобів до існування. Такі дії глибоко аморальні та небезпечні, тому що в люд-
ському співтоваристві формується група людей, професійним заняттям яких 
стають вбивства, сепаратизм, руйнування суверенної рівності, політичної 
незалежності й територіальної цілісності держави, порушення принципів між-
народного права.

Серед інститутів соціалізації на формування гендерних уявлень людини 
найбільший вплив мають: сім’я, референтне оточення індивіда, заклади освіти. 
Саме тому значна кількість зарубіжних навчальних закладів уже декілька 
десятиліть тому включили до навчальних програм спецкурси з гендерної про-
блематики: США та Канада – у 1971–1975 рр., Велика Британія – у 1978 р., 
Франція – у 1979 р., Нідерланди, Швеція, Німеччина – у 1980–1983 рр. 
Зважаючи на це, доцільно включити подібний спецкурс до переліку навчаль-
них дисциплін за вибором студентів [21, c. 132–133] у навчальний план магі-
стратури, наприклад, «Актуальні проблеми кримінології» у вищих навчальних 
закладах України.  

Аналіз методологічних підходів до вивчення аксіологічної проблемати-
ки гендеру має своєю метою визначення основних методологічних принципів, 
спрямованих на виявлення глибинних, первинних основ ціннісних мотивів 
розвитку людини, їхньої ролі в реалізації життєвих сенсів. Цей аналіз припус-
кає: а) визначення ціннісних сенсів, що ґрунтуються в міфологічних символах 
протоукраїнських етносів; б) виявлення нормативно-ціннісного змісту релігій, 
антропологічних концепцій які вплинули на формування і розвиток україн-
ської нації; в) визначення можливостей застосування методологічних пара-
дигм до аксіологічної проблематики філософії гендеру [22, c. 13].    
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На основі цього можна наголосити, що небезпека – це можливість будь-
якого явища (предмета, процесу, соціального об’єднання) при певних умовах 
набути цільової направленості спричинити шкоду, збиток даному об’єкту. 
Тобто небезпека (найманство) несе в собі ключові компоненти – загрозу, ризик 
та може включати як зовнішні, так і внутрішні складові.

З огляду на це можна зазначити, що: зовнішня небезпека (тероризм і 
найманство) – це можливість будь-якого явища чи їх сукупності, що знахо-
диться поза структурою елементів об’єкта, при певних умовах набути визна-
ченої направленості та заподіяти шкоду, збитки, втрати; внутрішня небезпе-
ка – це можливість будь-якого внутрішнього структурного елемента чи їх 
сукупності в даному об’єкті спричинити йому шкоду, завдати збитків із серед-
ини [23, c. 569–595]. В цьому аспекті отримує свій подальший розвиток кон-
цепція ототожнення державної влади з органами держави або із системою їх 
повноважень щодо запобігання та протидії злочинності. Так, Ф. Енгельс наго-
лошував: «Суспільство створює собі орган для захисту своїх загальних інтер-
есів від внутрішніх та зовнішніх нападів. Цей орган є державна влада…» [24], 
яка діє через свої структури.

Виходячи із теорії відносин, будь-яка небезпека – це один із видів 
зв’язків, при виникненні якого між суб’єктами, що взаємодіють, виникають 
певні суперечності або порушується стабільність цього зв’язку. У такому разі 
одна сторона (суб’єкт) може завдати шкоди іншій стороні (об’єкту). Таким 
чином, поза цими дестабілізуючими взаємовідносинами будь-яке явище, яке 
наділене рушійним потенціалом, не є небезпекою для даного об’єкта.

Останні події на сході України і в Криму свідчать, що на захист з боку 
НАТО, США, ЄС, ОБЄЄ, ООН розраховувати можна лише тільки в політич-
ному спрямуванні. Запорукою незалежності, забезпечення безпеки людини, 
суспільства, держави є не тільки сильна економіка, а й ефективні заходи запо-
бігання та протидії злочинності, зокрема найманству, яке, народжуючись ззов-
ні, впливає на внутрішню безпеку (людини, суспільства). Тому нагальною є 
проблема розроблення комплексної програми протидії злочинності, в якій 
чільне місце потрібно відвести гендерним особливостям злочинців і запобіж-
ним заходам нейтралізації детермінуючих факторів, зокрема тих, що сприяють 
найманству.  Такий спеціальний дієвий механізм у перспективі стане одним із 
стрижнів протидії злочинності та забезпечення національної безпеки України.

Висновки. Глобалізаційні зміни у світі вплинули і на трансформацію 
злочинних проявів, зокрема найманство та його гендерний статус. Причиною 
цього ми бачимо в наростанні психологічної агресивності жінок, яка приту-
пляє властиві жінці від природи інстинкти, такі як материнство, сім’я, що є 
вищою цінністю й основою загальнолюдської моралі. На гендерну нерівність 
також впливає регіон проживання, рівень освіти й освіченості.

Для запобігання злочинності, пов’язаної із найманством жінок, потрібно 
передбачити вивчення аспектів гендерної політики у вищих навчальних закла-
дах,  зокрема при викладанні спецкурсу «Актуальні проблеми кримінології» 
на магістерській підготовці.
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Комплексна програма протидії злочинності в Україні повинна передба-
чити заходи щодо вивчення та врахування в цьому процесі гендерних особли-
востей злочинців та запобіжні заходи щодо нейтралізації детермінуючих чин-
ників, зокрема тих, що сприяють найманству.  
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ції: гендерні аспекти найманства

У статті досліджуються чинники трансформації злочинності в умовах глоба-
лізації, а саме – гендерний аспект найманства. Автори прийшли до висновку, що при 
застосуванні заходів щодо запобігання та протидії злочинності потрібно враховува-
ти гендерні особливості найманців.  

Ключові слова: злочинність, найманство, протидія злочинності, гендерна 
самоідентичність, гендерна мотивація особистості.

Никитин Ю.В., Никитина И.В. Трансформация преступности в условиях 
глобализации: гендерные аспекты наёмничества

В статье исследуются факторы трансформации преступности в условиях 
глобализации — гендерный аспект наёмничества. Авторы пришли к выводу, что при 
применении средств предупреждения и противодействия преступности необходимо 
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In this article, the factors of the transformation of criminality in the context of 
globalization, specifically the gender aspect of mercenarism, are researched. The authors 
came to the conclusion that the application of crime prevention and fighting measures 
demands consideration of specific gender aspects of mercenarism.
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ТЮРЕМНИХ СИСТЕМ: 

ЗАРУБІЖНИЙ ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД

Постановка проблеми. Сьогодні одним із ключових напрямів проведен-
ня реформ у системі правоохоронних органів України є удосконалення кримі-
нально-виконавчої системи, зміцнення законності, правопорядку у її діяльнос-
ті. 16 травня 2016 року Міністерством юстиції України була запропонована 
чергова програма під назвою «Духовне відродження», спрямована на підви-
щення ефективності функціонування кримінально-виконавчих установ, досяг-
нення такої мети покарання, як виправлення засуджених, [1]. Основним 
завданням диференційованого виховного впливу на засуджених є формування 
у них зрілої морально-етичної свідомості, каяття у скоєному злочині. 
Реалізацію програми «Духовне відродження» планується проводити за актив-
ної участі представників релігійних організацій. У зв’язку з цим набуває вели-
кого значення об’єктивне вивчення й оцінка історичного досвіду зарубіжних 
практик з виконання покарань у вигляді позбавлення волі, зокрема участі в 
цьому процесі представників релігійних громад. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема участі релігії та церкви у 
діяльності кримінально-виконавчої системи України не є новою. Особливо 
активно вона сьогодні обговорюється в церковних колах представниками 
тюремного душпастирства П. Основенком, К. Пантелеєм, В. Дудкою, 
К. Ждановим, А. Бегасом. Проте роль релігійних організацій у процесах ресо-
ціалізації та виховання засуджених, організаційно-правові форми діяльності в 

© Д.Є. Голоборотько, 2017
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установах з виконання покарань у вигляді позбавлення волі на науковому 
рівні не є дослідженими, навіть в аспекті історичного досвіду. Першими с про-
бами у цьому напрямку стали невеликі наукові розвідки С.А. Васильєвої, 
О.В. Сокальскої [2].

Мета статті: з’ясувати значення релігійного фактора у створенні та 
функціонування перших пенітенціарних систем світу на прикладі діяльності 
протестантів-квакерів Північної Америки та Великої Британії в кінці ХVIII – 
на початку ХІХ ст. 

Основні результати дослідження. Історія вирішення тюремного питан-
ня в Північній Америці та Європі показує, що до кінця ХVІІІ ст. більшість 
європейських в’язниць знаходилося у вкрай поганому стані. Засуджені місти-
лися в тісних приміщеннях, без світла і свіжого повітря, причому не було нія-
кої системи в їх розміщенні: вбивці, грабіжники, божевільні і неспроможні 
боржники містилися всі разом, часто без різниці статі і віку. Під впливом хрис-
тиянського вчення, філософських вчень ХVІІ–ХVІІІ ст. майже в усіх держа-
вах Європи почали лунати заклики до полегшення долі в’язнів (насамперед у 
середовищі різних релігійних братств), заміни жорстоких покарань на більш 
гуманні з метою повернення злочинця на шлях добра та провослухняності.

Вперше думку про створення пенітенціаріїв (будинків каяття, від 
лат. рoenitens – каяття, такий, що кається, звідсіля назва пенітенціарна систе-
ма, не лише вид покарання пов’язаний з позбавленням волі, а й каяттям, 
виправленням злочинця) висловив Ж. Мобільйон (1632–1707 рр.) – фран-
цузький вчений-монах-бенедиктинець. Під час роботи у бібліотеці Сен-
Жермен-де-Пре у Парижі, він запропонував одиночне ув’язнення як вид пока-
рання для духовних осіб, що включало в себе чотири засоби, якими, на думку 
вченого, можна було досягти виправлення злочинця : одиночне ув’язнення, 
робота, мовчання та молитва. І.Я. Фойницький наводить слова Ж. Мобільйона 
щодо запропонованого тюремного режиму: «Тих, хто скоїв правопорушення, 
слід утримувати в маленьких келіях, на зразок келій шартрського братства, в 
них повинні бути майстерні, де засуджені будуть зайняті якоюсь роботою. 
Можна також кожній келії відвести невеликий садок, в якому вони б працюва-
ли і користувалися повітрям в певні години дня. При богослужінні вони 
будуть присутні, знаходячись в одиночних приміщеннях; їх утримання буде 
мізерним, пости вони повинні тримати часто. Їм необхідно робити частіше 
навіювання, і начальник, або його агент, зобов’язані відвідувати їх час від часу 
для розради і зміцненні у добрих намірах. Коли цей порядок встановиться, я 
впевнений, він не буде таким жорстким, яким здається з першого погляду, і за 
допомогою його, я думаю, всі тюрми можна зробити набагато більш стерпними 
і кориснішими, ніж теперішні» [3, c. 343]. У 1718 р. папа Климент ХІ (1700–
1721 рр.) скористався ідеєю Ж. Мобільйона та влаштував виправний будинок 
святого Михайла у Римі для неповнолітніх злочинців. У ньому частина з пра-
вопорушників розміщувалась у келіях, частина утримувалась в умовах 
роз’єднання на ніч при загальних спільних роботах удень, за умов обов’язкового 
мовчання (проіснував до 1735 р.). В подальшому, у 1766 р. була побудована 
в’язниця з окремими келіями у Мілані для дорослих, у 1772 р. на зразок рим-



КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 1(67)/2017

81

ської була створена в’язниця в місті Гент (сучасна Бельгія). Проте європей-
ський пенітенціарний досвід у другій половині ХVIII ст., тобто до появи аме-
риканських пенітенціарних систем, залишався без потрібної уваги сучасників.

Як основну мету – моральне виправлення злочинців як внутрішнє пере-
родження особи – поставили перед собою американські квакери (протестант-
ська конфесія у християнстві, відома своїми пацифістськими настановами і 
гуманістичним спрямуванням, виникла у 1649 р. в Англії). У 1681 р. англій-
ський квакер-пацифіст Вільям Пенн, проповідуючи віротерпимість, заснував у 
Північній Америці як «притулок для вільнодумних європейців» колонію, яку 
назвав Пенсільванія (Лісова країна Пенна). У 1787 р. з ініціативи квакерів, 
послідовників В. Пенна, в одному з адміністративних центрів Пенсільванії 
Філадельфії (в перекладі з грецької означає «Місто братньої любові») було 
засноване приватне добродійне товариство полегшення страждань в’язнів дер-
жавних тюрем (The Philadelphia Society for Alleviating the Miseries of the Public 
Prisons). Саме його представники запропонували суспільству нову систему 
облаштування місць ув’язнення, що ґрунтувалася на одиночному утриманні 
злочинців, без використання засуджених на роботах. Згідно з вченням кваке-
рів, мета людини полягає у відмові від гріховного світу і мовчазному самоспо-
гляданні. Дивлячись на злочинця як на гріховну людину та бажаючи її виправ-
лення, квакери вважали ув’язнення найкращим для цього способом. Причому 
ув’язнення повинно було відбуватися в повному усамітненні, без будь-яких 
занять і розваг, наодинці з Богом, Біблією та самим собою. Повчальне читання 
Біблії повинно було допомогти направити правопорушника на шлях до істини 
[4, c. 3–5]. 

Основоположний принцип віри квакерів стверджував, що частка Бога 
(«Внутрішнє Світло») існує всередині кожної людини незалежно від віку, 
статі, соціального стану, расової або національної приналежності й моральних 
рис. Ця обставина, на їх думку, дає можливість навіть найбільш закоренілому 
злочинцю покаятися, звернутися до бога й виправитися. Згідно з релігійним 
вченням квакерів, процес виправлення вимагав глибокого й тривалого в часі 
каяття, що можливо було лише в умовах одиночного ув’язнення. Американські 
квакери домоглися від законодавчих зборів штату облаштування тюрем ново-
го типу й здійснили спробу свої ідеї втілити у практику виконання покарання 
у вигляді позбавлення волі. З цією метою у 1786 р. (1790  р.) у старій в’язниці 
Вальнут-Стріте (Walnut Street Jail) було побудоване нове приміщення, що 
складалося з 30 одиночних камер (келій). Першим директором Вальнут-
Стріте став квакер Калеб Лоунс. Згодом були також побудовані тюрми у 
Пітсбурзі (США, західний регіон штату Пенсільванія, 1826 р.) та в Черрі-Гіллі 
(США, східний регіон штату Пенсільванія, 1829 р.). Створення цих тюрем 
стало початком одиночного ув’язнення як особливого типу тюремної системи, 
що отримала назву  пенсільванської (філадельфійської, келійної), а відповідні 
тюремні установи стали називати – пенітенціаріями (будинками каяття). 

З перших років функціонування цієї тюремної системи позначилися 
переваги одиночного ув’язнення: стало менше втеч, змов і спільних протестів, 
розбещення арештантів один одним виявилося неможливим. Але повне 
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роз’єднання з усім суспільством, заборона листування навіть з рідними дово-
дило багатьох до божевілля; захворюваність досягала високих цифр; мораль-
ний стан ув’язнених був постійно пригнічений; в них розвивалося байдуже 
ставлення до всього існуючого. Крім того, основна мета – підвищення мораль-
ності завдяки читанню Біблії – не була досягнута. По-перше, більшість зло-
чинців не вміла читати, по-друге,  при тюрмі не було священика, який би 
наставляв арештантів у вивченні релігії та моральності. Намагаючись удоско-
налити систему одиночного ув’язнення, квакери з 1838 р. ввели за обов’язкове 
викладання релігії у неділю та святкові дні. При цьому зберігалося повне уса-
мітнення злочинця, священик проголошував проповідь, стоячи у коридорі, а 
двері келій відкривалися таким чином, що засуджені могли бачити лише про-
повідника. Цікавою є характеристика пенсільванської пенітенціарної системи 
К. Марксом: «... ізолювання людини від зовнішнього світу і насильницьке 
занурення її в глибоку душевну самотність, поєднання юридичного покарання 
з теологічним мордуванням...» [5, c.203]. Цей досвід у первісному вигляді 
потримався недовго. 

Прибічники пенсільванської пенітенціарної системи весь час намагали-
ся її удосконалити. Так, протягом 1823–1836 рр. у східному регіоні Пенсільванії, 
поблизу Філадельфії було побудовано тюрму Черрі-Гілл з покращеними умо-
вами утримання. На той час вона стала найбільшою й найдорожчою спорудою 
у державі, на її будівництво було використано 800 тис. доларів. На момент 
побудови філадельфійська в’язниця була найбільш комфортабельною у світі. 
Окремі камери мали свій дворик для прогулянок, каналізацію, водопровід і 
навіть опалення. Камери в’язниці були схожими на чернечі келії. У них було 
передбачено вузьке віконце у стелі, що слугувало єдиним джерелом світла й 
називалось «око боже». За задумом архітектора, вікно повинно було постійно 
нагадувати засудженим, що Бог спостерігає за ними. Одним із основних ново-
введень у режимі стало використання праці засуджених. Така система 
ув’язнення отримала назву «покращена філадельфійська», або «східна пен-
сільванська тюрма» [6]. В даний час тюрма працює як музею.

Але поки філадельфійські квакери застосовували на практиці свою тео-
рію одиночного ув’язнення, їх ідеї зустріли серйозну опозицію як серед самих 
квакерів, так і послідовників інших віросповідань. У Нью-Йорку та Бостоні 
утворилися тюремні товариства кальвіністів, лютеран, англікан, пресвітеріан, 
методистів, що активно критикували та вказували на недоліки занадто ідеаль-
ного, на перший погляд, квакерського світосприйняття та розуміння мети 
людського буття. Ці товариства, подібно квакерським, визнали необхідним 
вважати метою покарання виправлення злочинця, але цієї мети вони намага-
лися досягти в інший спосіб. Вважаючи, що джерелом злочинності передусім 
є неробство, відсутність звички працювати, неспроможність підкорюватися 
громадському порядку, схильність до плотських задоволень, члени  товариств 
міркували, що правопорушник може бути виправлений не ув’язненням на 
одинці без праці, а навпаки, лише через труд і суворий порядок. На їхню думку, 
в’язниця повинна була стати робочим будинком, а засуджених необхідно поді-
лити по класам  залежно від статі, віку, роду діяльності, зачиняючи їх на ніч у 
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келіях, а на день виводячи на роботи. Причому суворо заборонялося неробство 
та взаємне спілкування. Засудженні весь час повинні були мовчати, а основни-
ми засобами покарання порушників режиму повинні були стати: ув’язнення в 
одиночній келії на день з утриманням на хлібі та воді, а, головне, тілесні пока-
рання. 

Першою спробою поєднати режим одиночного ув’язнення з організаці-
єю робіт було здійснено у 1797 р. у тюрмі містечка Гринвіч Віллідж (передміс-
тя Нью-Йорка) [7]. Ініціатором створення нової тюремної системи став амери-
канський банкір, політичний діяч, філантроп і протестант-квакер Томас Едді. 
Вихований у Пенсільванії на основі квакерських традицій, він повністю розді-
ляв ідеологію філадельфійського товариства полегшення страждань в’язнів 
державних тюрем. Ідеальною метою і результатом своєї діяльності він бачив 
створення такої системи виконання покарання, яка б забезпечувала охорону 
суспільного порядку й сприяла зниженню злочинності. Т. Едді, будучи послі-
довником ідей Ш. Монтеск’є, погоджується з французьким мислителем в 
оцінці співвідношення цивільних і релігійних законів. Саме в християнській 
релігії Т. Едді бачив значний стабілізуючий потенціал для суспільства [8, с. 6, 
64]. Незважаючи на те, що Т. Едді запозичив значну кількість ідей у представ-
ників пенсільванської тюремної системи, особливо у частині організації праці 
та ритуальних приміщень, він розійшовся з філадельфійцями стосовно базово-
го принципу цієї системи – одиночного ув’язнення. Т. Едді був упевнений, що 
нейтралізувати негативні риси характеру злочинця можливо, не застосовуючи 
його повну ізоляцію. Квакерська релігійна обрядність завжди надавала пере-
вагу спільним зустрічам, зборам, своєрідній «корпоративній дисципліні», тому 
ідеалом тюремної установи Т. Едді був, за визначенням істориків-пенітенціа-
ристів, «закритий сад» як модель тюремного райського саду Едему, створеного 
з метою перевиховання особистості [9, с. 28]. Сама ідея очевидно була запо-
зичена у Ж. Мобільйона. Тюрма, побудована за проектом Т. Едді, отримала 
назву «Ньюгейнт» (Newgate Jail) – «Нові ворота». Однак неможливість досяг-
ти повної ізоляції від зовнішнього світу, значне чисельне перенаселення 
тюремної установи перетворили її в одну з найгірших тюрем Північної 
Америки.

У 1816 р. за зразком Гринвічської тюрми для злочинців штату Нью-
Йорк почалося будівництво більш відомої у науковій літературі тюрми в місті 
Оборн. Так звана Оборнська система (за назвою міста) передбачала роз’єднання 
засуджених на ніч по окремих камерах та обов’язкове мовчання під час спіль-
них робіт. Ув’язненим заборонялося навіть дивитися по сторонах і входити в 
зносини один з одним за допомогою знаків. В’язниця Оборна, розрахована на 
550 засуджених, з такою ж кількістю окремих келій для нічного роз’єднання, 
почала діяти в 1820 році. Вранці арештанти випускалися з камер і відправля-
лися у майстерні. Там вони працювали під суворим наглядом у цілковитому 
мовчанні, яке тривало і за обіднім столом. У нестерпному, похмурому мовчан-
ні проходив весь день; за будь-яке порушення режиму належало негайне стяг-
нення, що полягало в ударах батогом, який перебував постійно в руках нагля-
дачів. Ув’язнені  піддавалися покаранню батогом не тільки за сказане слово, 
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але і за будь-яку неуважність під час роботи. Увечері арештанти розводилися 
знову по камерах і, стоячи, слухали вечірню молитву, що промовлялася свяще-
ником в коридорі. Витримати подібний режим могли лише одиниці, внаслідок 
чого дисциплінарні покарання за недотримання мовчання досягали жахливих 
цифр. У США за нетривалий час було побудовано 13 тюрем такого типу, зокре-
ма, велика в’язниця в Сінг-Сінг (Singsing) поблизу Нью-Йорка (1825 р.) на 
1000 камер [4, c. 6–9]. 

Дореволюційний дослідник кримінального права П. Д. Калмиков, під-
сумовуючи розвиток тюремного ув’язнення в США, наголошує на виключно-
му значенні саме релігійного фактора у виникненні двох тюремних систем 
«самотність пустельника, монастирське усамітнення, мовчання картезінца 
(член чернечого ордена Римо-католицької церкви), вимушене каяття католи-
цизму, суворість пуритан, містичне прагнення квакерів до відродження вну-
трішньої людини і початок братньої любові «товариства друзів» – всі ці еле-
менти перетворення покарання проявилися тут» [10, с. 284].

Успіх пенітенціарних систем Північної Америки відразу позначився на 
тюремних перетвореннях у Європі. Причому, як вірно підкреслила сучасна 
дослідниця С. А. Васильєва, американські та англійські пенітенціарні реформи 
мають концептуально схожий характер, їх поєднує активний вплив на ідеоло-
гію і практику представників різних течій англійського протестантизму, насам-
перед квакерів [11, c. 41–47]. 

Оборнська та філадельфійська системи швидко проникли в Європу, де 
зазнали значних перетворень у бік пом’якшення режиму повного мовчання. 
Одна з перших серйозних спроб розібратися з фактичним станом тюрем Англії 
була зроблена на недержавному рівні представниками релігійної організації – 
товариства поширення християнських знань. У 1702 р. з боку цієї організації 
була здійснена перевірка Ньюгейтскої тюрми у Лондоні та деяких інших 
в’язниць столиці Британської імперії. За її результатами була підготовлена 
«Доповідь про реформування Ньюгейтскої тюрми та інших тюрем Лондона і 
його околиць». На жаль, доповідь була забута майже на століття. І лише з 
1793 р. в Англії все ж таки розпочалося будівництво нових тюремних примі-
щень,  паралельно з цим було покладено початок релігійним впливам на засу-
джених у вигляді моральних настанов. Розгортання цих заходів пов’язано 
насамперед з іменем відомого тюремного реформатора Д. Говарда та появою 
його книги «Стан тюрем». Відвідуючи тюрми Англії та інших країн, Д. Говард 
особливу увагу приділяв питанню  наявності в місцях ув’язнення церкви та 
священика. Англійці стали піонерами у сфері законодавчого закріплення 
інституту тюремного капеланства. Така практика існує в Британській імперії з 
1779 р., коли тюремним статутом, спільним актом англійського парламенту та 
корони, було введено у дію положення про тюремного священика. Тюремний 
статут визначив обов’язки капелана з оплатою його праці «не вище п’ятдесяти 
фунтів на рік». Проте в цьому першому зводі тюремних правил посада пастора 
вводилася лише в окремих тюрмах і не була обов’язковою [12]. 

Початок ХІХ ст. позначився виникненням філантропічних товариств у 
багатьох країнах Європи. В Англії у 1808 р. відомий квакер, власник 
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Лондонського фармацевтичного концерну У. Аллен заснував «Товариство 
пом’якшення смертної кари і покращення стану тюрем». Спочатку товариство 
обмежило свою діяльність виданням і перекладом творів релігійного характе-
ру та їх розповсюдженням серед засуджених. Пізніше саме члени цього това-
риства почали оглядати тюрми, складати відповідні доповідні записки про їх 
стан та доводити ці відомості до уряду. Товариство поширило свою діяльність 
на більшість країн Європи, відправивши своїх членів з метою ревізії європей-
ських тюремних систем. Ідея тюремної реформи, що включала у себе розвиток 
інституту тюремного капеланства, була запропонована на початку ХІХ ст. 
Елізабет Фрай (1780–1845 рр.), реформаторкою пенітенціарної системи 
Великої Британії, засновницею феміністичного руху, що належала до родини 
квакерів. Її діяльність була підтримана не лише тодішнім міністром внутріш-
ніх справ Робертом Пілом, а й членами парламенту. Політики, вчителі відвід-
ували лондонські тюрми з однією метою: послухати проповіді Е. Фрай і спо-
стерігати за її «чудодійним» впливом на засуджених. За свою гуманітарну 
діяльність Е. Фрай отримала прізвиська «Ангел тюрем» та «Леді-
просвітителька» [13]. 

Займаючись активною публіцистичною діяльністю, Е .Фрай вимагала 
визнання за релігією провідної ролі у виправленні засуджених. Безпосередньо 
під її впливом в Англії був прийнятий Акт 1823 р., що ввів у дію новий 
Статутний кодекс тюремних правил. У главі ХІІ цього статуту чітко визначені 
стандарти роботи священнослужителів у тюрмах, що значно розширювали їх 
обов’язки, зокрема, на законодавчому рівні було закріплено процедуру регу-
лярного відвідування засуджених. Згідно з Актом, наявність посади тюремно-
го капелана була обов’язковою для відкриття установи з виконання покарань 
у вигляді позбавлення волі нарівні з лікарем і начальником тюрми. Якщо в 
межах відповідної адміністративної одиниці пенітенціарні установи були від-
носно нечисленними, капелан міг працювати одразу в кількох парафіях. Актом 
1823 р. також встановлювалася платня тюремних священиків в залежності від 
кількості арештантів у його парафії. Обов’язки тюремних капеланів в Англії у 
ХІХ ст. були такі: проводити релігійну службу двічі на день, займатися релігій-
ним вихованням й освітою, забезпечувати засуджених Біблією та іншою літе-
ратурою релігійного змісту, відвідувати хворих засуджених й ховати помер-
лих. Особливо наголошувалося на необхідності відвідування небезпечних 
злочинців і спостереженні за їх характером. Свої висновки та спостереження 
священик повинен був передавати директору тюремної установи для корегу-
вання режиму утримання засудженого [14].

Статутом 1823 р. чітко обумовлювалась належність тюремного капелана 
до англіканської церкви. Незважаючи на це, у законодавчому акті захищалися 
права представників інших віросповідань, за дозволом влади таких осіб міг 
відвідувати духівник з обов’язковою фіксацією мети і результатів візиту у спе-
ціальному журналі. З 1863 р. на службу почали приймати також католицьких 
священиків, що викликало значний супротив з боку англіканської церкви, 
зокрема англіканських тюремних капеланів. Проте суперечки точилися не 
навколо богословських питань й відмінностей між конфесіями, а стосовно 
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управління установами з виконання покарань і привілеїв займати у тюрмі про-
відне становище. Але після такого рішення у засуджених був вибір, що при-
звело до зменшення впливу англіканської церкви на тюремну паству. 

Висновки. На думку зарубіжних істориків права, філадельфійська сис-
тема та її наступниці в Північній Америці й Європі є «результатом квакер-
ських концепцій кримінального права, що отримали силу нормативного акта 
[15, c. 64]. Саме протестанти-квакери вперше заговорили про покарання як 
засіб перевиховання злочинців шляхом релігії, освіти та праці. Проте суттєвою 
відмінністю британських тюремних реформ від північноамериканських стало 
в подальшому розмежування суспільно-політичних і релігійних поглядів на 
мету тюремного ув’язнення. Якщо у США ці сили діяли спільно, намагаючись 
досягти ефективних результатів, то громадськість Великої Британії у другій 
половині ХІХ ст. поступово перейшла в опозицію релігійним громадам, звину-
вачуючи їх у надмірній ідеалізації місії тюремного ув’язнення злочинців. Так, 
нечисленна релігійна група протестантів-квакерів відіграла ключову роль у 
закріпленні практики відвідування тюрем представниками релігійних органі-
зацій. Протестантська етика й теологічна риторика стали одним з основних 
джерел, що були покладені в основу пенітенціарних реформ у Північній 
Америці та Британській імперії. Представники релігійних громад, виступаючи 
за проведення широких соціальних реформ, зробили значний внесок у процес 
гуманізації кримінальних покарань, зокрема тюремного ув’язнення  в кінці 
ХVIII – на початку ХІХ ст. 
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Голоборотько Д.Є. Роль релігійного фактора в реформах тюремних систем:  
зарубіжний історично-правовий досвід

У статті вивчено релігійні витоки тюремних реформ у Північній Америці та 
Великій Британії в кінці ХVIII – на початку ХІХ ст. Проаналізовано гуманістичні 
проекти пенітенціарних перетворень представників протестантської конфесії у 
християнстві – квакерів. Зроблено висновок, що саме протестанти-квакери вперше 
заговорили про покарання як засіб перевиховання злочинця за допомогою релігії, осві-
ти та праці, закріпили практику відвідування тюрем. Протестантська етика й 
теологічна риторика стали одним з основних джерел, що були покладені в основу 
тюремних перетворень. 

Ключові слова: тюремна реформа, квакери, філадельфійська та оборнська 
пенітенціарні системи, тюремний священик. 

Голоборотько Д.Е. Роль религиозного фактора в реформах тюремных сис-
тем: зарубежный историко-правовой опыт

В статье изучены религиозные истоки тюремных реформ в Северной Америке 
и Великобритании в конце ХVIII – начале ХІХ века. Проанализированы гуманисти-
ческие реформы пенитенциарных преобразований представителей протестантской 
конфессии в христианстве – квакеров. Сделан вывод, что именно протестанты-
квакеры впервые заговорили о наказании как способе перевоспитания преступника с 
помощью религии, образования и труда, закрепили практику посещения тюрем. 
Протестантская этика и теологическая риторика стали одним из основных источ-
ников тюремных преобразований.
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Holoborotko D. The Role of Religious Factor in the Reform of Prison Systems: 
Foreign Historical Legal Experience 

In this article, the religious sources of the prison reform in North America and 
Great Britain in the end of ХVIII – the beginning of ХІХ century are studied. The humanistic 
projects of the prison transformations of the Protestant confession’s representatives in 
Christianity – Quakers are analyzed. It is stated, that  Protestants-Quakers were the first 
who talked about punishment as a mean of rehabilitation of the offender with the help of 
religion, education and labor, who fixed the practice of visiting prison. The Protestant ethic 
and the theological rhetoric have become one of the main sources that formed the basis for 
penitentiary reform.

Keywords: Prison Reform; Quakers; Philadelphia and Oborn Penitentiary Systems; 
Prison Priest
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ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР 
АДВОКАТА У НОРМАХ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Частиною 6 статті 55 Конституції України вста-
новлено, що кожен має право будь-якими незабороненими законом засобами 
захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань [1]. 
Частиною 1 статті 59 Конституції України встановлено, що кожен має право на 
професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допо-
мога надається безоплатно [1]. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав 
[1]. На перший погляд прості і зрозумілі гарантії далеко не завжди працюють 
так, як ми того очікуємо. Положення згаданих статей Основного закону не 
були дослівно перенесені у Кримінальний процесуальний кодекс України 
(далі – КПК України): відповідно до статті 45 КПК України захисником не 
може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвока-
тів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться 
відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською 
діяльністю [2]. Ця норма стала каменем спотикання для десятків адвокатів 
України, які, маючи дійсне свідоцтво про право на зайняття адвокатською 
діяльністю, з тих чи інших причин не були включені до Єдиного реєстру адво-
катів України: слідчі органи не допускають таких адвокатів до участі у кримі-
нальному провадженні, а судді не приймають складених ними документів. 
Найбільш гостро окреслена проблема постала у м. Києві внаслідок кількаріч-
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ного протистояння між Радою адвокатів м. Києва та Радою адвокатів України. 
Зазначене спонукало нас дослідити питання конституційності частини 2 стат-
ті 45 КПК України, узгодженості цієї норми з іншими статтями Кодексу, 
порядку, практики та наслідків її реалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Конституційне право на віль-
ний вибір захисника неодноразово ставало предметом дослідження, насампе-
ред за часів дії попереднього Кримінального процесуального кодексу УРСР. 
Однак здебільшого автори зосереджені на питанні неконституційності зву-
ження права на вільний вибір захисника до можливості обирати такого захис-
ника лише серед адвокатів, не торкаючись питання рівності самих адвокатів [5, 
97–99; 6, 139–141; 7, 156–157]. Натомість у цій статті ми розглянемо питання 
звуження кола потенційних захисників-адвокатів через застосування Єдиного 
реєстру адвокатів України. 

Мета статті: з’ясувати, чи відповідають Конституції України (є консти-
туційними) положення частини 2 статті 45 КПК України. 

Основні результати дослідження. Конституційний Суд України у 
рішенні № 13-рп/2000 від 16 листопада 2000 року щодо права на вільний вибір 
захисника вказав: положення частини першої статті 59 Конституції України 
про те, що кожен є вільним у виборі захисника своїх прав», треба розуміти як 
конституційне право підозрюваного, обвинуваченого і підсудного при захисті 
від обвинувачення та особи, яка притягається до адміністративної відповідаль-
ності, з метою отримання правової допомоги вибирати захисником своїх прав 
особу, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання правової 
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи [3]. 

У Рішенні Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 року 
№ 23-рп/2009 зроблено наголос на тому, що особа має право вільно, без непра-
вомірних обмежень, отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі і фор-
мах, яких вона потребує [4]. 

Відповідно до статті 1312 Конституції України, що набула чинності з 
30.09.2016, для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвока-
тура [1]. Незалежність адвокатури гарантується. Засади організації і діяльнос-
ті адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються 
законом. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а 
також захист від кримінального обвинувачення. 

Хоча Конституція України закріпила право на вільний вибір захисника 
(стаття 59), уточнивши, що захисником у кримінальному провадженні може 
бути лише адвокат, у КПК України це право звужене [1]. Відповідно до стат-
ті 45 КПК України: 1. Захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюва-
ного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої перед-
бачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характе-
ру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої 
передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію). 
2. Захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до 
Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі 
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адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права 
на зайняття адвокатською діяльністю [2].

Таким чином, Конституція України встановлює вільний вибір захисни-
ка у кримінальному провадженні з числа адвокатів, а КПК України – лише з 
числа адвокатів, включених до Єдиного реєстру адвокатів України.

Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адво-
катської діяльності в Україні  визначені Законом України від 05.07.2012 
№ 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [8]. Відповідно до 
пункту 1 частини 1 статті 1 цього Закону, адвокат – фізична особа, яка здій-
снює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим 
Законом [8]. Пунктом 2 частини 1 статті 1 цього Закону встановлено, що адво-
катська діяльність – незалежна професійна діяльність адвоката щодо здій-
снення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги 
клієнту [8]. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 1 цього Закону, захист – 
вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і 
законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, 
виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових 
заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх 
застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядаєть-
ся питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка 
притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи 
про адміністративне правопорушення [8]. 

Відповідно до частин 1–2 статті 4 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», адвокатська діяльність здійснюється на принципах 
верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення 
конфлікту інтересів [8]. Адвокат України здійснює адвокатську діяльність на 
всій території України та за її межами, якщо інше не передбачено міжнародним 
договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України 
або законодавством іноземної держави [8].

Частиною 2 статті 5 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» встановлено, що держава створює належні умови для діяльності 
адвокатури та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності [8].

Статтею 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
встановлено, що адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юри-
дичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не 
менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім 
випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та 
отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю [8].

Відповідно до статті 12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», особі, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатів регі-
ону в день складення присяги безоплатно видаються свідоцтво про право на 
заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України [8]. 

Таким чином, за змістом статей 6 і 12 Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» особа вважається адвокатом з моменту отримання 
свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю [8]. Закон України 
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«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не пов’язує право на зайняття 
адвокатською діяльністю з внесенням до Єдиного реєстру адвокатів чи вчи-
ненням будь-яких інших дій, окрім вказаних у статтях 6 і 12 цього Закону: 
складання іспиту, проходження стажування, складання присяги, отримання 
свідоцтва. 

Статтею 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
встановлено вичерпний перелік підстав для зупинення, а статтею 32 – для при-
пинення права на зайняття адвокатською діяльністю [8]. Жодна з підстав, 
перелічених у вказаних нормах, не стосується ведення Єдиного реєстру адво-
катів України. Окрім того, за змістом вказаних статей спершу відбувається 
зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю, а тоді 
про це вносяться відомості до Єдиного реєстру адвокатів України, однак сам 
лише факт внесення таких відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України 
без прийняття в установленому порядку рішення про припинення/зупинення 
права на зайняття адвокатською діяльністю не впливає на правовий статус 
адвоката. У цьому аспекті слід відмітити невідповідність між частиною 2 стат-
ті 45 КПК України та пунктом 2 частини 2 статті 78 цього Кодексу [2]. Так, у 
частині 2 статті 45 КПК України вказано, що «захисником не може бути адво-
кат … стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості 
про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю», 
а у пункті 2 частини 2 статті 45 цього Кодексу, що «особа не має права брати 
участь у цьому ж кримінальному провадженні як захисник або представник 
також у випадках… зупинення або припинення права на зайняття адвокат-
ською діяльністю (зупинення дії свідоцтва про право на зайняття адвокат-
ською діяльністю або його анулювання) у порядку, передбаченому зако-
ном» [2]. Оскільки, як уже обґрунтовано вище, зупинення/припинення права 
на зайняття адвокатською діяльністю здійснюється на підставі рішення компе-
тентного органу у випадках та порядку, встановлених Законом України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», а внесення цих відомостей в Єдиний 
реєстр адвокатів України має лише довідково-інформаційний характер, оче-
видно, що коректним є формулювання, наведене у статті 78 КПК України, у 
той час як норма частини 2 статті 45 КПК України і у цій частині суперечить 
статті 59 Конституції України, оскільки ставить право на вільний вибір захис-
ника у залежність не від можливості та права цього захисника надавати право-
ву допомогу, а від змісту довідково-інформаційного ресурсу приватної форми 
власності. 

Загальні відомості про Єдиний реєстр адвокатів України встановлені 
статтею 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [8]. 
Так, відповідно до частини 1 статті 17 Закону Рада адвокатів України забез-
печує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберіган-
ня, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний 
склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього 
Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обра-
ні адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності [8]. Внесення відо-
мостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів 
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регіонів та Радою адвокатів України [8]. Відповідно до частини 2 статті 17 
цього Закону до Єдиного реєстру адвокатів України вносяться такі відомості: 
1) прізвище, ім’я та по батькові адвоката; 2) номер і дата видачі свідоцтва про 
право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення 
про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і 
дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до 
Єдиного реєстру адвокатів України); 3) найменування і місцезнаходження 
організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку; 4) адре-
са робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку; 5) інформація про зупи-
нення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю; 6) інші 
відомості, передбачені цим Законом [8]. Частиною 6 статті 17 цього Закону 
встановлено, що порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України затвер-
джується Радою адвокатів України [8].

Таким чином, за змістом статті 17 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність»:

1) Єдиний реєстр адвокатів України є суто довідковим ресурсом, який 
не впливає на зміст та обсяг прав і обов’язків адвокатів, що встановлені зако-
ном;

2) Єдиний реєстр адвокатів України не є державним реєстром, на що 
вказує вже сама його назва;

3) Єдиний реєстр адвокатів України перебуває у повному володінні при-
ватних організацій адвокатського самоврядування, формується та ведеться на 
їх власний розсуд, а відтак є нічим іншим як об’єктом права приватної власнос-
ті цих організацій;

4) законом не встановлено навіть вичерпного переліку відомостей, що 
вносяться до Єдиного реєстру адвокатів України.

Жодних обмежень щодо провадження окремих видів адвокатської 
діяльності внаслідок невнесення адвоката до Єдиного реєстру адвокатів не 
містить ані стаття 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» «Види адвокатської діяльності», ані стаття 20 «Професійні права адво-
ката», ані стаття 21 «Професійні обв’язки адвоката» [8]. Стаття 23 «Гарантії 
адвокатської діяльності» Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» прямо встановлює, що професійні права, честь і гідність адвоката 
гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та інши-
ми законами, зокрема: 1) забороняються будь-які втручання і перешкоди здій-
сненню адвокатської діяльності; 5) адвокату гарантується рівність прав з 
іншими учасниками провадження, дотримання засад змагальності і свободи в 
наданні доказів та доведенні їх переконливості [8]. Органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи у відносинах з 
адвокатами зобов’язані дотримуватися вимог Конституції України та законів 
України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 
та протоколів до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою 
України, практики Європейського суду з прав людини [8].

Слід звернути увагу і на статус органів адвокатського самоврядування, 
до завдань яких віднесено ведення Єдиного реєстру адвокатів України. Так, з 
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одного боку, адвокатське самоврядування не є органом влади (ст. 46 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»), а відтак, відповідно до 
ст. 6 Конституції України не може мати жодних владних управлінських функ-
цій, а його діяльність не може бути передумовою реалізації конституційного 
права інших осіб на вільний вибір захисника та конституційних прав адвокатів 
на працю, а з іншого – рішення адвокатського самоврядування обов’язкові для 
виконання адвокатами, окрім того, адвокати зобов’язані за власний рахунок 
утримувати ці організації (статті 43, 57, 58 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність») [8]. 

Відповідно до стаття 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства України [1].

Відповідно до п. 1 Основних положень про роль адвокатів, прийнятих 
VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 р., будь-яка 
людина в праві звернутися по допомогу до адвоката за своїм вибором для під-
твердження своїх прав і захисту в усіх стадіях кримінальної процедури [9]. 
Підпунктом «а» пункту 16 Основних положень встановлено, що уряди пови-
нні забезпечити адвокатам можливість здійснювати їх професійні обов’язки 
без залякування, перешкод, завдання турботи й недоречного втручання [9]. 
Пунктом 19 Основних положень встановлено, що суд або адміністративний 
орган не повинні відмовляти у праві адвоката, що має допуск до практики, 
представляти інтереси свого клієнта, якщо він не був дискваліфікований від-
повідно до національного права і практики його застосування й даних 
Положень [9].

Право на вільний вибір адвоката гарантує і Принцип 17 Зводу принци-
пів захисту всіх осіб, що були піддані затриманню чи ув’язненню у будь-якій 
формі, прийнятого 09.12.1988 на 76 пленарному засіданні Генеральної асамблеї 
ООН [10]. 

Відповідно до підпункту «c» пункту 3 статті 6 Конвенції з прав людини 
та основоположних свобод, кожний обвинувачений у вчиненні кримінального 
правопорушення має щонайменше такі права: с) захищати себе особисто чи 
використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний роз-
суд, або – за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захис-
ника – одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси 
правосуддя;...» [11]. 

Слід підкреслити, що застосування цієї норми Конвенції Україною вже 
було предметом розгляду у Європейському суді з прав людини – у справі 
«Загородній проти України» (Заява № 27004/06) [12]. За обставинами цієї 
справи заявник скаржився на порушення статті 6 Конвенції, оскільки націо-
нальні суди відмовили допустити до провадження обраного заявником захис-
ника з тих підстав, що він не був адвокатом [12]. При цьому Уряд стверджував, 
що це було зроблено саме в інтересах заявника, бо «…допуск фахівця у галузі 
права в якості захисника у справі не забезпечив би заявнику достатню юридич-
ну допомогу [12]. З огляду на те, що правовий статус фахівця у галузі права 
(іншими словами, юриста, який не мав свідоцтва про право на заняття адвокат-
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ською діяльністю) не був визначений законодавством, на нього не поширюва-
лась дія Правил адвокатської етики та не застосовувались кваліфікаційні 
вимоги, встановлені для адвокатів [12]. Крім того, такий фахівець у галузі 
права не міг бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.» (див. 
п. 49 рішення Європейського суду з прав людини від 24.11.2011) [12]. 
Європейський суд з прав людини у рішенні від 24.11.2011 щодо справи 
«Загородній проти України» (Заява № 27004/06) визнав, що відбулося пору-
шення права на справедливий суд, оскільки «…право заявника на вільний 
вибір захисника було обмежено у спосіб, що є несумісним з вимогами пунк-
тів 1 та 3 статті 6 Конвенції.» [12]. Суд звернув увагу, що право на вільний 
вибір захисника не є абсолютним у тому сенсі, що національні суди можуть не 
прийняти вибір особи, коли існують відповідні та достатні підстави вважати, 
що того вимагають інтереси правосуддя (див. рішення від 25 вересня 1992 року 
у справі «Круассан проти Німеччини» (Croissant v. Germany), п. 29, Series A 
№ 237 B), наприклад, якщо висувається законодавча вимога щодо наявності у 
захисника юридичної освіти (див. рішення від 19 лютого 2009 року у справі 
«Шабельник проти України» (Shabelnik v. Ukraine), заява № 16404/03, п. 39; 
рішення від 20 січня 2005 року у справі «Майзіт проти Росії» (Mayzit v. Russia), 
заява № 63378/00, п. 68), та з метою забезпечення безперешкодного функціо-
нування системи правосуддя (див. рішення у справі «Мефтах та інші проти 
Франції» (Meftah and Others v. France), заяви №№ 32911/96, 35237/97 та 
34595/97, п. 45, ECHR 2002-VII) [12; 13; 14; 15; 16].

Підкреслюємо, що Європейський суд з прав людини вважає, що обме-
ження гарантованого Конвенцією права на вільний вибір захисника можливе 
за законом лише якщо того вимагають інтереси правосуддя, причому у назва-
них вище рішеннях цього суду такі обмеження визнавалися правомірними 
лише якщо стосувалися кваліфікації захисника [12]. Конституція України у 
статтях 59 та 1312 вже встановила сумнівно обґрунтовані у розумінні 
Європейської конвенції з прав людини обмеження права на вільний вибір 
захисника, зазначивши, що таким може бути лише адвокат [1]. Однак КПК 
України у статті 45 додав ще одне обмеження – включення відомостей про 
адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України, тобто наявність факту, який за 
змістом Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» жодним 
чином не впливає на право на здійснення адвокатської діяльності (одним із 
напрямків якої є захист у кримінальному провадженні) та не свідчить про ква-
ліфікацію адвоката [2]. По суті, частина 2 статті 45 КПК України поставила 
можливість реалізації конституційного права особи на вільний вибір захисни-
ка у залежність від добросовісного користування об’єктом права приватної 
власності [2]. У свою чергу, кількарічне протистояння між Радою адвокатів м. 
Києва та Радою адвокатів України, в ході якого Рада адвокатів України від-
мовлялася вносити до Єдиного реєстру адвокатів України відомості про адво-
катів, яким свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю видала 
Рада адвокатів м. Києва, продемонструвало на практиці неприпустимість під-
ходу, закріпленого законодавцем у частині 2 статті 45 КПК України, не лише 
через його неконституційність, але й через об’єктивну нежиттєздатність: 
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Єдиний реєстр адвокатів України з довідкового ресурсу перетворився на 
легальний інструмент перешкоджання діяльності адвокатів. 

 Таким чином, частина 2 статті 45 КПК України суперечить статтям 8, 59 
та 1312 Конституції України і статті 6 Конвенції з прав людини та основопо-
ложних свобод, яка, відповідно до статті 9 Конституції України, є частиною 
національного законодавства [1; 2]. 

Слід зауважити, що попри викладене, правоохоронні органи та суди 
України неодноразово з посиланням на частину 2 статті 45 КПК України не 
допускали до участі у кримінальному провадженні адвокатів, що не були вне-
сені до Єдиного реєстру адвокатів, у т.ч. відхиляли апеляційні скарги, подані 
такими адвокатами, позбавляючи засуджених права на оскарження вироку [2]. 
При цьому правоохоронні органи та суди України нехтують приписами Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та згаданих актів міжна-
родного права (які, як зазначалося вище, є частиною національного законодав-
ства, та в ієрархії нормативно-правових актів посідають наступне після 
Конституції України місце), посилаючись на статтю 9 КПК України, якою 
встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти України, положення 
яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому 
кодексу, і при здійсненні кримінального провадження не може застосовувати-
ся закон, який суперечить цьому кодексу [2; 8]. Закріплений у статті 9 КПК 
України принцип зумовлює необхідність безумовного дотримання норм 
Конституції України та міжнародних зобов’язань України при конструюванні 
норм цього Кодексу, чого однак не було враховано при складанні частини 2 
статті 45 КПК України [8]. Як наслідок, громадяни України, маючи конститу-
ційне право на вільний вибір захисника, позбавлені законом (частиною 2 стат-
ті 45 КПК України) можливості реалізувати його в повній мірі, а адвокати, 
маючи конституційне право на працю, тим же законом позбавлені можливості 
надавати правничу допомогу особам, які цього потребують. Слід зауважити, 
що хоча частина 2 статті 45 КПК України забороняє бути захисником особі, що 
не включена до Єдиного реєстру адвокатів, стаття 78 цього Кодексу не містить 
серед підстав для відводу захисника пункт про невключення відомостей про 
адвоката до згаданого Реєстру [8]. Іншої прямої норми щодо усунення захис-
ника з процесу КПК України також не містить. Більше того, відповідно до 
пункту 1 частини 4 статті 47 КПК України обставини, які згідно з цим 
Кодексом виключають участь захисника у кримінальному провадженні, лише 
надають право, однак не створюють обов’язку для такого захисника відмови-
тися від виконання своїх обов’язків [8]. Інакше кажучи, якщо вже правоохо-
ронці не додивилися і адвокат був визнаний захисником, то формально ані суд, 
ані слідчі органи, ані будь-хто інший не вправі виключити з провадження (від-
вести) захисника, який має чинне свідоцтво про право на зайняття адвокат-
ською діяльністю. Однак деякі суди таки знайшли спосіб усувати з процесу 
захисників, не включених до Єдиного реєстру адвокатів України: вони просто 
не приймають документи, складені та підписані такими захисниками, як такі, 
що підписані неуповноваженою особою, і не дозволяють їм брати участь у 
судових засіданнях, змушуючи особу відмовитися від такого захисника. 
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Як боротися з таким порядком? Статтею 13 Конвенції з прав людини та 
основоположних свобод встановлено, що кожен, чиї права та свободи, визнані 
в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного 
захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене 
особами, які здійснювали свої офіційні повноваження [11].

У рамках цієї статті ми не розглядатимемо конкретні механізми протидії 
адвоката діям/бездіяльності слідчих органів щодо недопущення його до участі 
у кримінальному провадженні. Зрозуміло, що такі дії можуть бути оскаржені 
під час досудового розслідування відповідно до пункту 1 частини 1 статті 303 
КПК України, однак принесуть результат лише за умови, що слідчий суддя, що 
розглядатиме скаргу, поділятиме викладену вище позицію щодо неконститу-
ційності частини 2 статті 45 КПК України і застосує Конституцію України як 
норму прямої дії [2]. 

Пленум Верховного суду України у пункті 2 постанови від 01 листопада 
1996 року № 9 вказав, що оскільки Конституція України, як зазначено в її стат-
ті 8, має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при 
розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншо-
го нормативно-правового акта з точки зору його відповідності Конституції і в 
усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії [17]. 
Судові рішення мають ґрунтуватись на Конституції, а також на чинному зако-
нодавстві, яке не суперечить їй [17]. Статтею 83 Закону України «Про 
Конституційний Суд України» встановлено, що у разі виникнення у процесі 
загального судочинства спору щодо конституційності норми закону, яка засто-
совується судом, провадження у справі зупиняється [18]. За таких умов від-
кривається конституційне провадження у справі і справа розглядається 
Конституційним Судом України невідкладно [18]. Відповідно до пункту 5 
частини 2 статті 46 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» при-
йняття рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань 
конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного 
тлумачення Конституції України віднесено до повноважень Пленуму 
Верховного Суду України [19]. Однак стаття 335 КПК України «Зупинення 
судового провадження» не містить підстави для зупинення судового прова-
дження, що передбачена статтею 83 Закону України «Про Конституційний 
Суд України» [2; 18]. Та й у цілому КПК України не містить процедури звер-
нення до Верховного Суду України для ініціювання подання до Конституційного 
Суду України, що з урахуванням вже згаданої частини 3 статті 9 КПК України 
ставить під сумнів правомірність та імовірність такого звернення взагалі [2]. У 
свою чергу, незалежно від змісту прийнятого слідчим суддею за наслідками 
розгляду скарги на дії/бездіяльність слідчого, прокурора щодо порушення 
права на вибір захисника рішення (ухвали), відповідно до статті 309 КПК 
України воно не може бути оскаржене в апеляційному порядку – на таке 
рішення лише можуть бути висловлені заперечення під час підготовчого про-
вадження у суді [2]. 
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Якщо недопущення захисника до участі у кримінальному провадженні 
має місце під час судового розгляду, то стороні захисту доведеться захищати 
свій вибір захисника у кожній інстанції. 

Вказані заходи застосовуватимуться вже за фактом порушення права на 
вільний вибір захисника конкретної особи. Та чи можливо запобігти таким 
порушенням? Вважаємо, що для запобігання порушенню права особи на віль-
ний вибір захисника внаслідок неналежного ведення такого довідково-інфор-
маційного ресурсу, як Єдиний реєстр адвокатів України, слід винести на роз-
гляд Конституційного Суду України питання про неконституційність частини 
2 статті 45 КПК України. До 30 вересня 2016 року, тобто до дня набрання 
чинності Законом України від 02.06.2016 № 1401-VIII «Про внесення змін до 
Конституції України (щодо правосуддя)», громадяни України ще мали право 
на конституційне звернення, тож могли звернутися до Конституційного Суду 
України щодо тлумачення частини 2 статті 45 КПК України [20]. Однак, з 
30 вересня 2016 року громадяни України втратили право на конституційне 
звернення, натомість, начебто, отримавши право на конституційну скаргу. 
Однак станом на день підготовки цієї статті закон, що визначав би порядок 
звернення з конституційною скаргою, ще не прийнятий. Та навіть коли такий 
закон буде написаний, за змістом частини 4 статті 55 Конституції України 
особа зможе звернутися до Конституційного Суду України лише тоді, коли її 
право на вільний вибір захисника буде неодноразово порушене слідчими орга-
нами та судами усіх інстанцій, тобто минуть роки безплідної боротьби з 
каральною машиною держави, яка позбавляє людину можливості захищати 
себе незаборонененими законом способами і засобами, перш ніж особа зможе 
самостійно і від власного імені порушити питання неконституційності норми 
перед Конституційним Судом України [1]. Тож констатуємо, що для звернен-
ня до єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні з питань неконсти-
туційності частини 2 статті 45 КПК України спершу доведеться звернутися до 
суб’єкта, який має на це право і якому, сподіваємося, не байдуже до порушення 
конституційного права громадян на вільний вибір захисника. 

Відповідно до статті 150 Конституції України, Конституційний Суд 
України вирішує питання щодо відповідності Конституції України (конститу-
ційності) законів, зокрема за поданням Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини [1]. 

Відповідно до статті 55 Конституції України, кожен має право звертати-
ся за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини [1]. Статтею 1 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини» встановлено, що Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини на постійній основі здійснює парламентський контр-
оль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та 
захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції [21].

Висновки. Як бачимо, у правовій державі, якою, начебто, є Україна від-
повідно до статті 1 Конституції України, вже кілька років конституційне право 
особи на вільний вибір захисника поставлене у залежність від користування 
кількома організаціями об’єктом права приватної власності. Довідково-
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інформаційний по своїй суті ресурс – Єдиний реєстр адвокатів України – 
перетворився на інструмент перешкоджання діяльності адвокатів та ущемлен-
ня конституційних прав громадян. Сприяти у вирішенні цієї проблеми може 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини – єдина особа з числа 
суб’єктів, що мають право на звернення до Конституційного Суду України, і 
при цьому незадіяний ані у законодавчому процесі, ані у судочинстві. 
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Матвійчук А.О. Обмеження права на вільний вибір адвоката у нормах 
Кримінального процесуального кодексу України

У статті досліджується питання конституційності обмеження, передбаче-
ного частиною 2 статті 45 Кримінального процесуального кодексу України, щодо 
участі у кримінальному провадженні як захисника адвоката, відомості про якого не 
внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі 
адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на 
зайняття адвокатською діяльністю. 



КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 1(67)/2017

103

Ключові слова: вільний вибір захисника, адвокат, захисник, кримінальне про-
вадження, Єдиний реєстр адвокатів України.

Матвейчук А.А. Ограничение права на свободный выбор адвоката в нормах 
Уголовного процессуального кодекса Украины

В статье исследуется вопрос конституционности ограничения, предусмо-
тренного частью 2 статьи 45 Уголовного процессуального кодекса Украины, относи-
тельно участия в уголовном производстве в качестве защитника адвоката, ведомос-
ти о котором не внесены в Единый реестр адвокатов Украины или относительно 
которого в Едином реестре адвокатов Украины имеются сведения о приостановлении 
или прекращении права на занятие адвокатской деятельностью.

Ключевые слова: свободный выбор защитника, адвокат, защитник, уголовное 
производство, Единый реестр адвокатов Украины. 

Matviichuk A. Limitation of a Right to a Free Choice of an Advocate in the 
Provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine

In this article the matter of constitutionality of a limitation under the part 2 article 45 
of the Criminal Procedure Code of Ukraine, regarding the prohibition for advocates, 
information concerning which is not published in the Unified Register of Advocates of 
Ukraine, or advocates, regarding which there is information about suspension or termination 
of a right to perform advocacy in the Unified Register of Advocates of Ukraine, to take part 
in criminal procedure as a defender, is researched. 

Keywords: Free Choice of a Defender; Advocate; Defender; Criminal Procedure; 
Unified Register of Advocates of Ukraine
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МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ СЕРІЙНИХ 
УБИВСТВ І ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

В УКРАЇНІ 

Постановка проблеми. Останніми роками зростає увага суспільства та 
правоохоронних органів до випадків вчинення вбивств одними і тими ж осо-
бами, які отримали  назву «серійні вбивці». Вбивства, вчинені такими особами, 
називаються  серійними. Кількість серійних убивств із кожним роком зростає, 
проте якість і результативність їх розслідування залишається на низькому 
рівні, оскільки розслідування – це складна багатоаспектна проблема, яка 
ускладнена відсутністю: матеріально-технічних, наукових забезпечень; обізна-
ності працівників органів досудового розслідування з методиками розсліду-
вання окремих видів злочинів; їх компетентності та поінформованості про 
сучасні професійні можливості; технічного оснащення експертних установ і 
підрозділів; досвіду роботи з такими кримінальними правопорушеннями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем осо-
бливостей розслідування серійних вбивств займається велика кількість вітчиз-
няних і зарубіжних науковців, серед яких В.А. Журавель, О.П. Кучинська, 
О.С. Мірошниченко, С.В. Яковчук та інші.Однак вказана проблема в Україні 
залишається відкритою і на даний час потребує подальшого дослідження та 
якісного вдосконалення.

© М.І. Карпенко, М.І. Садівник, 2017
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Мета статті: дослідження й аналіз світової практики застосування авто-
матизованих систем, які допомагають при розслідуванні серійних вбивств та 
надання рекомендацій щодо більш ефективного розслідування серійних 
вбивств.

Основні результати дослідження. Аналіз досліджень, публікацій, нау-
кових статей і різних статистик свідчить про те, що з кожним роком кількість 
серійних вбивств збільшується, а їх розкриття залишається на низькому рівні. 
На нашу думку це зумовлено низкою проблем, які є суттєвими при розсліду-
ванні серійних вбивств.

Першою, на наш погляд, основною, є проблема огляду місця події. Місце 
події як одне з найважливіших джерел отримання інформації про злочин та 
осіб, які його вчинили,  дає змогу встановити обставини вчиненого злочину, 
дані про біологічні, психологічні та у деяких випадках соціальні властивості 
злочинця [1, с. 99].

Сліди на місці злочину дозволять сформувати функціональний портрет 
людини – систему ознак, що відбивають особливості динамічної моделі люди-
ни. На думку науковців, функціональний портрет об’єднує три групи ознак: 
1) локомоційні (орієнтація та переміщення тіла у просторі) відображаються у 
ході (кульгавість, використання тростини) і відбиваються в доріжці ніг (взут-
тя); 2) комунікативні (процеси спілкування, обміну інформацією) відобража-
ються у слідах рук (лівша чи правша), особливостях почерку; предметні (дії, 
спрямовані на зміну та використання об’єктів оточуючого світу) означають 
трудові та побутові навики і відображають у видах вузлів, які застосовуються, 
у використанні спеціальних знарядь для вбивств [2, с. 14–15].

Якщо після проведення огляду місця події несвоєчасно провести різного 
виду експертизи,  це зашкодить розкриттю кримінального провадження, тому 
що результати експертиз дозволять встановити дуже багато деталей як про 
вбивцю, так і про жертву, що, у свою чергу, полегшить розслідування та дасть 
змогу правильно об’єднати кримінальні провадження.

Другою проблемою є об’єднання кримінальних проваджень. Суть поля-
гає в тому, що при об’єднанні кримінальних проваджень відсутня єдина 
комп’ютерна система, яка б об’єднувала кримінальні провадження за певними 
криміналістичними ознаками, що, у свою чергу, дасть змогу усунути людський 
фактор при встановленні зв’язку між кримінальними провадженнями. Також 
це допомогло б усунути зловживання правоохоронних органів приписувати 
нерозкриті вбивства до деяких уже розкритих вбивств, щоб покращити статис-
тику своєї діяльності.

Третьою проблемою є планування роботи із розслідування серійних 
вбивств. Слідчі та оперативні підрозділи повинні спільно планувати свою 
роботу під час розслідування всіх серійних вбивств. 

Основними принципами планування, спільними для кримінальних 
справ усіх категорій, є: індивідуальність, конкретність, своєчасність, реаль-
ність та динамічність [3, с. 250]. Але на практиці складання плану оперативно-
слідчих дій здійснюється не завжди та лише у складних справах, причому 
письмово це здійснюється лише у 25% [4 с. 115].
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Вказана статистика свідчить про те, що порушення відповідальними 
працівниками порядку проведення оперативно-слідчих дій призводить до зни-
ження ефективності розслідування та в більшості випадків є причиною нероз-
криття кримінального правопорушення в цілому.

Четвертою проблемою є помилка, яку допускають правоохоронні орга-
ни під час кримінального провадження – це розголошення у пресі чи іншим 
особам даних досудового розслідування. Розголошені дані можуть перешкоди-
ти встановленню особи підозрюваного, оскільки він буде ретельніше готува-
тись до наступного злочину або утримуватись від вчинення наступних злочи-
нів. Цією помилкою правоохоронні органи унеможливлюють розкриття кри-
мінальних проваджень,  особливо серійних убивств.

Аналіз викладеного свідчить про те, що розслідування серійних вбивств 
здійснюється недієво та занадто відкрито, тому доречним було б використання  
світової практики. Розглянемо декілька варіантів.

Так метод кримінального профілювання застосовується у багатьох дер-
жавах світу (США, Велика Британія, Нідерланди). При тому довіру до такого 
роду інформації та її значення для досудового розслідування підкреслювали 
82,6 % працівників поліції у Сполученому Королівстві, які вважали створення 
профілю корисним (дослідження було проведено у 1995 р.) [5, p. 1259].

«Профіль» («портрет») розшукуваного злочинця являє собою систему 
відомостей про психологічні та інші ознаки особи, що є істотними з точки зору 
його виявлення та ідентифікації. Оскільки у цю систему включаються ознаки 
не тільки психологічної природи, соціально-демографічні тощо, В.А. Образцов 
пропонує визначити даний об’єкт як пошуковий «портрет», або як психолого-
криміналістичну характеристику злочинця [6].

Розроблена у ФБР США процедура створення «психологічного профі-
лю» типового злочинця складається з таких стадій: 1) дослідження фактичних 
даних і матеріалів справ; 2) віднесення злочину до підтипів; 3) реконструкція 
послідовності подій; 4) створення індивідуального профілю злочинця – до про-
філю додається демографічна інформація, фізичні характеристики, ставлення 
до алкоголю, переконання і цінності, перед – і посткримінальна поведінка та 
стратегія здійснення слідчих дій; 5) слідча стадія, під час якої відбувається 
пошук злочинця, що відповідає профілю; 6) стадія підтвердження, під час якої 
перевіряється відповідність психологічного профілю й особи злочинця, що 
необхідно для систематизації даних і вдосконалення системи профілювання [7].

Ще одним методом встановлення особи злочинця є створення «геогра-
фічного профілю». «Географічний профіль» є аналізом поведінкових моделей 
злочинців, при створенні якого використовуються різноманітні техніки: цен-
трографічний аналіз, злочинна «географічна мішень», аналіз точки відліку 
(старту), аналізу ступеня розповсюдження, аналіз місця постійного й тимчасо-
вого мешкання, загальний аналіз. На основі даного аналізу створюються три 
карти, що ідентифікують можливе місце перебування злочинця, місце знахо-
дження його будинку або роботи, місце вчинення злочину та маршрут його 
пересування. Зарубіжними науковцями розроблені різноманітні моделі гео-
графічного профілю. Запропонований К. Россмо комп’ютеризований геогра-
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фічний профіль має назву «criminalgeographictargeting» (CGT) – кримінальна 
географія цілей. Профіль будується на основі процесу позначення меж зони 
вчинення злочинів на карті, зі згладженням кутів; врахування відстані руху по 
місту (територією) до кожної точки вчинення злочинів, при цьому презюму-
ється їх однорідність; створення багато зонної карти, зі зображенням ймовір-
ності перебування місця проживання злочинця в межах кожного з кілець [8, 
с. 224].

«Географічний профіль злочинця» найкраще використовувати разом із 
«психологічним профілем», оскільки це дозволить слідчим мати більш повну 
характеристику злочинця. Метод кримінального профілювання у США уже 
давно довів свою ефективність у розслідуванні серійних вбивств.

Також у світі застосовуються й інші аналітичні системи географічного 
профілю, які мають назву «RIGELAnalyst», «Dragnet», «CrimeStat».

Застосовані на різних типах функцій дистанційного розпаду системи 
«RIGELAnalyst», «Dragnet», «CrimeStat», на відміну від однорівневих засобів, 
створюють сітку на площі, а потім обчислюють імовірність розташування 
«бази правопорушника» в кожному осередку сітки на основі місць вчинення 
злочину. Співробітники правоохоронних органів можуть використовувати цю 
інформацію для: 1) визначення підозрюваних; 2) здійснення пошуку в кримі-
нальних обліках на основі ймовірної адреси; 3) здійснення патрулювання та 
спостереження; 4) здійснення опитування населення на відповідній території 
та проведення обшуків; 5) створення пріоритетів пошуку в базах генетичних 
даних; 6) пошуку за відомостями про реєстрацію власників транспортних засо-
бів, що проживають за відповідними адресами, а також реєстру водійських 
прав та інше. Програмне забезпечення дозволяє створювати дво– і тривимірні 
діаграми, які мають вигляд теплових карт, що відображає рівень імовірності 
перебування правопорушника на певній території [9].

Ще одним прикладом світової практики розслідування вбивств є про-
грамне забезпечення «Gemini» (з англ. «близнюки»), яке дає змогу: 1) візуалі-
зувати та визначити силу зв’язку кримінальних справ і здійснювати їх 
об’єднання за криміналістичними ознаками, у тому числі розташування тіла, 
використання зброї тощо; 2) використовувати карти «Google» та аналізувати 
місця вчинення злочинів у зв’язку з навколишньою місцевістю; 3) створювати 
базу даних місць вчинення злочинів з автоматичним геокодуванням [10].

Для підвищення ефективності розслідування та належної організації 
роботи працівників під час розслідування доцільним є створення окремих від-
ділів з розслідування серійних вбивств, що б об’єднували спеціально навчених 
працівників з розслідування серійних убивств, які мали б у своєму підпоряд-
куванні власні експертні установи «нового зразка» й автоматизовані системи, 
що були описані вище. 

Висновок. Отже, на даний час розслідування серійних вбивств здійсню-
ється застарілими методами, які не відповідають технічному прогресу суспіль-
ства, тому запропоновані варіанти покращення розслідування, які вже трива-
лий час застосовуються у світовій практиці, сприятимуть розкриттю таких 
убивств.
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Карпенко М.І., Садівник М.І. Методика розслідування серійних убивств і 
шляхи її вдосконалення в Україні

У статті досліджено методику розслідування серійних убивств в Україні та 
світі. Виділено основні недоліки розслідувань серійних вбивств в Україні та наведено 
шляхи їх удосконалення з урахуванням світової практики розслідування, яка перед-
бачає використання новітніх комп’ютерних технологій.

Ключові слова: серійне вбивство, проблема, розслідування, світова практика, 
методи.

Карпенко Н.И., Садовник М.И. Методика расследования серийных убийств 
и пути ее усовершенствования в Украине

В статье исследована методика расследования серийных убийств в Украине и 
мире. Выделены основные недостатки расследований серийных убийств в Украине и 
приведены пути их усовершенствования, учитывая мировую практику расследования 
серийных убийств с использованием новейших компьютерных технологий.

Ключевые слова: серийное убийство, проблема, расследование, мировая прак-
тика, методы.

Karpenko M., Sadivnyk M. Methodology of Investigation of Serial Murders 
and Ways to Improve it in Ukraine

In this article, the methodology of investigation of serial murders in Ukraine and in 
the world is studied. The major drawbacks in the investigation of serial murders in Ukraine 
are outlined and the ways to improve them are given, taking into account the world practice 
of investigation of serial murders using leading-edge computer technologies.

Keywords: Serial Murder; Problem; Investigation; World Practice; Methods
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ДИСКУСИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

DISCUSSIONS AND DEBATES

REVIEW 

for the scientific publication 

“MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE: 
EVENTS, LEADERS, DOCUMENTS, 

AND MATERIALS (1917–2017)”

Book 6. Ministry of Internal Affairs of Ukraine – Ministry of Public Order 
Maintenance of the Soviet Ukraine in the Period of Destalinization and Further 
Reforms (5th March 1953 – December 1968) / the authors team M.G. Verbenskyi, 
O.N. Yarmysh, V.O. Kryvolapchuk, T.O. Protsenko, V.V. Tkachenko, V.M. Chysni kov, 
T.A. Pluhatar, V.A. Dovbnia, O.V. Kozhukhar. Under the general editorship of 
A.B. Avakov. – K. — Kh.: DNDI MVS Ukrainy, 2016. – 980 s., il., bibl.

Р Е Ц Е Н З І Я

на наукове видання

 «МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: 
ПОДІЇ, КЕРІВНИКИ, ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ 

(1917–2017 РР.)»

Том 6. Міністерство внутрішніх справ  – Міністерство охорони громад-
ського порядку радянської України в період десталінізації та подальших реор-
ганізацій ( 5 березня 1953 р. – грудень 1968 р.) / авт. кол. М.Г. Вербенський, 
О.Н. Ярмиш, В.О. Криволапчук, Т.О. Проценко, В.В. Ткаченко, В.М. Чисніков, 
Т.А. Плугатар, В.А. Довбня, О.В. Кожухар. За заг. ред. А.Б. Авакова. – К.-Х.: 
ДНДІ МВС України, 2016. – 980 с., іл., бібл.

В умовах проведення реформування МВС України на сучасному етапі з 
метою зміцнення авторитету правоохоронців серед населення, поглиблення 
прозорості їх діяльності, а також зважаючи на необхідність підвищення націо-
нальної свідомості, патріотичного виховання, нагальною потребою є вирішен-
ня питання підвищення не тільки професійного, а й загального рівня освіти 
працівників міністерства.

Одним із заходів, спрямованих на розв’язання зазначеного питання, є 
засвоєння правоохоронцями знань сторінок історії Міністерства внутрішніх 
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справ України, його організації та діяльності на певних історичних етапах, 
сучасного стану організаційно-правових засад діяльності, для чого необхідно 
видання відповідної нової, позбавленої ідеологічних нашарувань літератури, 
зокрема й збірників документів і матеріалів.

Представлений на рецензію шостий том видання «Міністерство вну-
трішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–
2017 рр.)» підготовлений науковцями Державного науково-дослідного інсти-
туту МВС України за загальною редакцією Міністра внутрішніх справ України 
А.Б. Авакова, на нашу думку, є актуальним. 

Структурно збірник складається з передмови, 2 розділів, бібліографії,  
хроніки головних подій МВС – МОГП УРСР та іменного покажчика. Перший 
розділ присвячений діяльності Міністерства внутрішніх справ УРСР у період 
десталінізації (5 березня 1953 р. – вересень 1962 р.). Другий – висвітлює діяль-
ність Міністерства охорони громадського порядку (МОГП) УРСР до перейме-
нування його в МВС. (5 вересня 1962 р. – 9 грудня 1968 р.).

У кожному розділі наведено історико-правовий нарис організаційно-
правових засад зазначених установ, законодавчі та нормативно-правові акти, 
що регламентували їх організацію та діяльність, а також біографічні нариси 
керівників, які очолювали МВС – МОГП УРСР у певні періоди часу. Таке 
структурне розташування дає змогу відтворити основні етапи функціонування 
органів внутрішніх справ УРСР у зазначені роки і комплексно висвітлити 
обрану тему дослідження. 

Доцільно зазначити, що на сьогодні аналогічної праці на теренах країн 
СНД не існує, оскільки значна кількість опублікованих документів вводиться 
до наукового обігу вперше. Саме в цьому проявляється її наукова новизна. 
Видання розраховане на студентів, аспірантів, ад’юнктів, викладачів вищих 
навчальних закладів, співробітників правоохоронних органів, а також широке 
коло читачів, які цікавляться історією України. Книга ілюстрована тематични-
ми фотографіями та малюнками, у поліграфічному плані надрукована на 
належному професійному рівні.

На підставі викладеного вважаємо, що багатотомний науковий твір 
«Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та мате-
ріали (1917–2017 рр.). Том 6. Міністерство внутрішніх справ – Міністерство 
охорони громадського порядку радянської України в період десталінізації та 
подальших реорганізацій (5 березня 1953 р. – грудень 1968 р.» заслуговує бути 
надрукованим.

Заступник академіка-секретаря, 
дійсний член (академік) відділення теорії та історії 
держави і права Національної академії 
правових наук України, 
доктор юридичних наук, професор, 
заслужений юрист України    О.В. Зайчук
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НАУКОВИЙ ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ «ЮРИДИНА НАУКА»
 ВІТАЄ ВСІХ ЧИТАЧІВ ЖУРНАЛУ, ВОЇНІВ АТО 

ТА УВЕСЬ НАРОД УКРАЇНИ 
З НОВИМ РОКОМ І РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

С Новым годом, друзья!
Подбираются стрелки все ближе,
Ближе к времени Нового мира и века,
Остановки не будет, и неумолимо так время,
Все в свой срок появляется, так же в свой срок и уходит...
Время...  – летящие сани с гнедыми,
Время... – стрела тетивою ударом из лука...
Время... все проходит бесследно на свете,
Только Любовь остается навеки, навеки...
С Новым Годом, друзья!

* * *
Засяяла зірка Різдвяна на небі,
Надію дарує змарнілій Землі.
Маленьке дитятко в печерній купелі
Любов несе світу, тобі і мені.

І ще  полихають кривавії грози,
І все ще регоче драконовий звір,
Але вже зростає зірками не небі
Чарівна корона  з дванадцяти кіл.

І Діва народжує Божого Сина,
І світу усьому  несе Благодать.
Даруй же нам, Боже, прощення і сили –
Здолати тортури і бісову рать.

Моя Україна, що діва Марія,
Народжує в муках небесне дитя,
І Ангел Господень дарує їй крила,
Майбутньому світові – зоряний шлях.

(Писано у січні, у день шостий, у славний  рік 2017 від Різдва Христового)
© Copyright: Инга Хар, 2017
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Ю Р И Д И Ч Н А    Н А У К А

J U R I D I C A L    S C I E N C E

НАУКОВИЙ  ЮРИДИЧНИЙ  ЖУРНАЛ

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВРОБІТНИЦТВА
Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» видає з 2010 року 

періодичний науковий юридичний журнал «Юридична наука». Журнал внесено в онов-
лений перелік фахових видань з юридичних наук постановою Атестаційної колегії 
Міністерства освіти і науки України № 153 від 14.02.2014, крім того, журнал 20 квітня 
2011 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International 
Centre м. Парижі); журнал зареєстровано та проіндексовано у таких міжнародних наукометрич-
них каталогах і базах даних: Index Copernicus – з 1 січня 2014 року; Safetylit — з 17 серпня 2016 року.

З моменту свого заснування журнал став сполучною ланкою між науковцями і 
практиками, які працюють у науково-дослідних закладах, вищій школі, юриспруденції, 
державних установах України і зарубіжжя, між усіма тими, хто переймається проблема-
ми розвитку юридичної науки, європейськими інтеграційними прагненнями. Журнал 
має на меті пропагувати публікації авторів як всередині держави Україна, так і за кор-
доном, а тому в списку поданих джерел має бути не менше п’яти англомовних посилань.
Активна участь у наукових публікаціях на шпальтах журналу сприяє розвитку фунда-
ментальних і прикладних досліджень з усіх напрямків юридичних наук, посиленню 
впливу права на вирішення правових, політичних, соціальних, екологічних, організа-
ційних та інших проблем розвитку суспільства, держави, входженню України в євро-
пейський і світовий простір.

Журнал є дуже цікавим для науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів, сту-
дентів, національного господарства, працівників правоохоронних органів, суддів, дер-
жавних службовців і всіх тих, хто цікавиться правом.

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ «ЮРИДИЧНА НАУКА»

• Загальні проблеми розвитку
юридичної науки

• Цивільне, сімейне, міжнародне приватне 
право та цивільне процесуальне право

• Методологія сучасної юридичної науки • Національна безпека та військове право
• Питання теорії прав людини та право-
вої держави

• Кримінальне право, кримінологія, кри-
мінально-виконавче право; кримінальне 
процесуальне право та криміналістика • Теорія та історія держави і права

• Філософія та соціологія 
права

• Судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

• Міжнародне право. Право Європей сько-
го Союзу та порівняльне правознавство

• Господарське та господарське процесу-
альне право

• Конституційне право • Земельне, аграрне та екологічне право
• Адміністративне, фінансове, податкове 
право та адміністративне судочинство

• Трудове право та право соціального 
захисту

Періодичність видання — 12 разів на рік. Журнал видається українською, росій-
ською, англійською мовами, анотації — українською, російською й англійською мова-
ми. Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування члена-
ми редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою ВНЗ 
«Національна академія управління».

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15, 
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SCIENTIFIC JOURNAL OF LAW

WELCOME TO COOPERATE
Higher education institution «National Academy of Management» issues 

since 2010 periodic research legal journal «Juridical science». 
The journal is included in the updated list of professional publications on 

legal sciences Resolution Certifying Board of the Ministry of Education and 
Science of Ukraine №153 from 02.14.2014.

Since its inception, the magazine has become a link between academics and 
practitioners who work in research institutions, higher education, jurisprudence, 
public institutions in Ukraine and abroad, between all those involved in the 
development of legal science, European integration aspirations. The magazine aims to 
promote the publication of authors both within the State of Ukraine and abroad, and 
so the list provided by the source must be at least five English-language references.

Active participation in scientific publications in the journal promotes the 
development of basic and applied research in all areas of juridical sciences, 
strengthening the influence of the right to address the legal, political, social, 
environmental, organizational and other problems of society, the state, the entry of 
Ukraine into the European and world space.

The magazine is very interesting for scientists, doctoral students, graduate 
students, applicants, law enforcement officials, judges, civil servants and all those 
who are interested in law.

JOURNAL HEADLINES:

• Common problems of development juridical science
• The methodology of modern juridical science
• Problems in the theory of human rights and law-governed state
• Theory and History of State and Law
• Philosophy and Sociology of Law
• International law. European Union Law and comparative jurisprudence
• Constitution Law
• Administrative, financial, tax law and administrative proceedings
• Civil, family, private international law and civil procedure law
• National security and military law
• Criminal law, Criminology, Criminal Executive Law, Criminal Procedural 

Law and Criminalistics
• Forensic examination; operatively-search activity
• Commercial law and Commercial procedure law
• Statewide, agricultural and environmental law
• Labor Law and Social Security Law

Periodicity – 12 times a year. The magazine is published in Ukrainian, 
Russian, English languages, annotations – Ukrainian, Russian and English.

Materials submitted for publication in the journal are reviewed by members 
of the editorial board, reviewed and recommended by the Academic Council of the 
University of «National Academy of Management».

http://legal.nam.edu.ua/about.html
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НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ 
«ЮРИДИЧНА НАУКА»

УДК 34 
Заснований 28.02.2011. Виходить щомісяця.

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 20692-10492 ПР від 28.04.2014.
ISSN 2222-5374

Журнал 20 квітня 2011 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних 
видань (ISSN International Centre, м. Париж), також журнал зареєстровано 

та проіндексовано у таких міжнародних наукометричних каталогах і базах даних:
Index Copernicus – з 01 січня 2014 року; Safetylit — з 17 серпня 2016 року;

Social Science Research Network (SSRN) — з 17 жовтня 2016 року. 
Наказом Міністерства освіти і науки № 153 від 14.02.2014 «Про затвердження 

рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки щодо діяльності спеціалізова-
них вчених рад від 14 лютого 2014 року», відповідно до підпунктів 35 і 36 пункту 4 
Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента 
України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і при-
своєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, Положення про спеціалізо-
вану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України від 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, 
Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого нака-
зом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року 
№ 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02 листопада 2012 року за 
№ 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 
України №153 від 14 лютого 2014 року науковий юридичний журнал «ЮРИДИЧНА 
НАУКА» включений до Переліку наукових фахових видань України згідно зі списком. 
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ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Відповідно до постанови президії Вищої атестаційної комісії України №7D05/1 від 15 січня 

2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» наукова 
стаття повинна бути актуальною, з виразно окресленою проблематикою, містити наукові положен-
ня, розроблені особисто автором, висновки про наукове та практичне значення наукової розробки. 

Стаття має включати такі необхідні елементи: 
1. Визначення УДК (вказати назву галузі права).
2. Назва статті (англійською, українською та російською мовами).
3. Ініціали і прізвища авторів англійською, українською та російською мовами.
4. Анотацію англійською, українською та російською мовами.
5. Ключові слова (5—6 слів/ключових словосполучень англійською, українською та росій-

ською мовами).
6. Структура текстової частини:
— постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями; 
— визначення окремих питань, що не вирішені в обраній для дослідження проблемі;
— аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;
— формулювання цілей статті;
— виклад основних обґрунтованих результатів дослідження;
— висновки з даного дослідження;
— внутрішня структуризація (розділи з назвами або виділені частини).
• У статті повинно бути не менше 15 посилань. Посилання на ту чи іншу працю у тексті 

повинні позначатися в дужках за порядковим номером цієї праці в списку використаних джерел з 
вказівкою на відповідну сторінку ([3, с. 12]).

• Список використаних джерел у кінці статті складається відповідно до вимог державного 
стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав-
ничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складан-
ня». Крім того, у списку джерел має бути не менше 5 англомовних посилань.

• Після списку використаних джерел подаються анотації та ключові слова трьома мовами 
(українська, російська, англійська).

• Анотації мають містити: прізвище та ім’я автора, назву статті відповідними мовами. Крім 
того, звертаємо увагу авторів на те, що обов’язково повинна бути анотація англійською мовою на 
півтори сторінки А-4 (окремим файлом).

• Англійський текст повинен бути оформлений на фаховому рівні володіння мовою. У разі 
подання тексту, перекладеного, наприклад, через Інтернет-перекладач (Google тощо), або нефахо-
во, стаття не буде прийнята до публікації.

• Файл зі статтею та анотацією англійською мовою до статті надсилати у такому форматі:
а) на початку імені ставиться номер журналу (11, 4, 7 тощо);
б) через крапку після номера ставиться скорочення року (14, 15 тощо);
в) нижнє підкреслення ( _ ) потім тип документа note — анотація або topic — стаття;
г) після цього нижнє підкреслення (яке розділяє шифр з ім’ям автора), потім прізвище 

автора та ініциали англійською мовою.
Приклад: 11.14_note_Olenenko A.doc (де «note» – позначення анотації) або 11.14_ 

topic_Olenenko A.doc. (де topic – позначення статті).
• Загальний обсяг публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані 

матеріали, анотація, ключові слова) не повинен перевищувати 20–30 тис. знаків, як виняток, не 
більше 40 тис. знаків.

До наукової статті необхідно додавати:
— електронний варіант статті у форматі MS Word (docx або doc);
— інформаційну довідку про автора українською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по 

батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, поштова адреса, кон-
тактний телефон;

— заява з підписами автора (-ів) про те, що надіслана стаття не друкувалася і не подана до 
будь-яких інших видань;

— фото автора (-ів) у форматі jpg, tif;
— якісні ілюстративні матеріали з назвою та нумерацією, придатні для сканування;
— витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку, засвідчений 

належним чином (до статей кандидатів наук, аспірантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня).
• Стаття, подана до редакції без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягає.
• До уваги авторів: при подачі статті обов’язково вказувати коротко відомості про авто-

ра, телефон та власний е-mail для зручності зв’язку.
Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.
За достовірність поданої інформації відповідальність несе автор.
Гонорар за публікацію не сплачується.
Передрук опублікованих матеріалів журналу здійснюється тільки з дозволу автора і редакції.
Надані матеріали не повертаються.
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НАУЧНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА»

УДК 34
Основан 28.02.2011. Выходит ежемесячно.

Свидетельство о регистрации: серия КВ № 20692-10492 ПР от 28.04.2014.
ISSN 2222-5374

Журнал 20 апреля 2011 года зарегистрирован в Международном центре периодических 
изданий (ISSN International Centre, г. Париж), также журнал зарегистрирован 

и проиндексирован в таких международных наукометрических каталогах 
и базах данных:

Index Copernicus – с 01 января 2014 года; Safetylit — з 17 августа 2016 года;
Social Science Research Network (SSRN) — с 17 октября 2016 года.

Приказом Министерства образования и науки № 153 от 14.02.2014 «Об утверж-
дении решений Аттестационной коллегии Министерства образования и науки относи-
тельно деятельности специализированных ученых советов от 14 февраля 2014 года», в 
соответствии с подпунктами 35 и 36 пункта 4 Положения о Министерстве образования 
и науки Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 25 апреля 2013 года 
№ 240, Порядка присуждения научных степеней и присвоения ученого звания старше-
го научного сотрудника, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины 
от 24 июля 2013 года № 567, Положения о специализированном ученом совете, утверж-
денного приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 
14 сентября 2011 года № 1059, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 
от 10 октября 2011 года под № 1170/19908, Положения об аттестационной коллегии 
Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, утвержденного при-
казом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 14 сентября 
2011 года № 1059, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины от 10 октяб-
ря 2011 года под № 1169/19907, Порядком формирования Перечня научных 
профессиональных изданий Украины, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки, молодежи и спорта Украины от 17 октября 2012 года № 1111, зареги-
стрированного в Министерстве юстиции Украины от 2 ноября 2012 года под 
№ 1850/22162, и на основании решения Аттестационной коллегии Министерства 
образования и науки Украины № 153 от 14 февраля 2014 года научный юридический 
журнал «ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА» включен в Перечень научных профессиональных 
изданий Украины согласно списку.
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ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ
В соответствии с постановлением президиума Высшей аттестационной комиссии Украины 

№ 7D05/1 от 15 января 2003 года «О повышении требований к профессиональным изданиям, внесенных в 
перечень ВАК Украины» научная статья должна быть актуальной, с отчетливо очерченной проблематикой, 
содержать научные положения, разработанные лично автором, выводы о научном и практическом значении 
научной разработки.

Статья должна включать следующие необходимые элементы: 
1. Определение УДК (указать название отрасли права).
2. Название статьи (на английском, украинском и русском языках).
3. Инициалы и фамилии авторов на английском, украинском и русском языках.
4. Аннотация на английском, украинском и русском языках.
5. Ключевые слова (5–6 слов / ключевых словосочетаний на английском, украинском и русском 

языках).
6. Структура текстовой части:
– постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными практическими задачами;
– определение отдельных вопросов, не решенных в выбранной для исследования проблеме;
– анализ последних исследований и публикаций по рассматриваемой проблеме; 
– формулировка целей статьи;
– изложение основных обоснованных результатов исследования;
– выводы из данного исследования;
– внутренняя структуризация (разделы с названиями или выделенные части).
• В статье должно быть не менее 15 ссылок Ссылки на ту или иную работу в тексте должны обо-

значаться в скобках за порядковым номером этой работы в списке литературы с указанием на соответству-
ющую страницу ([3, с. 12]).

• Список использованных источников в конце статьи составляется в соответствии с требованиями 
государственного стандарта Украины ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартов по информации, библи-
отечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиогра фическое описание. Общие требо-
вания и правила составления». Кроме того, в списке источников должно быть не менее пяти англоязычных 
ссылок.

• После списка литературы подаются аннотации и ключевые слова на трех языках (украинский, 
русский, английский).

• Аннотации должны содержать: фамилию и имя автора, название статьи на соответствующих 
языках. Кроме того, обращаем внимание авторов на то, что обязательно должна быть аннотация на англий-
ском языке на полторы страницы А-4 (отдельным файлом).

• Английский текст должен быть оформлен на профессиональном уровне владения языком. В случае 
подачи текста, переведенного, например, через Интернет-переводчик (Google и т.п.), либо непрофессиональ-
но, статья не будет принята к публикации.

• Файл статьи и аннотации на английском языке со статьей пересылать в таком формате:
а) в начале имени ставится номер журнала (11, 4, 7 и т.д.);
б) через точку после номера ставится сокращение года (14, 15 и т.д.);
в) нижнее подчеркивание (_) затем тип документа note – аннотация или topic – статья;
г) после нижнее подчеркивание (которое разделяет шифр с именем автора), затем фамилия автора 

и инициалы на английском языке.
Пример: 11.14_note_Olenenko A.doc (где «note» – обозначение аннотации) или 11.14_ topic _

Olenenko A.doc. (где topic – обозначение статьи).
• Общий объем публикации (название статьи, сведения об авторе, текст статьи, использованные 

материалы, аннотации, ключевые слова) не должен превышать 20–30 тыс. знаков, в порядке исключения, 
не более 40 тыс. знаков.

К научной статье необходимо предоставить:
– электронный вариант статьи в формате MS Word (docx или doc);
– информационную справку об авторе на украинском и английском языках:
– фамилия, имя, отчество (полностью), научная степень, ученое звание, место работы и должность, 

почтовый адрес, контактный телефон;
– заявление с подписями автора (ов) о том, что присланная статья не публиковалась и не подана в 

любые другие издания;
– фото автора (ов) в формате jpg, tif;
– качественные иллюстративные материалы с названием и нумерацией, пригодные для сканирования;
– выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации статьи к печати, заверенную надлежа-

щим образом (со статьями кандидатов наук, аспирантов, адъюнктов и соискателей ученой степени).
• Статья, представленная в редакцию без соблюдения указанных требований, опубликована не будет.
• При подаче статьи обязательно указывать кратко сведения об авторе, телефон и собственный 

е-mail для удобства связи.
Редакция оставляет за собой право на рецензирование, редактирование, сокращение и отклонение 

статей.
За достоверность представленной информации ответственность несет автор.
Гонорар за публикацию не оплачивается.
Перепечатка публикуемых материалов журнала осуществляется только с разрешения автора и 

редакции.
Предоставленные материалы не возвращаются.
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