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Н. В. Аніщук
ЖІНКИ В АДВОКАТУРІ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ
НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Постановка проблеми. Актуальність обраної теми полягає у тому,
що на початку нового тисячоліття відзначається фемінізація юридичної
професії, зокрема адвокатури, що відбувається у руслі інших змін, які
спостерігаються і в інших сферах – від медицини до військової служби.
У сучасному світі участь у судовому процесі жінки як адвоката нікого вже
не здивує. Між тим, жінкам знадобилося багато століть для того, щоб
отримати рівні права з чоловіками, що відкрило їм перспективу реалізовувати себе в різних сферах життєдіяльності суспільства, зокрема в юридичній діяльності, в якій професія адвоката посідає важливе місце. Сьогодні
роботодавці, партнери та клієнти обирають юриста вже не за статевою
ознакою, а виходячи із професійних умінь, навичок та попередніх досягнень. Сучасна юриспруденція ламає усі гендерні стереотипи. Пов’язано
це із процесом емансипації жінок, яка охопила всі сфери життєдіяльності
суспільства.
Останнім часом у більшості країн Євросоюзу відбувається фемінізація
юридичної професії, зокрема, зростає кількість жінок в адвокатурі. Сьогодні вони обрали курс на забезпечення рівних прав та можливостей в
адвокатурі. Досвід цих країн, на нашу думку, може бути корисним для
розвитку вітчизняної адвокатури у контексті гендерного питання. Адже
сучасна Україна, як і більшість країн Євросоюзу, обрала шлях побудови
паритетної демократії. У сучасній Україні жінки становлять близько 70%
адвокатського корпусу [1, с. 32].
Актуальність обраної теми значною мірою зумовлена і мірою розробки проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, дає підставу
стверджувати, що сьогодні у вітчизняній юридичній науці поки що бракує
фундаментальних розробок із проблеми адвокатури як об’єкта гендерного
аналізу. Не применшуючи ролі та значущості розроблень правознавців із
«жіночої адвокатури» – С. Ворошилової, О. Єременко, О. Нестерцової-Собакар, Г. Решетникова, Г. Усеінової, А. Яшина та ін. – усе ж необхідно
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визнати, що проблема реалізації жінками професії адвоката у країнах Євросоюзу, висвітлення її у контексті гендерного аналізу недостатньо досліджена в юридичній науці. Усе вищенаведене зумовило вибір теми і мети
дослідження, його наукову новизну і практичне значення.
Метою статті є здійснення гендерного аналізу адвокатури у контексті
проблеми реалізації жінками професії адвоката у країнах Євросоюзу на
початку ХХІ ст., що зможе по-новому в рамках проблеми забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків розкрити сутність цього
правового інституту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Серед країн Євросоюзу
щодо кількості жінок-адвокатів пальма першості належить Італії. Так, станом на 2012 р. у Італії нараховувалося 233 852 адвокатів, серед них жінок
було 107 720, тобто 46% [2].
У країнах Євросоюзу на шляху фемінізації адвокатури перебуває Великобританія. Ця країна посідає друге місце серед країн Євросоюзу за
кількістю жінок-адвокатів. У 2012 р. у цій країні всього адвокатів було
175 463, серед яких жінок – 78 005. У 2011 р. в адвокатурі Англії і Уельсу
усього адвокатів було 159 524, серед них жінок-адвокатів – 70 180 (44%);
у 2012 р. у Північній Ірландії усього адвокатів було 2 657, серед них жінок-адвокатів – 1 248 (47%); у 2012 р. у Шотландії усього адвокатів було
13 282, серед них жінок-адвокатів – 6 576 (49,5%) [3].
У Великобританії згідно з дослідженням, проведеним у 2013 р. міжнародною рекрутинговою компанією “Laurence Simons”, 48% адвокатів і 28%
партнерів юридичних фірм становлять жінки [4]. Отже, у цій країні фактично половиною адвокатів є представниці слабкої статі. Ще в 1960-ті роки
ХХ ст. їх було всього 25% [5].
Щоправда, у цій країні жінки-адвокати отримують менше заробітної
плати, аніж чоловіки-адвокати. Наприклад, у Великобританії жінки-юристи отримують за свою працю оплату, що становить 68% грошових засобів,
які виплачуються чоловікам-юристам, у середньому – половину їхньої бонусної винагороди [6].
Є заходи, які мають допомогти виправити гендерну нерівність в адвокатурі. Наприклад, у Великобританії планують розвивати віддалену роботу
та використання гнучкого графіку. Таку практику пропонується застосовувати як норму до всіх статей [7].
Серед країн Євросоюзу професія адвоката є популярною у жінок Іспанії. За кількістю жінок-адвокатів Іспанія посідає третє місце, поступаючись
Великобританії та Італії. Так, у 2011 р. в Іспанії усього адвокатів було
180 869, серед яких жінки становили 72 709 (40%) [8].
В Іспанії професія адвоката надає можливість жінкам зробити блискучу
професійну кар’єру. Прикладом може бути Анна Паласіо (Ana Isabel de
Palacio del Valle-Lersundi) (народилась у 1948 р.), яка свою професійну
кар’єру розпочинала як адвокат. Вона стала першою жінкою в історії Іспанії на посаді Міністра зовнішніх справ у 2002–2004 р. До цього Анна
Паласіо була обрана депутатом Європарламенту, а потім головою Комісії
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із правових питань і віце-президентом Європарламенту. У 2000 р. «УоллСтріт Джорнал» включив її до 12 найвпливовіших жінок у світовій політиці [9].
Серед країн Євросоюзу лідером щодо найбільшої кількості жінок-адвокатів є Німеччина. Із кожним роком професія юриста, зокрема адвоката,
приваблює усе ширше коло німецьких жінок, які успішно реалізують себе
у цьому напрямі. Так, у Німеччині в 1961 р. жінки-адвокати становили
2% від загальної кількості адвокатів, у 1971 р. – 4,5%, у 1981 р. – 8%,
у 1989 р. – 14,7%, у 1995 р. – 19,3%, у 2001 р.– 25,3%, у 2009 р. –
31,08%, у 2011 р. – 32,04% [10]. Станом на 2012 р. у Німеччині нараховувалося 158 426 адвокатів, серед них жінок було 51 585, тобто 32,5% [11].
Проблема із нерівною заробітною платою адвокатів також простежується у цій країні. Так, у Німеччині чоловік-юрист отримує 15,86 євро, а
жінка-юрист – 12,55 євро на годину [12].
Фемінізація юридичної професії охопила й сучасну Францію. Так, станом на 2010 р. у цій країні всього юристів було 50 314, серед них жінок –
25 408 (50%) [13]. Професія адвоката приваблює французьких жінок. Так,
у Франції у 2002 р. жінки становили 46% від загальної кількості записаних до адвокатури, а в 2012 р. ця цифра зросла до 51,9%. Звіт Національної ради адвокатських палат у Франції дає таку інформацію: у сучасній
Франції жінки приносять адвокатську присягу раніше 30 років. Середній
же вік жінки-адвоката – 40,4 років [14].
Серед країн Євросоюзу близькими до гендерної рівності в юридичній
професії є Бельгія, Люксембург, Ірландія. Так, наприклад, у 2010 р. у
Бельгії усього адвокатів було 19 631, серед них жінок – 9 399 (48%) [15].
У 2012 р. у Люксембурзі всього адвокатів – 1 923, серед них жінок –
868 (45%); в Ірландії усього адвокатів – 11 825, серед них жінок –
5 646 (48%) [16].
Щодо Ірландії слід зазначити, що у цій країні професія адвоката дозволила двом ірландським жінкам просунутись у своїй кар’єрі до посади
президента цієї країни. Так, Мері Робінсон (Mary Robinson) (народилась
у 1944 р.) стала першою жінкою в Ірландії, яку було обрано президентом цієї країни (1990–1997 рр.), а з часом верховним комісаром ООН із
прав людини (1997–2002 рр.). Cвою професійну кар’єру вона розпочала
як адвокат. У 1967 р. стала баристером Королівської корпорації баристерів м. Дубліна, а в 1968 р. – магістром права Гарвардського університету.
У 1980 р. стала старшим адвокатом. Протягом 20 років гідно засідала у
Сенаті. Мері Робінсон називають ірландською Індірою Ганді [17].
Наступницею Мері Робінсон на посаді президента Ірландії (1997–
2011 рр.) стала Мері Макаліз (Mary McAleese) (народилась у 1951 р.), яка
також, як і попередня президент, є адвокатом. Вона стала другою в історії
Ірландії жінкою-президентом. Вищу юридичну освіту отримала у Королівському університеті у Белфасті. Розпочинала свою кар’єру як адвокат [18].
Висвітлюючи питання розвитку «жіночої адвокатури», варто звернути
увагу на Нідерланди. Наприкінці минулого століття, у 1990 р., у цій країні
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кількість жінок-адвокатів становила 31% від усіх зареєстрованих у країні
[19]. У 2012 р. у Нідерландах усього адвокатів – 16 942, серед них жінок –
7 206 (42,5%) [20].
Нідерланди стали першою країною у Європі, де з’явилася жінка-адвокат у хіджабі: голландська жінка турецького походження Фаміле Фатма
Арслан (Famile Fatma Arslan) (народилась у 1971 р.), яка з 2002 р. займається захистом обвинувачених у судах Нідерландів. У 2008 р. про її
професійні успіхи розповів американський журнал “Time”, який опублікував її портрет на першій сторінці. Після цього Арслан стала прикладом
для мусульманської молоді в Європі. Фаміле Фатма Арслан веде справи у
сфері цивільного права, захищає права іноземців, торгові, сімейні справи,
а також веде серйозні кримінальні справи [21].
Серед країн Євросоюзу фемінізація адвокатури охопила також Грецію
та Португалію, де жінки-адвокати домінують у цьому напрямі. Так, наприклад, у 2012 р. у Греції усього адвокатів – 21 776, серед них жінок –
12 228 (56%); у Португалії усього адвокатів – 27 870, серед них жінок –
14 484 (52%) [22].
Серед країн Євросоюзу близькою до гендерної рівності в юридичній
професії, зокрема адвокатурі, є Мальта. Так, наприклад, у 2010 р. в Мальті всього юристів – 974, серед них жінок – 381 (39%) [23]. У 2011 р. в
Мальті всього адвокатів – 767, серед них жінок – 259 (34%) [24].
Інтерес до професії адвоката проявляють жінки на Кіпрі. Наприклад, у
2012 р. на Кіпрі всього адвокатів – 2 424, серед них жінок – 1 126 (46%).
Курс на фемінізацію адвокатури взято у жінок-кіпріоток. Справа навіть
дійшла до того, що на Кіпрі жінки-адвокати поставили вимогу щодо зміни
їхнього дрес-коду у суді. Так, наприклад, у 2005 р. жінкам-адвокатам на Кіпрі було надано право носити брюки у суді. Це право було визнано їхніми
колегами-чоловіками, однак не без деяких скарг із боку останніх. Вимогу
жінок-адвокатів надати їм право носити брюки на роботі було надано на
розгляд Верховного суду наприкінці 2004 р. У січні 2005 р. Верховним Судом було схвалено рішення, згідно з яким жінкам-адвокатам тепер дозволено носити замість спідниць чорні брюки. Самі жінки-адвокати вважають,
що їм усе ж слід дотримуватися класичного стилю і не носити занадто
обтягуючі брюки, чорні джинси тощо. Тим паче, що Верховний суд попередив їх, що тканина і стиль пошиву брюк мають відповідати критеріям
доброго смаку [25].
Серед постсоціалістичних країн Євросоюзу заслуговує на увагу
Словенія, у якій яскраво простежується фемінізація адвокатури. Так, наприклад, у 2012 р. у Словенії усього адвокатів – 824, серед них жінок –
593 (72%) [26].
Фемінізація адвокатури простежується й у Латвії. Так, у 2012 р. у цій
країні всього адвокатів – 1 350, серед них жінок – 675 (50%) [27].
Близькими до гендерної рівності в адвокатурі є постсоціалістичні країни Євросоюзу: Польща, Угорщина, Болгарія. У 2010 р. у Польщі всього
юристів було 40 167, серед яких жінки становили 17 959, тобто 45% [28].
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В Угорщині станом на 2011 р. нараховувалося 12 381 адвокатів, серед них
жінок було 5 416, тобто 44% [29].
У Болгарії професія адвоката є популярною серед жінок. Так, у 2012 р.
у цій країні всього адвокатів – 11 829, серед них жінок – 5 671 (47%) [30].
Професія адвоката надає можливість болгарським жінкам зробити блискучу професійну кар’єру. Наприклад, професор, адвокат Єкатерина Трендафілова (Ekaterina Trendafilova) (народилась у 1953 р.) у 2005 р. була обрана на посаду судді до Міжнародного кримінального суду. Вищу юридичну
освіту отримала в 1977 р. у Софійському університеті, із 1995 р. – адвокат
вищого рангу. Професор Трендафілова є одним із найбільш відомих спеціалістів у сфері кримінального судочинства [31].
Загалом у більшості постсоціалістичних країн Євросоюзу кількість жінок-юристів не перевищує 50% від загальної кількості юристів. Так, наприклад, у 2010 р. у Румунії усього юристів – 15 862, серед них жінок – 6
586 (42%) [32]. У 2012 р. в Естонії усього адвокатів – 792, серед них
жінок – 341 (43%); у Литві всього адвокатів – 1 796, серед них жінок –
672 (37%) [33].
Близькими до гендерної рівності в юридичній професії є й такі постсоціалістичні країни Євросоюзу, як Чехія та Словакія. Так, наприклад, у
2012 р. у Чехії усього адвокатів – 9 730, серед них жінок – 3 670 (38%);
у Словакії усього адвокатів – 5 296, серед них жінок – 2 136 (40%)
[34]. У 2010 р. у Хорватії усього юристів – 3 474, серед них жінок –
1 197 (34%) [35].
Безумовно, у країнах Євросоюзу поступово зростає кількість жінок-адвокатів. Проте, незважаючи на загальні тенденції щодо фемінізації юридичної професії, адвокатура залишається переважно професією для чоловіків, у якій вони домінують порівняно із жінками. Факти свідчать про
те, що існують країни Євросоюзу, де зберігається гендерна нерівність в
адвокатурі. Наприклад, в Австрії жінки найменше представлені в адвокатурі. Так, у 2012 р. в Австрії усього адвокатів – 5 715, серед них жінок –
1 050 (18%) [36].
Адвокатура із «чоловічим обличчям» простежується також у тих
країнах Євросоюзу, які, як не дивно, прийнято вважати країнами фемінізму: Швеції, Фінляндії та Данії. У цих країнах чоловіки-юристи становлять більшість у світі юридичної професії – 70–80 % від загальної
кількості юристів. Так, наприклад, у 2012 р. у Швеції усього адвокатів –
5 146, серед них жінок – 1 310 (22%); у Фінляндії усього адвокатів –
1 927, серед них жінок – 497 (26%); у Данії усього адвокатів – 5 828, серед них жінок – 1 775 (30%) [37]. Отже, статистика свідчить, що «жіноча
адвокатура» не приваблює скандинавських жінок.
Утім, у скандинавських країнах Євросоюзу, незважаючи на низький
рівень зайнятості представниць «слабкої статі» в юридичній професії, зокрема в адвокатурі, можна навести позитивні приклади на шляху фемінізації жінок у цьому виді трудової діяльності. Так, наприклад, у 2014 р.
у Швеції було відкрито перше в історії цієї країни жіноче адвокатське
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бюро. Бюро має назву KRIM (від лат. crimen – злочин). Семеро його адвокатів розмістились у своєму новому приміщенні у центрі Стокгольма,
поблизу центрального транспортного вузла. Вони тут разом і живуть, і
працюють. Сім-адвокатів жінок, які об’єдналися під одним дахом із тим,
щоб вести кримінальні справи. «Ми перше у Швеції жіноче адвокатське бюро, – каже Анніка Ніссер (Annica Nisser), адвокат і співвласник
KRIM, – адвокатів-жінок як таких у Швеції багато. Дефіцит починається,
коли мова заходить про захисників позивачів» [38].
Принципової різниці між адвокатами-чоловіками й адвокатами-жінками
Анніка Ніссер не бачить, але вважає, що справи між ними розподіляються
нерівномірно. До того ж, на її думку, у деяких випадках жінці-адвокату
зручніше задавати своїм підзахисним дражливі, чуттєві та інтимні питання, що, можливо, чоловікам не зовсім дозволено. Як приклад адвокат наводить справи про зґвалтування, у більшості яких позивачами є жінки.
Вузької спеціалізації у кримінальних справах у адвокатів KRIM, однак, не
буде. Кримінальні справи – це їхня спеціалізація. Усі семеро є співвласницями бюро. Втім, є серед них і ті, хто має досвід роботи із справами
підприємців, із соціальними та сімейними справами, а також спеціалісти
з міграційних справ. Співвласниці першого шведського жіночого адвокатського бюро прибутки отримують кожний свій, а витрати ділять усі разом.
Співвласниці підкреслюють, що це бюро жодним чином не феміністське.
Просто вони, жінки-адвокати, вирішили об’єднатися для того, щоб разом
бути сильнішими. Адже, на їхній погляд, тоді і ставлення до них у суспільстві буде іншим. Те, чого вони прагнуть, – бути добрими адвокатами,
жіночими адвокатами [39].
Попри незацікавленість скандинавських жінок оволодівати професією
юриста, слід зазначити, що ця професія надає можливість представницям «слабкої статі» в подальшому зробити блискучу професійну кар’єру
не лише в юридичній діяльності, а і в інших сферах життєдіяльності суспільства. Наприклад, фінка Тар’я Халонен (Tarja Halonen) (народилась у
1943 р.) вищу юридичну освіту отримала у Хельсинському університеті,
в 1968 р. отримала диплом юриста. Свою професійну кар’єру вона розпочала як юрист в організації профспілок Фінляндії. Свій професійний
шлях пройшла від адвоката до президента Фінляндії. Вона стала першою
жінкою-президентом в історії Фінляндії. Тар’я Халонен керувала країною
протягом максимального терміну – 12 років (2000–2012 рр.), багато уваги приділяла питанням соціальної рівності та підкреслювала важливість
турботи про слабких. Оскільки Конституція Фінляндії не дозволяє балотуватися тричі підряд, то в 2012 р. Тар’я Халонен не змогла висунути свою
кандидатуру на посаду президента Фінляндії [40].
Висновки. Таким чином, фемінізація адвокатури – це вже не майбутнє, а сьогодення, і у цей процес уже залучено багато жінок-юристів із
різних континентів та різних народів незалежно від кольору шкіри, національності, віросповідання тощо. Безумовно, адвокатура має розвиватися
на принципі гендерного паритету. Жінки-адвокати та чоловіки-адвокати

Н. В. Аніщук. Жінки в адвокатурі країн Євросоюзу на початку ХХІ століття

11

повинні мати не лише рівні права, а й рівні можливості щодо реалізації
себе у цьому напрямі юридичної діяльності. Це основне завдання на початку ХХІ ст., яке має бути реалізовано в усіх країнах світу, які обрали шлях
на побудову паритетної демократії. І у цьому аспекті досвід країн Євросоюзу заслуговує на увагу, адже ці країни докладають багато зусиль на шляху
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в адвокатурі.
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Анотація
Аніщук Н. В. Жінки в адвокатурі країн Євросоюзу на початку ХХІ століття. –
Стаття.
Статтю присвячено дослідженню проблеми адвокатури в країнах Євросоюзу на початку
ХХІ століття під кутом зору діяльності жінок-адвокатів. Гендерний аналіз, застосований у
процесі дослідження, надає можливість по-новому в рамках проблеми забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків розкрити сутність інституту адвокатури у контексті
фемінізації юридичної професії.
Ключові слова: жінки-адвокати, адвокатура країн Євросоюзу, фемінізація адвокатури,
рівноправ’я жінок і чоловіків, емансипація жінок, гендерна рівність в адвокатурі.
Аннотация
Анищук Н. В. Женщины в адвокатуре стран Євросоюза в начале ХХІ столетия. –
Статья.
Статья посвящена исследованию проблемы адвокатуры в странах Євросоюза в начале
ХХІ столетия под углом зрения деятельности женщин-адвокатов. Гендерный анализ, использованный в процессе исследования, дает возможность по-новому в рамках проблемы
обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин расскрыть сущность института адвокатуры в контексте феминизации юридической профессии.
Ключевые слова: женщины-адвокаты, адвокатура стран Євросоюза, феминизация адвокатуры, равноправие женщин и мужчин, эмансипация женщин, гендерное равенство в
адвокатуре.
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Summary
Anischuk N. V. Women in the advocacy of the countries of the European Union at the
beginning of the 21st century. – Article.
The article is devoted to the study of the advocacy problem in the countries of the European
Union at the beginning of the 21st century from the point of view of the activity of women
lawyers. Gender analysis used in the research process, enables a new way, in the framework
of the problem of ensuring equal rights and opportunities for women and men, to discover the
essence of the legal profession in the context of the feminization of the legal profession.
Key words: women-barristers, advocacy of the countries of the European Union, feminization of the legal profession, equality between women and men, emancipation women, gender
equality in the legal profession.
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УДК 343.985

Л. І. Аркуша
СУТНІСТЬ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ
ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. Інфільтрація організованої злочинності в легальний бізнес, проникнення представників кримінальної еліти з їхньою
субкультурою і злочинним мисленням у владні структури є основою для
організованої злочинної діяльності, що гальмує будь-які позитивні процеси
і сприяє поглибленню кризових явищ.
Усезростаючі масштаби організованої злочинності є реальною загрозою
безпеці держави і суспільства. Злочинні організації, користуючись безкарністю, а часом і потуранням працівників правоохоронних органів, діють усе
більш нахабно і зухвало, перетворюючи великі території у сфери впливу.
Звичайні злочини поступаються місцем великомасштабним злочинним акціям, глибокому проникненню через корумповані зв’язки в економіку і фінансову систему, спробам впливати на політику держави у цьому середовищі.
Злочинні організації, що володіють великими сумами коштів, завойовують впливові позиції на внутрішньому ринку, здійснюють протизаконні
великомасштабні операції вивозу з країни сировини, товарів та інших засобів споживання. Протизаконний бізнес прагне придбання контрольних
пакетів акцій підприємств і організацій, створення власних «виробництв»
(банківських, посередницьких організацій), упровадження до зовнішньоекономічних структур і, зрештою, формування міжнародних злочинних
організацій.
Організована злочинність стає одним з основних факторів політичної і
соціально-економічної нестабільності в Україні.
Організована злочинність приховує у собі страшну руйнівну силу, зокрема й для органів, покликаних боротись із цими явищами. Ця обставина
багато в чому визначає необхідність їх усебічного вивчення, усілякого
стримування у рамках, що забезпечують дієздатність державних і управлінських структур.
Значний внесок у дослідження різних питань боротьби з організованою злочинністю внесли вчені-криміналісти України і країн ближнього зарубіжжя: В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, П.Д. Біленчук, А.М. Волобуєв,
А.Ф. Волинський, Л.Л. Драпкін, С.С. Єпішин, В.О. Коновалова, В.П. Корж,

© Аркуша Л. І., 2017

Л. І. Аркуша. Сутність методики розслідування організованої злочинної діяльності

15

В.І. Куликов, Г.А. Матусовський, В.С. Овчинський, С.С. Овчинський,
А.П. Снігєрьов, В.В, Тіщенко, Є.В. Топільська, О.Г. Філіппов, В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков та ін. Однак їхні роботи присвячені окремим проблемам боротьби з організованою злочинністю у криміналістичному аспекті
та не завжди відповідають вимогам сьогодення.
Виходячи з цього, дослідження проблем методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності зумовлено як потребами
практики, так і завданнями подальшого розвитку загальної теорії протидії
організованій злочинній діяльності, потребами посилення її впливу на результати боротьби з діяльністю злочинних організацій.
Метою статті є визначення поняття та сутності методики розслідування організованої злочинної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи наявні в літературі визначення організованої злочинності [7–10], можна відзначити,
що практично в кожному з них прямо чи побічно вказується на неможливість її існування без стійких, високоорганізованих злочинних структур,
що сформувалися для здійснення постійної злочинної діяльності у вигляді
промислу з метою наживи. Тому, на нашу думку, у криміналістичному
аспекті сутністю організованої злочинності є така злочинна діяльність, що
здійснюється злочинними організаціями.
Виходячи з цього, слід думати, що предметом криміналістичних досліджень повинна стати саме організована злочинна діяльність. Поняття ж
організованої злочинності необхідно розглядати в кримінологічному аспекті.
У сучасних умовах розвитку організованої злочинної діяльності, аналізуючи матеріали практики, організовану злочинну діяльність можна охарактеризувати як особливий вид кримінального промислу, здійснюваний злочинними організаціями, що мають відповідні поставленим злочинним цілям
структуру, внутрішню організацію, управління і зовнішні зв’язки (зокрема,
корумповані), реалізований шляхом планування і вчинення різних видів злочинів як загальнокримінальної, так і економічної спрямованості.
У криміналістичній літературі розрізняють кілька рівнів чи типів злочинних організацій [1–7; 11].
Ґрунтуючись на матеріалах дослідження практики і результатах
анкетування оперативних і слідчих працівників, можна виокремити
такі рівні організованої злочинної діяльності:
– злочинна група, що виникає за попередньою змовою про спільне вчинення злочинів, у низці випадків без визначеного лідера (як зародковий
стан організованої злочинної діяльності);
– організована злочинна група (ОЗГ) із чітким розподілом ролей, суворою співпідпорядкованістю, стійкістю (наприклад, організовані злочинні
групи здирників, шахраїв, бандитські організовані злочинні групи та ін.);
– злочинна організація як стійке, ієрархічно організоване об’єднання
осіб, не менш як із двоступінчатою системою управління, яке створене
для систематичного здійснення корисливих злочинів і володіє (чи прагне
володіти) системою захисту за допомогою корумпованих зв’язків;
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– злочинна організація, яка створена як фінансово-промислова група, а
саме – організаційна структура, що об’єднує банки, промислові підприємства, торгові організації (найчастіше багатопрофільні), котрі діють у різних
сферах легального і нелегального бізнесу; пов’язані між собою єдиним технологічним циклом для підвищення конкурентоспроможності, зі своєю матеріальною і фінансовою базою, колегіальним органом управління, статутом,
функціонально-ієрархічною системою, інформаційною базою, корумпованими зв’язками в органах державної влади; переслідує політичні цілі.
Необхідно особливо підкреслити, що характерним і, судячи з матеріалів
практики, обов’язковим «супутником» останніх двох рівнів варто вважати
корумповані зв’язки в державних структурах різних галузей влади. Як
свідчать матеріали практики, ліквідуються лише ті формування, що не
змогли знайти «загальну мову», зокрема, із представниками місцевих органів влади та управління. Чим вище рівень організації, тим міцніші, вагоміші і вищі його корумповані зв’язки в державних і правоохоронних органах.
Стан організованої злочинної діяльності, її різноманітні форми, діапазон
спрямованості, прагнення до налагодження і використання у ній корумпованих зв’язків із представниками правоохоронних органів, органів державної влади й управління ставлять перед криміналістикою задачі щодо активної розробки методики розслідування діяльності злочинних організацій.
Процес розслідування організованої злочинної діяльності може бути
охарактеризований як сукупність:
– по-перше, правової діяльності, що здійснюється шляхом кримінально-правової оцінки розслідуваної події уповноваженими законом органами;
– по-друге, пізнавальної діяльності, спрямованої на встановлення обставин визначеної події на основі застосування положень теорії судових
доказів, законів логіки і психології;
– по-третє, організаційної діяльності, спрямованої на забезпечення
планомірного розслідування злочинів відповідно до нормативних розпоряджень координаційного характеру;
– по-четверте, оперативно-розшукової діяльності, проведеної уповноваженими законом органами, спрямованої на виявлення злочинів;
– по-п’яте, діяльності з досудового розслідування, спрямованої на процесуальне закріплення доказів в умовах постійної протидії з боку корумпованих посадових осіб;
– по-шосте, профілактичної діяльності, спрямованої на встановлення
причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів.
Методику розслідування організованої злочинної діяльності можна віднести до розряду так званих позавидових методик, положення яких поряд
із положеннями окремих методик застосовують протягом усього розслідування, що дозволяє дослідити злочинну діяльність у повному обсязі.
Відповідно, поняття методики розслідування організованої злочинної діяльності, на наш погляд, можна визначити як зумовлену предметом доказування систему наукових положень, що характеризують особливості скоєння
злочинів злочинними організаціями, спрямовані на їх встановлення та ви-
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значення способів їх виявлення, розслідування і профілактики з урахуванням специфіки різних сфер організованої злочинної діяльності, її приховування і протидії розслідуванню із використанням корумпованих зв’язків у
правоохоронних органах та органах державної влади й управління.
Як свідчить практика протидії організованій злочинній діяльності останніх
років і нові напрями її законодавчого регулювання, предметом вивчення вказаної криміналістичної методики повинні стати всі етапи, напрями і форми протидії діяльності злочинних організацій: виявлення, розслідування і запобігання.
Для методики розслідування злочинів, скоєних злочинними організаціями, об’єктами дослідження є вчинені ними діяння загальнокримінальної
та економічної спрямованості, а також практика кримінально-правової боротьби з такими злочинами.
Завдання методики розслідування організованої злочинної діяльності
визначаються положеннями Конституції України, статтями Кримінального
кодексу України, що визначають настання кримінальної відповідальності
за дії у складі організованих злочинних груп і організацій; окремими нормативно-правовими актами.
Отже, загальним завданням цієї методики розслідування є розробка
найбільш ефективних методів, прийомів і засобів розслідування злочинів,
скоєних злочинними організаціями, на основі використання їх криміналістичної характеристики, даних про типові слідчі ситуації; систем типових
версій, типових слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових і організаційних заходів, криміналістичних операцій, а також тактики їх проведення, зокрема в умовах протидії із боку злочинних організацій.
Безумовно, такі загальні методичні положення, як забезпечення планомірності, оперативності і швидкості розслідування, ефективне використання науково-технічних засобів у ході слідства та ін., що є принципами
побудови окремих методик розслідування, застосовуються і під час формування методики виявлення, розслідування і запобігання організованій злочинній діяльності. Водночас принципи конструювання методики вказаного
типу повинні додатково враховувати такі положення:
– принцип вивчення і задоволення потреб (запитів) слідчої, експертної
і судової практики, які знаходять вираження у науково обґрунтованих методичних рекомендаціях;
– принцип забезпечення зазначеної методики за рахунок аналізу та
узагальнення слідчої, експертної і судової практики з виявлення, розслідування і судового розгляду злочинів цієї категорії, криміналістичної теорії,
даних суміжних юридичних наук та інших галузей пізнання;
– принцип вивчення й аналізу кримінального середовища та його інфраструктури, особистості злочинця, механізму і способів скоєння і приховання злочинів різної спрямованості;
– принцип наступу, який передбачає систему постановки стратегічних
і тактичних слідчо-криміналістичних завдань і засобів їх вирішення, що
забезпечує постійне «випередження» діяльності із протидії розслідуванню
з боку злочинних організацій протягом усього досудового розслідування;
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– принцип комбінування уже наявних методик розслідування, що
включає розробку системи методичних, тактичних і організаційно-управлінських рекомендацій для досягнення цілей розслідування переважно
шляхом здійснення криміналістичних операцій і тактичних комбінацій як
найбільш ефективних засобів вирішення тактичних задач на різних етапах
розслідування.
Створення таких комплексів наукових рекомендацій з організації і
здійснення розслідування не зводиться до розробки тільки окремих криміналістичних методик, які є одним з елементів системи криміналістичних
методик.
Аналіз слідчої практики дозволяє зробити висновок, що рівневу систему методик розслідування організованої злочинної діяльності можна, на
наш погляд, визначити таким чином.
Перший рівень. Позавидова загальна методика розслідування організованої злочинної діяльності, яка повинна відображати найбільш загальні закономірності виявлення і розслідування злочинів, що є «продуктом»
такої діяльності. Ця методика належить до методик «високого ступеня
загальності».
Другий рівень. Міжвидові методики розслідування, побудовані з урахуванням особливостей (окремих критеріїв) сфер і напрямів організованої
злочинної діяльності (так звані підгрупові методики «меншого ступеня загальності», такі як розслідування злочинів у сфері підприємництва, фінансово-кредитних відносин, оподатковування, оренди і приватизації, освіти
тощо).
Третій рівень. Окремі (видові, групові) методики розслідування окремих
видів злочинів, скоєних злочинними організаціями (так звані «конкретні»
методики, наприклад, торгівля людьми чи інша незаконна угода щодо передачі людини, шахрайство з кредитно-фінансовими ресурсами тощо).
Як загальна, так і окрема методики повинні містити в собі:
– методику дослідчого оперативно-розшукового накопичування інформації про злочинну діяльність злочинних організацій, що дозволяє розпочати розслідування;
– власне методику розслідування діяльності відповідних злочинних організацій.
Розробка зазначених методик розслідування повинна здійснюватися не
ізольовано одна від одної, а у взаємозв’язку і взаємозалежності, що буде
сприяти їх взаємному збагаченню.
Висновки. Базуючись на думках, висловлених у криміналістичній літературі, можна зробити висновок, що структура зазначених методик повинна містити в собі і традиційні, і специфічні елементи. До традиційних
належать такі:
– криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності
(для загальної методики) і окремих видів злочинів (для окремих методик);
– обставини, що підлягають встановленню і доказуванню;
– особливості початку кримінального провадження;
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– типові слідчі ситуації, особливості побудови версій і планування розслідування у конкретних умовах;
– організація первісного і подальшого етапу розслідування в умовах
постійної протидії з боку представників злочинних організацій із використанням ними корумпованих зв’язків;
– організація і використання тактичних операцій під час розслідування
злочинів, скоєних злочинними організаціями;
– тактика проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів;
– використання спеціальних знань у провадженнях такого роду;
– особливості взаємодії оперативних і слідчих апаратів правоохоронних органів із представниками громадських і державних структур (види
і форми) у процесі виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності.
До специфічних елементів належать такі:
– організація і тактика виявлення ознак організованої злочинної діяльності;
– визначення і реалізація тактичних завдань розслідування зі встановлення і доказування наявності корумпованих зв’язків злочинних організацій;
– особливості використання оперативно-розшукової інформації під час
розслідування злочинів, скоєних злочинними організаціями, одержаної на
основі постійного оперативного супроводу розслідування кримінального
провадження;
– форми і механізми міжнародного співробітництва у процесі виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності.
Аналіз зазначених елементів методики розслідування організованої злочинної діяльності дозволить розробити методичні рекомендації щодо виявлення і розслідування злочинів, скоєних злочинними організаціями.
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Анотація
Аркуша Л. І. Сутність методики розслідування організованої злочинної діяльності. –
Стаття.
Статтю присвячено висвітленню сутності поняття, структури та значення методики
розслідування організованої злочинної діяльності з виокремленням її елементів.
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Аннотация
Аркуша Л. И. Сущность методики расследования организованной преступной
деятельности. – Статья.
Статья посвящена определению сущности понятия, структуры и значения методики
расследования организованной преступной деятельности с выделением ее элементов.
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Summary
Arkusha L. I. The essence of the methods of investigating organized criminal activity. –
Article.
The article is devoted to highlighting the essence of the concept, structure and value of the
methods of investigating organized criminal activity with the release of individual elements.
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УДК 343.98

А. А. Барцицька
ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ СТАНОВЛЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У КРИМІНАЛІСТИЦІ
Постановка проблеми. Технологічний підхід у криміналістиці має
довготривалу передісторію становлення та розвитку, у якій можна виокремити певні етапи і стадії, формування яких зумовлене загальним історичним процесом розвитку наукового знання. Дослідження загальних закономірностей розвитку поняття «технологія» у різних сферах наукових
знань на певних історичних етапах дозволяє відтворити послідовність його
розвитку та сучасне розуміння у юридичній сфері, зокрема в системі криміналістичної науки. Досить поширеними в сучасній юридичній літературі
є такі поняття: «правові технології», «юридичні технології», «законодавчі
технології», «виборчі технології», «технологія управління» тощо [1, с. 5–11;
2, с. 16–20; 3, с. 39–40; 4, с. 55–62].
Виклад основного матеріалу дослідження. У системі криміналістичних знань становлення поняття «технологія» має певну передісторію.
Виникнувши порівняно недавно у вигляді чітко сформованого терміна,
поняття «технологія» фактично існувало на ранніх етапах розвитку криміналістичної науки. Можна виокремити три основних періоди його становлення: передумови формування криміналістичної технології, виникнення поняття «технологія» і подальший розвиток у криміналістичній
науці.
Так, передумовами виникнення поняття «технологія» у криміналістичній науці було досить широке застосування у 30-х роках минулого століття
поняття «техніка» у широкому значені щодо здійснення певної діяльності.
Певне заміщення понять відповідало загальному уявленню про семантичне значення поняття «техніка» у його процедурному аспекті та знайшло
своє відображення і в криміналістиці. Зокрема, В.І. Громов зазначає щодо
наукової техніки розслідування: «До цього часу, говорячи про технічні
прийоми розслідування злочинів, ми застосовували слово «техніка» в побутовому значенні цього слова. Під технікою взагалі розуміються правила
застосування будь-яких знань до справи або практики» [5, с. 254]. Слід
зважати на підкреслену автором необхідність з’ясування сутності поняття
«техніка» не тільки в повсякденному вживанні, а й у спеціальній сфері
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щодо певних процедур. Отже, застосування технології у первісному технічному розумінні не є новим питанням у криміналістиці.
У праці під назвою «Техніка та методика розслідування злочинів» за
редакцією М.С. Строговича містяться основні елементи системи криміналістики, техніка якої «вивчає способи застосування до розслідування
злочинів досягнень природничих наук» [6, с. 4]. Водночас поняття «техніка» застосовується й у більш широкому значенні щодо здійснення певної діяльності, зокрема підвищення ефективності розслідування, у зв’язку
з чим, на думку авторів, необхідно «оволодіти технікою розслідування»
(С.А. Голунський, Г.К. Рогінський) [6, с. 2]. Попри широке застосування поняття «техніка» в науковій літературі, передумовою формування
криміналістичної технології є застосування правил щодо оптимального
провадження процесу розслідування [7, с. 350–351; 8, с. 109]. Наведені
положення є спробами впорядкувати процес розслідування злочинів, що
містять ознаки його технологізації. Аналіз першоджерел свідчить про фактичне зародження технологічного підходу вже на ранніх етапах розвитку
криміналістичної науки. Застосування авторами того часу різноманітних
понять функціональної спрямованості необхідно розцінювати як початкові
спроби технологізувати процес розслідування. Відсутність чітко сформованого поняття зумовлена загальним уявленням щодо семантичного значення окремих термінів того часу, що неодмінно знайшло своє відображення
і в системі понять криміналістичної науки.
Виникнення поняття «технологія» є окремим та одним з основних етапів його становлення у криміналістичній науці, що пов’язано з експертною
діяльністю, яка цілком обґрунтована, враховуючи специфіку її проведення,
пов’язану із застосуванням спеціальних технічних засобів.
Так, уперше поняття «технологія» згадується 1956 року у праці А.І. Вінберга, який, досліджуючи особливості експертного експерименту, вказує на
його особливу значимість, у зв’язку з чим пропонує виокремити спеціальний розділ у висновку експерта із зазначенням «технології» процесу фіксації
експерименту [9, с. 70–71]. Водночас досить поширеним у системі експертних досліджень залишається ототожнення понять «технологія» і «техніка».
У навчально-методичній літературі 60-х років визначається, зокрема, «техніка криміналістичного дослідження речових доказів», «методика і техніка
експертного огляду» тощо [10, с. 10]. Зі змісту наведених тез очевидним є
процедурний характер, що позбавлений будь-якого інструментального змісту визначення суто технічних засобів. Значно пізніше почало використовуватись поняття «експертна технологія», що запровадили й обґрунтували
М.Я. Сегай і В.К. Стринжа [11, с. 3–7]. Проте на той час поняття «експертна технологія» так і не стало затребуваним у практиці експертної діяльності.
Своє визначення і розвиток поняття «експертна технологія» отримало значно пізніше. Подальше поширення поняття «технологія» у криміналістиці
спостерігається щодо процесу розслідування злочинів.
Уперше Г.А. Густов застосував поняття «технологія розслідування»
1972 року, зокрема, визначив типові пошукові системи, які «відобража-
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ють технологію розслідування, що можна вважати керівництвом до розслідування злочинів у формі стислих вказівок» [12, с. 30]. Застосування
поняття «технологія» у визначеній інтерпретації не є випадковим, адже
знайшло своє широке застосування і в інших роботах автора [13, с. 122].
Подальше поширення поняття «технологія» спостерігається щодо досліджень структури злочинної діяльності. Зокрема, А.В. Дулов наголошує на
необхідності вивчення розкрадання у технологічному, організаційному та
психологічному планах [14, с. 47].
Дослідження послідовності запровадження нового для криміналістики
поняття цілком узгоджується з її предметними дослідженнями на різних
етапах історичного розвитку. Розуміння подвійної природи криміналістики
щодо використання даних природних та технічних наук зумовило первісне
застосування поняття «технологія» саме у сфері експертної діяльності.
Первісне ототожнення понять «техніка» і «технологія» позначилося на їх
розумінні й у системі спеціальної діяльності. Формальна диференціація
понять того часу не позбавила технологію суто технічного змісту, чим і
зумовлене первинне її розуміння у зв’язку із застосуванням спеціальних
технічних засобів. Подальше поширення змісту поняття щодо процесу розслідування не є випадковим, що пов’язано з активним розвитком криміналістичної науки, зокрема її методичних положень. Поступове накопичення теоретичних знань і практичних навичок щодо процесу розслідування
спонукало розвиток не тільки загальних положень криміналістичної методики, а й удосконалення окремих методик. В умовах поступового зросту
злочинності в 70–80-х роках минулого століття значна увага приділялася
діяльності з розслідування та розкриття злочинів, зокрема щодо її організаційних основ. Потребою слідчої практики став розвиток методичних
положень у напрямі їх ефективного впровадження. Водночас у науковій літературі дедалі частіше наголошувалось на необхідності не тільки розробки загальнотеоретичних положень, спрямованих на безпосередній процес
розслідування, а й дослідження злочинної діяльності з позицій технологічного підходу. Поява наукового інтересу зумовлена, зокрема, дослідженнями злочинної діяльності як об’єкта криміналістичної науки. Визначений
етап став віховим для формування сучасного розуміння технології та її
подальшого впровадження у криміналістику.
Етап подальшого розвитку поняття «технологія» у системі криміналістики розпочався із середини 90-х років минулого століття та набув особливої
актуальності в сучасних умовах розвитку наукового знання. Досліджуючи
типи змін, що зазнала технологія у загальному процесі історичного розвитку, необхідно виходити з їх розмаїття, у зв’язку з чим можна виокремити
фактори та причини, що визначають цілісний процес її розвитку [15, с. 138].
Виникнення поняття «технологія» зумовлено всім ходом розвитку криміналістичної науки, проте поряд з історичним сучасними факторами його
становлення є:
– науково-технічний розвиток, що пов’язаний з удосконаленням матеріально-технічного комплексу, запровадженням технологічних інновацій
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тощо. Наслідком є впровадження новітніх техніко-криміналістичних засобів та інформаційних технологій у практику боротьби із злочинністю.
Широке застосування останніх спонукало низку наукових досліджень,
зокрема, щодо з’ясування гносеологічної сутності поняття «технологія»,
а також щодо визначення процесів із використання сукупності засобів і
методів збору, обробки та передачі даних для отримання інформації нової
якості щодо стану об’єкта, процесу або явища (інформаційного продукта).
Дещо звужене розуміння поняття «технологія» спостерігається на початковому етапі його активного запровадження у криміналістику. Подвійний
характер поняття «технологія» розширює сферу його застосування: від
визначення технічних процедур до сукупності складних соціальних процесів. Таке розмаїття свідчить про багатогранну сутність технології, однак
незалежно від виявлення різних аспектів та можливостей її пристосування
єдиним і незмінним залишається зміст та призначення технології, зокрема
в криміналістичній науці;
– кібернетизація практики боротьби із злочинністю є закономірним
наслідком загального наукового розвитку в технічній сфері, що знайшло
своє відображення у криміналістиці та пов’язано з широким застосуванням кібернетичних методів, зокрема в експертній практиці, шляхом запровадження автоматизованих систем збору й обробки інформації, створення
банків даних тощо. Вдосконалення інформаційного забезпечення експертної діяльності спонукало подальший розвиток інформаційних технологій
на шляху їх запровадження у практику боротьби із злочинністю. Широке
застосування поняття «інформаційні технології» у науковій та навчально-методичній літературі викликало значний науковий інтерес щодо уточнення сутності деяких понять, зокрема «технологія»;
– ускладнення структури злочинної діяльності та підвищення її кількісних показників пов’язане з соціально-негативними змінами в суспільстві,
зростом рівня інфляції та безробіття, що загострюють проблему поступового росту злочинності. Криміногенна ситуація в Україні характеризується стабільною тенденцією до збільшення вчинюваних злочинів, зокрема
в економічній сфері. Злочинна діяльність характеризується особливою
складністю її здійснення, наявністю стійких зв’язків між окремими видами
злочинів, учинення яких спрямоване на досягнення єдиного злочинного
результату. У процесі скоєння окремих видів злочинів дедалі активніше
залучаються новітні технічні засоби, системи зв’язку та комп’ютерні технології тощо. Криміналістичний аналіз окремих категорій злочинів усе
частіше не обмежується характеристикою традиційних «способу» та «механізму» злочину, а виходить на якісно новий «технологічний» рівень злочинної діяльності. Значна увага останнім часом приділяється дослідженню
технологій злочинної діяльності, про що свідчить досить широке застосування визначеного поняття у науковій та навчально-методичній літературі;
– ускладнення процесів управління й організації у діяльності з розслідування злочинів, що потребувало її оптимізації, детерміноване підвищенням
рівня злочинності та перебуває у безпосередньому зв’язку з розвитком на-
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уково-технічного прогресу, що, з одного боку, ускладнює проблеми управління та організації діяльності з розслідування і розкриття злочинів, проте
одночасно створює необхідні передумови ефективного вирішення завдань
із залученням науково-технічних досягнень, систем управління тощо.
Водночас ускладнення певних процесів потребує не лише використання
новітніх наукових здобутків, а й їх удосконалення шляхом спрощення,
розподілення на відносно самостійні етапи та частини складних процесів.
Метою технологізації є оптимізація і раціоналізація процесів управління та
організації діяльності з розслідування злочинів;
– алгоритмізація і програмування процесу розслідування загалом, а також щодо вирішення окремих завдань. Ідея алгоритмізації і програмування
розслідування злочинів первісно виникла у зв’язку з вирішенням проблем
низького інформаційного оснащення слідчого та стимулювала теоретичну
роботу задля виявлення недоліків у його роботі, пошуку шляхів їх усунення [16, с. 44]. Використання алгоритмічного підходу в криміналістиці нині
взагалі є досить умовним, адже центральне поняття «алгоритму» в криміналістичному розумінні фактично позбавляється свого первісного змісту
за рахунок його «послаблення». Основним його завданням є розподілення
цілісного процесу на етапи послідовного виконання певних дій, що у такому аспекті перетинається з процесами технологізації. Співвідношення
певних процесів буде досліджене в подальшому, проте у цьому контексті
одним із факторів виникнення тенденції технологізації можна визначити
процеси алгоритмізації та програмування розслідування.
Визначені тенденції перебувають у безпосередньому взаємозв’язку, зумовлюють одна одну, будучи основними чинниками розвитку технологічної концепції у криміналістиці. Зростання обсягу досліджень, що є однією
з основних причин прискорення темпів розвитку криміналістичної науки,
останнім часом спостерігається у напрямі збільшення кількості прикладних досліджень у криміналістиці, пов’язаних із технологічними процесами,
щодо дослідження сучасних форм здійснення злочинної діяльності, процесу розслідування злочинів та експертної діяльності.
На сучасному етапі розвитку криміналістичної науки відсутнє належне
наукове обґрунтування і визначене місце технології у системі понять криміналістики, що призводить до досить поверхневого вивчення та неоднозначного його застосування у науковій літературі. Не применшуючи наукових
здобутків окремих дослідників, слід відзначити їхній значний внесок на шляху з’ясування сутності і значення криміналістичної технології. Так, В.О. Образцов у визначенні криміналістичної науки вказує на технології і засоби
практичного слідознавства (пошуково-пізнавальної діяльності) у кримінальному судочинстві [17, с. 9]. Науковий інтерес автора до цього феномена
знайшов своє відображення і в подальших роботах, зокрема, він сформулював принципи технологічного характеру, що «відображають специфіку криміналістичного мислення та дій у кримінальному процесі» [18, с. 109–110].
Визначені нововведення не залишились поза увагою учених. Так, Р.С. Бєлкін відзначив особливу значимість використання у криміналістиці дуже
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важливого та об’ємного терміна «технологія» як найбільш доцільного й
ефективного способу здійснення деяких трудових операцій у необхідній
послідовності за умов відсутності протидії [19, с. 84–85], пояснивши таким чином зміни в назві деяких глав підручника з криміналістики за його
редакцією, у яких ідеться не тільки про «техніку» і «тактику», а й про
«технологію» [20, с. 130].
Різноманітні підходи до розуміння поняття «технологія», що подані в сучасній науковій літературі, свідчать про багатогранний характер визначеного поняття, проте вносять певну невизначеність щодо сфери його практичного застосування. Приділення значної уваги технологізації процесу
розслідування і розкриття злочинів є закономірним наслідком якісних та
кількісних змін структури сучасної злочинної діяльності. Науковий інтерес викликає виокремлення технологічного елементу стосовно не тільки
процесу розслідування та розкриття злочинів, а і злочинної діяльності, у
зв’язку з чим досить поширеним є застосування поняття «технологія» у
науковій літературі щодо певних процесів.
Предметом методологічних досліджень, зокрема, стали спроби впровадження технології у понятійно-категоріальний апарат криміналістичної науки та визначення її як криміналістичної категорії [21, с. 38]. Обґрунтованим
є поступовий процес впровадження у понятійний апарат криміналістичної
науки досить лаконічної, але змістовної категорії «криміналістична технологія».
Особлива наукова значимість і практична необхідність технології не
могли залишитись поза увагою науковців, результатом чого стало поступове формування поряд із традиційними системного, функціонального, діяльнісного і технологічного підходів у криміналістичній науці. Окрім цього,
спостерігається проникнення технології у предметно-об’єктну сферу науки, формулюються принципи технологічного характеру, з’являються певні
орієнтири до класифікації технології за різноманітними підставами.
У сфері прикладних досліджень актуальним є застосування технологічного підходу в експертній практиці, діяльності з розслідування злочинів,
вирішенні окремих тактичних завдань. Особливої уваги заслуговує дослідження і сучасних технологій злочинної діяльності, що набуває неабиякої
актуальності [22, с. 8–10].
Висновки. Застосування технологічного підходу до процесу розслідування та дослідження злочинної діяльності є покликом часу. Водночас
слід зазначити, що розвиток криміналістичних технологій не є надбанням
певного кола науковців на сучасному етапі розвитку криміналістичної науки. Фактично існуючи з моменту становлення наукового знання у вигляді певних технік, правил та схем, поняття «технологія» застосовувалось
радше інтуїтивно, а отже, не було науково осмислене та цілеспрямовано
досліджене. Водночас неправильно було б розуміти пристосування «нового» визначення до вже наявних, сформованих і науково обґрунтованих
організаційно-управлінських та інформаційно-пізнавальних процесів, адже
саме їх якісними змінами зумовлено становлення та подальший розвиток
технологічного підходу в криміналістичній науці.
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Анотація
Барцицька А. А. Історичний шлях становлення технологічного підходу у криміналістиці. – Стаття.
Досліджено історичний аспект запровадження технологічного підходу у криміналістиці. Виокремлено основні періоди його становлення, визначено передумови появи поняття
«технологія», а також простежено шлях його подальшого розвитку в системі понятійно-категоріального апарату. Обґрунтовано історичну зумовленість технологічного підходу в криміналістиці, виникнення якого відповідає загальним законам та пріоритетним напрямам
розвитку науки.
Ключові слова: криміналістична технологія, технологічний підхід, понятійнокатегоріальний апарат, історичний аспект.
Аннотация
Барцицкая А. А. Исторический путь становления технологического подхода
в криминалистике. – Статья.
Исследован исторический аспект внедрения технологического похода в криминалистику. Выделены основные периоды его становления, определены предпосылки появления
понятия «технология», а также прослежен путь его дальнейшего развития в системе понятийно-категориального аппарата. Обосновано историческую обусловленность технологического подхода в криминалистике, возникновение которого соответствует общим законам и
приоритетным направлениям развития науки.
Ключевые слова: криминалистическая технология, технологический подход, понятийно-категориальный аппарат, исторический аспект.
Summary
Bartsytska A. A. The historical way of development of the technological approach in
criminalistics. – Article.
The historical aspect of the introduction of the technological campaign in criminalistics is
investigated. The main periods of its formation are identified, the prerequisites for the emergence of the concept of “technology” are defined, and the path of its further development in
the system of the conceptual-categorial apparatus is traced. The historical conditionality of the
technological approach in criminalistics is substantiated, the emergence of which corresponds
to general laws and priority directions of the development of science.
Key words: criminalistic technology, technological approach, conceptual-categorical
apparatus, historical aspect.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОДЕРЖАННЯМ
НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ
Постановка проблеми. На виконання вимог, які були поставлені Європейським Союзом перед Україною щодо вдосконалення стандартів боротьби та протидії корупції, Верховної Радою України було прийнято низку законів, які окреслили зміни у законодавстві України, присвяченому
протидії корупції та хабарництву, а саме було прийнято Закони України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність зі стандартами «Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією», який набув чинності 18 травня 2013 р. [1], «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо реалізації державної антикорупційної політики», який набув чинності
9 червня 2013 р. [2], та деякі інші. Цими Законами було проведено заміну
терміна «хабар» на термін «неправомірна вигода», який є більш широким
та охоплює не тільки матеріальну вигоду, а й немайнову; всі правопорушення, пов’язані з отриманням неправомірної вигоди, було віднесено
до злочинів; здійснено криміналізацію обіцянки та пропозиції отримання
неправомірної вигоди, розширено коло осіб, які можуть бути суб’єктами
злочинів означеної категорії.
Отже, спочатку законодавцем було внесено відповідні зміни у ст. 1
чинного на той час Закону України «Про засади запобігання та протидії
корупції» від 7 квітня 2011 р. [3] (втратив чинність із початком роботи
системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно
до Закону України № 1700-VII від 14 жовтня 2014 р.), а потім дослівно
ідентичне визначення поняття «неправомірна вигода» було наведено й
у новому, чинному сьогодні, Законі України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 р., а саме встановлено, що неправомірна
вигода – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,
нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без
законних на те підстав [4].
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Виклад основного матеріалу дослідження. Злочини, пов’язані з отриманням неправомірної вигоди, належать до загального масиву злочинів,
пов’язаних із корупцією, та виокремлюються з них за групою ознак, визначаючи які більшість науковців придержуються тотожних поглядів, але є й
деякі розбіжності, пов’язані, насамперед, із тим чи входить до складу злочинів, пов’язаних з отриманням неправомірної вигоди, провокація підкупу,
тобто дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку
чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи
одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв,
надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав
таку вигоду [5]. Так, у деяких наукових джерелах, здебільшого присвячених дослідженню ще поняття «хабарництво», має місце думка про те,
що провокація хабаря включається до родового поняття «хабарництво»
внаслідок однорідності та тотожності термінології, що використовувалась
під час написання диспозицій відповідних норм кримінального права [6],
але більшість науковців усе ж притримуються думки, з якою погоджуємось і ми, що сутність провокації підкупу слід винести за межі поняття
одержання неправомірної вигоди, оскільки такі дії є видом зловживання із
боку службових осіб, спрямованими на створення штучних ситуацій щодо
одержання чи надання неправомірної вигоди і є прикладом незаконного
способу створення доказів для обвинувачення саме у злочинах, пов’язаних з отриманням неправомірної вигоди, тобто «провокація підкупу» має
самостійне значення у структурній побудові корупційних злочинів та не
належить до групи злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди [7; 8]. Наведений нами теоретичний висновок щодо винесення складу
злочину провокації підкупу за межі визначення злочинів, пов’язаних з
одержанням неправомірної вигоди, майже повністю корелюється з думкою щодо цього практичних працівників правоохоронних органів, на яких
покладено обов’язки щодо протидії злочинам, пов’язаним з одержанням
неправомірної вигоди.
Виходячи з цього, вважаємо, що коло злочинів, пов’язаних з отриманням неправомірної вигоди, має бути окреслено такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 354 «Підкуп працівника підприємства, установи
чи організації», ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою», ст. 3682 «Незаконне збагачення», ст. 3683 «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права
незалежно від організаційно-правової форми», ст. 3684 «Підкуп особи, яка
надає публічні послуги», ст. 369 «Пропозиція або надання неправомірної
вигоди службовій особі», ст. 3692 «Зловживання впливом» [5].
Аналізуючи причини високого рівня латентності та складності доказування обставин злочинів досліджуваної категорії, В.Ю. Шепітько виокремлює такі: 1) специфічність характеру злочину, пов’язану з конфіденційністю спілкування двох осіб; 2) відсутність або недостатність традиційних
слідів скоєння злочину; 3) одномоментність та нетривалість дій, що здійснюються під час передачі неправомірної вигоди; 4) завуальованість і ма-
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скування предмета злочину; особливості предмета доказування; 5) труднощі у фіксації дій осіб, що дають та приймають неправомірну вигоду [7].
На нашу думку, до таких причин можна додати специфічність суб’єкта
отримання неправомірної вигоди, яка полягає у наявності в останнього
різноманітних владних і службових посадових повноважень, пов’язаних
із цим додаткових прав та обов’язків цієї особи, а також те, що суб’єкти
злочинів, пов’язаних з отриманням неправомірної вигоди, завдяки наявності певних вимог до осіб, котрі обіймають керівні посади, та проведеному
певному відбору зазвичай мають високий рівень освіти, досвід роботи,
професійну підготовку та добре обізнані з особливостями функціонування
установ та підприємств, на яких вони працюють.
Як зазначає А.Н. Халіков, під час дослідження способу скоєння злочину необхідно мати на увазі, що він, будучи серцевиною механізму злочину,
відображає саму його суть, визначаючи головну дію, спрямовану на досягнення певного злочинного результату, тобто є системою індивідуальних
прийомів і методів здійснення протиправних дій, які визначені кримінальним законодавством та спрямовані на досягнення злочинного результату
завдяки використанню обраних знарядь та засобів в умовах конкретної
матеріальної обстановки [9].
Досліджуючи способи одержання неправомірної вигоди, більшість науковців, узагальнюючи власні здобутки та роботи інших дослідників, розрізняють два основних способи одержання неправомірної вигоди: простий,
який полягає у безпосередньому отриманні предмета неправомірної вигоди, так би мовити «передавання із рук у руки», та замаскований (прихований), який полягає у тому, що факт одержання неправомірної вигоди маскується під інші, зовні правомірні дії з боку особи, яка надає або
отримує (а також посередника) неправомірну вигоду. Прикладом такого
маскування (приховування) факту отримання неправомірної вигоди може
бути придбання суб’єктом отримання неправомірної вигоди в особи, яка
її надає, коштовної речі (наприклад, квартири, дорогоцінностей, побутової
техніки) за ціну, яка завідомо є значно дешевшою від ринкової, або виконання ремонтних робіт без проведення фактичної сплати за них тощо [10].
Визначаючи одержання неправомірної вигоди як прийняття суб’єктом
одержання неправомірної вигоди неправомірної вигоди для себе чи третьої
особи, законодавець декларує, що не має значення те, як цим суб’єктом
було фактично використано предмет неправомірної вигоди. Дії щодо подальшого розпорядження прийнятим предметом неправомірної вигоди перебувають поза межами об’єктивної сторони досліджуваної категорії злочинів, тобто кримінальна відповідальність настає незалежно від того, коли
саме було отримано неправомірну вигоду – до чи після вчинення певних
дій, обумовлених між тим, хто дає, та тим, хто отримує неправомірну вигоду, коли саме проводилось це обумовлення, чи були такі дії взагалі вчинені, чи збиралась/намагалась ця особа вчиняти ці дії. Злочин, пов’язаний
з отриманням неправомірної вигоди, вважається закінченим із моменту
прийняття суб’єктом отримання неправомірної вигоди хоча б частини та-

32

Наукові праці НУ ОЮА

кої вигоди. Якщо суб’єкт отримання неправомірної вигоди виконав певні
дії, спрямовані на її отримання, але через незалежні від його волі причини
не зміг таку неправомірну вигоду отримати, то його дії мають бути кваліфіковані як замах на одержання неправомірної вигоди.
Розкриваючи зміст терміна «вимагання неправомірної вигоди», слід
звернутись до тлумачення терміна «вимагання», яке має таке значення:
ставити перед ким-небудь якусь вимогу; зобов’язувати до чого-небудь,
змушувати робити саме так, а не інакше; пропонувати в категоричній
формі зробити щось [11]. Таким чином, вимагання неправомірної вигоди
є діянням, за якого суб’єкти отримання неправомірної вигоди вимагають
неправомірну вигоду з погрозою порушити права та інтереси осіб, які залежні від них, або звертаються до них.
Науковцями нерідко визначається наявність тісного зв’язку між способом скоєння злочинів, пов’язаних з отриманням неправомірної вигоди (раніше хабара), та предметом неправомірної вигоди (хабара) і його суб’єктом. Зупинимось докладніше на кожному з них.
Окреслюючи межі визначення терміна «предмет неправомірної вигоди»,
звернемось до безпосереднього тлумачення терміна «предмет», який тлумачний словник української мови визначає як:
1) будь-яке конкретне матеріальне явище, що сприймається органами
чуття;
2) логічне поняття, що становить зміст думки, пізнання тощо;
3) те, на що спрямована пізнавальна, творча, практична діяльність кого,
чого-небудь [12, с. 867].
Як ми вже зазначали вище, після внесення у 2013 році низки змін
у законодавство України, присвячене протидії корупції та хабарництву,
термін «хабар» було не тільки технічно замінено на термін «неправомірна
вигода», а й розширено предмет цього злочину, а саме додано до нього вигоди нематеріального чи негрошового характеру: неправомірна вигода – це
грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні
активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на
те підстав [4].
Проаналізуємо всі складники предмета неправомірної вигоди більш докладно.
Грошові кошти – це а) готівка: вітчизняна чи зарубіжна валюта;
б) безготівкові засоби розрахунку: платіжні доручення, чеки, акредитиви,
банківські платіжні картки; в) цінні папери: документи, які засвідчують
право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між
особою, яка випустила цінні папери, та їх власником, передбачають, як
правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів і можливість
передачі грошових та інших прав, пов’язаних із володінням цими документами, іншій особі, а саме приватизаційні папери, акції, облігації внутрішніх і
зовнішніх державних позик, облігації місцевих позик, казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати, інвестиційні сертифікати, векселі тощо [13];
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г) електронні гроші: одиниці вартості, які зберігаються на електронному
пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка
їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується у
готівковій або безготівковій формі [14]. Електронні гроші означають грошову вартість, яку представлено у вимозі до емітента, зберігаються на
електронному пристрої, зокрема магнітному, випускаються для отримання
коштів із метою здійснення платіжних операцій та приймаються фізичною
або юридичною особою, відмінною від установи – емітента електронних
грошей [15].
Майно – це а) будь-які інші, відмінні від грошових коштів, матеріальні
предмети та речі (матеріальні речі та предмети, рухомі та нерухомі, обіг
яких не обмежено а також обіг яких обмежено або заборонено: наркотичні
засоби та прекурсори, психотропні речовини, сильнодіючі лікарські засоби,
зброя, боєприпаси, вибухові речовини та ін.); б) права на майно – документи, які надають право на одержання майна, володіння, користування та
розпорядження майном, а також документи, що надають право вимагати
виконання зобов’язань майнового характеру тощо (наприклад, свідоцтво
на право власності, введення до співзасновників, дарування, різноманітні
путівки на відпочинок, лікування та ін.); в) будь-які дії майнового характеру (наприклад, передача майнових вигод або відмова від них) [10, с. 420].
Переваги – це виключне особисте право на що-небудь, привілей [12, с. 772].
Пільги – це повне або часткове звільнення від дотримання встановлених
законом загальних правил виконання яких-небудь обов’язків [12, с. 754].
Нематеріальні активи – це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований і утримується його держателем
із метою виконання протягом певного періоду (операційного циклу) операцій із виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях та надання в оренду
іншим особам [16].
Будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру.
Відповідно до словника української мови термін «вигода» означає те, що
дає добрі наслідки в чому-небудь, якийсь прибуток тощо [17], тобто будьякі інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру – це збірний термін, до якого належать усі інші вигоди, які не мають матеріального
та грошового вираження, а також не підпадають під визначення і характеристики, наведені у попередніх пунктах, наприклад, отримання похвальної
характеристики, нагородження почесними званнями, які не мають державного значення, лобіювання та протегування інтересів у відповідних
організаціях та установах, задоволення сексуальних потреб, отримання
будь-яких відомостей і даних на матеріальних носіях чи в електронному
вигляді, реклама послуг чи товарів тощо.
Оскільки у законодавчій та науковій літературі немає визначення
терміна «будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру», а опитані нами практичні працівники, на яких покладено обов’язки щодо протидії злочинам, пов’язаним з отриманням неправомірної
вигоди, не завжди чітко та правильно уявляють собі, що саме розуміє
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законодавець під цим терміном, вважаємо за необхідне здійснення на
офіційному рівні тлумачення означеного терміна та пропонуємо таке
авторське визначення: будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру – це будь-яка користь, прибуток чи інші позитивні
наслідки у будь-якій сфері соціального (особистого та службового) існування особи, які не мають матеріального та грошового характеру,
не є пільгами, перевагами чи нематеріальними активами, можуть бути
надані, запропоновані чи обіцяні цій особі іншою та можуть бути нею
одержані.
Після описаних нами вище змін у законодавстві України, присвяченому
протидії корупції та хабарництву, суб’єктом злочину, пов’язаного з отриманням неправомірної вигоди, може бути не тільки службова особа, а
й інші категорії громадян, а саме:
1) у ст.ст. 368 та 3682 Кримінального кодексу України суб’єктом злочину є службові особи, службові особи, які займають відповідальне
становище, та службові особи, які займають особливо відповідальне
становище [5];
2) суб’єктом злочинів, передбачених ч.ч. 1 та 2 ст. 3683, ч.ч. 1 та 2
ст. 3684, ст.ст. 354, 369 та 3692 Кримінального кодексу України, є загальний суб’єкт, тобто фізична осудна особа, якій на момент вчинення злочину виповнилося 16 років [5];
3) суб’єктом злочинів, передбачених ч.ч. 3 та 4 ст. 3683 Кримінального
кодексу України, є службова особа юридичної особи приватного права
незалежно від організаційно-правової форми [5];
4) суб’єктом злочинів, передбачених ч.ч. 3 та 4 ст. 3684 Кримінального
кодексу України, є особи, які надають публічні послуги, до яких законодавець відносить аудиторів, нотаріусів, приватних виконавців, експертів,
оцінювачів, третейських судій або інших осіб, які провадять професійну
діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, а також незалежних посередників чи арбітрів під час розгляду колективних трудових
спорів [5];
5) суб’єктом правопорушень, передбачених ст. 3693 Кримінального кодексу України, є особи, зазначені у ч. 2 ст. 17 Закону України «Про
запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних
спортивних змагань» [5].
Висновки. Підсумовуючи, можемо зробити висновок про те, що криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди, є важливою, динамічною та впорядкованою системою
ознак наведеної категорії злочинів, чітке визначення і розуміння яких
дозволить значно покращити статус та стан вирішення головних завдань,
що постають перед правоохоронними органами щодо протидії корупції та
хабарництву. Водночас у сучасному національному науковому середовищі ще не окреслено єдиного й однозначного погляду на складові елементи криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з одержанням
неправомірної вигоди, на їх якісний та кількісний склад, а деякі елементи
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складу криміналістичної характеристики злочинів означеної категорії й
досі залишаються малодослідженими, невизначеними на законодавчому та науковому рівнях. Прикладом може бути відсутність офіційного
тлумачення такого порівняно нового складника предмета неправомірної
вигоди, як «будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру», які ми пропонуємо визначити так: «будь-яка користь, прибуток чи інші позитивні наслідки у будь-якій сфері соціального (особистого
та службового) існування особи, які не мають матеріального та грошового характеру, не є пільгами, перевагами чи нематеріальними активами,
можуть бути надані, запропоновані чи обіцяні цій особі іншою та можуть
бути нею одержані».
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Анотація
Бєлік Л. С., Тіщенко Є. І. Деякі аспекти криміналістичної характеристики злочинів,
пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди. – Стаття.
Статтю присвячено деяким аспектам криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди. Вивчаються Закони України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства
у відповідність зі стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією», «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» та ін. Висвітлено коло статей Кримінального кодексу України, що
пов’язані з отриманням неправомірної вигоди. Досліджуються способи скоєння злочинів,
пов’язаних з отриманням неправомірної вигоди. Проаналізовано складники предмета неправомірної вигоди і суб’єкти, що вчиняють злочини вказаної категорії.
Ключові слова: боротьба з корупцією, злочини, що пов’язані з одержанням неправомірної вигоди, Кримінальний кодекс України.
Аннотация
Белик Л. С., Тищенко Е. И. Некоторые аспекты криминалистической характеристики преступлений, связанных с получением неправомерной выгоды. – Статья.
Статья посвящена некоторым аспектам криминалистической характеристики преступлений, связанных с получением неправомерной выгоды. Изучаются Законы Украины
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения национального законодательства в соответствие со стандартами Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины по реализации государственной антикоррупционной политики» и др. Освещены
статьи Уголовного кодекса Украины, связанные с получением неправомерной выгоды. Исследуются способы совершения преступлений, связанных с получением неправомерной
выгоды. Проанализированы составляющие предмета неправомерной выгоды и субъекты,
совершающие преступления указанной категории.
Ключевые слова: борьба с коррупцией, преступления, связанные с получением неправомерной выгоды, Уголовный кодекс Украины.
Summary
Belik L. S., Tishchenko E. I. Some aspects of forensic characteristics of crimes related
to the illegal receipt of benefits. – Article.
This article is devoted to highlighting some aspects of forensic characteristics of crimes related to receiving improper benefits. We study the Laws of Ukraine “On amendments to some
legislative acts of Ukraine to bring national legislation into conformity with the standards of
Criminal Law Convention on Corruption”, “On amendments to some legislative acts of Ukraine
regarding the implementation of the state anti-corruption policy” and others. Deals with the
range of articles of the Criminal Code of Ukraine in obtaining illegitimate benefits. Researched
ways of committing crimes related to receiving improper benefits. Analyze the components
subject undue advantage and entities that commit crimes of this category.
Key words: fighting corruption, crimes relating to the illegal receipt of benefits, Criminal
Code of Ukraine.
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Р. І. Благута, О. М. Процюк
ВИВЧЕННЯ ОСОБИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО
ТА НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ
Постановка проблеми. У теорії кримінального процесу та в практичній діяльності слідчих підрозділів існує чимало проблемних аспектів, що
стосуються допиту неповнолітніх підозрюваних. Складність його проведення зумовлена специфікою психології формування такої категорії допитуваних, їхніми віковими й індивідуальними особливостями. Слідчим необхідно
вміти діагностувати психологічні характеристики неповнолітніх підозрюваних та використовувати їх у різноманітних напрямах організації допиту.
Мета статті – розкрити взаємозв’язок основних елементів вивчення
особи неповнолітнього підозрюваного та вплив їх на ефективність допиту
як слідчої (розшукової) дії загалом. Відповідно, в роботі зосереджена увага
на виконанні таких основних завдань: з’ясувати, що означає дослідження
особи неповнолітнього; визначити основні методи дослідження особи допитуваного та напрями використання отриманої інформації під час проведення допиту неповнолітнього підозрюваного.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розроблення наукових засад проведення допиту зробили такі відомі вчені-процесуалісти, як Ю.П. Аленін, В.І. Галаган, І.В. Гловюк, А.О. Ляш, О.Р. Михайленко, В.Т. Нор, М.А. Погорецький, В.О. Попелюшко, Л.Д. Удалова,
М.О. Янковий та ін. Проблематику розслідування правопорушень, тактику окремих слідчих (розшукових) дій розкрито в роботах криміналістів
В.П. Бахіна, В.Д. Берназа, П.Д. Біленчука, В.К. Весельського, В.Я. Горбачевського, А.В. Іщенка, В.О. Коновалової, В.С. Кузьмічова, В.Г. Лукашевича, Є.Д. Лук’янчикова, В.М. Тертишника, С.В. Харченка, К.О. Чаплинського, С.С. Чернявського, Ю.М. Чорноус, В.Ю. Шепітька. Психологічні
особливості проведення слідчих дій, зокрема за участю неповнолітніх, також
досліджували В.Л. Васильєв, А.П. Венедиктов, Н.І. Гаврилова, Н.В. Грищенко, М.Є. Дирдін, Д.В. Затенацький, М.В. Костицький, Д.В. Куриленко,
І.В. Озерський, Н.В. Павлюк, С.А. Риб’янець, Ю.А. Чаплинська та ін.
Різні аспекти проведення допиту розглядали й інші вчені, зокрема
Н.І. Гуковська, А.В. Дулов, С.П. Єфімічев, М.І. Кулагін, І.А. Макаренко,
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Г.М. Міньковський, П.Д. Нестеренко, Л.Е. Орбан-Лембрик, М.І. Порубов,
Є.В. Стрельцова, С.В. Тетюєв, О.Ю. Ямпольський.
Водночас, незважаючи на наявність змістовних наукових досліджень,
що мають практичну спрямованість, мало зосереджується увага на тому,
яким чином отримана інформація про особистість неповнолітнього підозрюваного в ході його дослідження слідчим впливає на встановлення психологічного контакту з допитуваним та на вибір методів психологічного
впливу і тактичних прийомів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для успішного проведення допиту слідчому необхідно підготуватися до нього. Одним із головних завдань слідчого є створення інформаційної бази допиту. Підготовка
до допиту розпочинається з вивчення наявних матеріалів кримінального
провадження. Зазвичай у початкових матеріалах недостатньо інформації,
що характеризує особу підозрюваного. Матеріали здебільшого висвітлюють обставини вчиненого правопорушення і коло учасників [2, с. 85].
Важливим складником інформаційної бази допиту є вивчення особи допитуваного. Ознайомлення з особистістю допитуваного дозволяє слідчому
правильно визначити послідовність постановки питань, передбачити реакцію на них допитуваного, завчасно визначити методи впливу на останнього [4, с. 64].
Крім загальних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному
провадженні, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених неповнолітніми, також з’ясовуються повні й усебічні відомості про особу неповнолітнього: його вік, стан здоров’я та рівень розвитку, інші соціально-психологічні риси особи, які необхідно враховувати
під час індивідуалізації відповідальності чи обрання заходу виховного характеру. За наявності даних про розумову відсталість неповнолітнього, не
пов’язану з психічною хворобою, має бути з’ясовано, чи міг він повністю
усвідомлювати значення своїх дій і якою мірою міг керувати ними; ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння; умови життя і виховання
неповнолітнього; наявність дорослих підбурювачів та інших учасників кримінального правопорушення [8, с. 39, 187 ].
Під вивченням особистості підозрюваного розуміється цілеспрямована
діяльність слідчого із встановлення певної сукупності даних, що характеризують підозрюваного і мають значення для правильного застосування
норм кримінального закону, точного дотримання приписів кримінального
процесуального законодавства, вибору і використання найефективніших
прийомів під час проведення окремих слідчих дій. Криміналістичний аспект
вивчення допитуваного передбачає отримання про нього такої інформації,
яка може бути використана для вибору найбільш ефективних у конкретному випадку тактичних прийомів допиту, а психологічний аспект – для
вибору найбільш ефективного способу впливу на допитуваного. Вивчення
особистості має бути спрямовано на отримання такої інформації, за допомогою якої можна було б прогнозувати поведінку цієї особи [13, с. 112–113;
9, с. 33]. Результати допиту значною мірою визначаються тим, наскільки
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повно вивчена особистість допитуваного, наскільки показання, отримані
в процесі такого вивчення, правильно використані для вибору найбільш
ефективних прийомів і засобів вирішення тактичних завдань розслідування. Саме тому основним елементом підготовки до допиту є вивчення особистості, яку необхідно допитати.
Основними методами вивчення особистості допитуваного є: а) спостереження за допитуваним як під час допиту, так і в процесі інших слідчих
дій; б) бесіда; в) виокремлення показань про допитуваного з показань
інших осіб, довідок, характеристик, записів у щоденниках тощо [5, с. 30].
Під спостереженням розуміють спеціально організоване, систематичне,
навмисне та цілеспрямоване сприйняття особистості з метою вивчення
різноманітних виявів її психіки. Від простого сприйняття спостереження відрізняється своєю навмисністю, цілеспрямованістю, планомірністю,
тому процес спостереження завжди пов’язаний із концентрацією уваги на
об’єкті спостереження, що підсилює сприйнятливість спостерігача. Дані,
отримані в результаті спостереження, мають значення для побудови правильної тактики допиту [13, с. 118–123]. ВО. Коновалова зазначає, що
спостереження, уживане для діагностики психологічного статусу особи –
типу темпераменту (реакція на подразник), рис характеру особи, охоплює
такі показники, що включають поведінку особи в умовах початку допиту.
Оскільки матеріал для спостереження, який виражається у зовнішніх виявах особи, надзвичайно обмежений, то і результати його завжди мають
попередній, орієнтувальний характер. Цей метод має на меті виявлення
певних рис характеру й ознак темпераменту, що свідчить про психологічне
обличчя допитуваного. Спостереження охоплює манери допитуваного, його
комунікабельність (на початку допиту), реакцію на подразник (поставлені
питання), психічний стан, спричинений процесуальним становищем і метою запрошення до слідчого. Під час оцінки результатів спостереження не
варто забувати, що особа, за якою здійснюють спостереження, перебуває
у незвичній для неї обстановці і мікросередовищі, де вона виражає більш
вільно і безпосередньо свої вияви та вчинки. У новій обстановці, у якій
допитуваний усвідомлює свою роль і процесуальне становище, він стримує
свої вияви, часто надає своїй поведінці обрані роль і форму [7, с. 89].
Для діагностики особи допитуваного можна використовувати і метод
бесіди. Бесіду розуміють як джерело і як спосіб пізнання психологічних
явищ у процесі мовного спілкування. Цей метод дає можливість отримати
показання безпосередньо від їх власників, дозволяє отримувати інформацію цілеспрямовано, впливати на її повноту, уточнювати і конкретизувати
у процесі бесіди окремі обставини. Мету бесіди може бути досягнуто лише
в тому разі, коли слідчому вдасться встановити контакт із допитуваним і
вдало вибрати момент для її проведення [13, с. 118–123].
Поряд із названими методами для діагностики допитуваного може використовуватися метод узагальнення незалежних характеристик, який полягає в узагальненні щонайбільшого обсягу відомостей про досліджувану
особистість у різний час і в різноманітних видах діяльності. Характеристи-
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ки можуть бути усними і письмовими, вони можуть ґрунтуватися на тривалих, багаторічних спостереженнях або ж можуть скластися на основі
одноразового, але яскравого моменту під час випадкової зустрічі.
Отримати інформацію про допитуваного можна також, аналізуючи матеріали кримінального провадження, під час проведення інших слідчих дій
шляхом спеціального збору відомостей із місця навчання у формі характеристик [13, с. 118–123]. Цей метод передбачає збирання відомостей про
допитуваного в осіб, які мали з ним різні соціальні взаємини. Збирання
відомостей про особу допитуваного відповідно до рекомендацій криміналістики передбачає з’ясування комплексу даних, які широко використовуються і для установлення психологічного контакту, і для обрання тактичних
засобів допиту, і для оцінки інформації, яку буде отримано від цієї особи.
Застосування вказаних методів ізольовано або у взаємозв’язку дозволяє
діагностувати психологічні характеристики особи і використовувати їх у
різноманітних напрямах організації допиту, а саме: в установленні психологічного контакту; у визначенні системи тактичних засобів допиту; у визначенні характеру і виду можливого та найбільш ефективного психологічного впливу; в оцінці отриманої інформації. Психологічна діагностика особи
передбачає не абстрактне дослідження компонентів такої характеристики
тільки вказаними методами, а й оцінку динаміки психологічних процесів,
які виявляються під час провадження допиту на всіх його етапах. У процесі
допиту залежно від його психічної напруженості (актуалізація запам’ятованого, виявлення неправдивих показань, викриття у вчиненні злочину) характер психічних виявів особи може бути різним. Тому в оцінці психологічної діагностики надзвичайно важливо встановити, які подразники найбільш
ефективні, стимулюють особу до давання показань, а які, навпаки, діють
негативно або нейтрально в аспекті одержання інформації [7, с. 90].
Спостерігаючи за діями неповнолітнього підозрюваного та манерою
спілкування його з батьками, захисником, можна попередньо встановити,
чи не готується дитина «зіграти» заздалегідь вивчену роль. Після початку
допиту, використовуючи метод бесіди, слідчий, зокрема, має можливість
перевірити отриману у процесі спостереження невербальну інформацію
від неповнолітнього підозрюваного. Для цього, ставлячи запитання, слідчий плавно переходить до допиту. Встановивши психологічний контакт із
допитуваним, слідчий може провести допит у формі бесіди, що буде для
підлітка лише позитивним. Метод узагальнення незалежних характеристик дозволить слідчому отримати інформацію, яку він не міг отримати
від самого допитуваного, використовуючи методи спостереження і бесіди. Причиною цього могло бути бажання допитуваного приховати певну
інформацію, що характеризує його негативно, або ж подати негативну
інформацію про себе в іншому аспекті, створивши таким чином ілюзію позитивної його характеристики. Отже, для вивчення особистості неповнолітнього підозрюваного слідчому необхідно, на нашу думку, використовувати в поєднанні всі зазначені методи для повного й усебічного вивчення
особи допитуваного.
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Вивчаючи особистість допитуваного, слідчий виявляє соціальний статус цієї особи, її соціальні ролі, соціальні позитивні і соціальні негативні
особистісні якості, за можливості з’ясовує тип темпераменту. Як зазначає
Г.Г. Доспулов, темперамент – це відносно стійка характеристика особи з
боку динаміки, тонусу й урівноваженості її психічної діяльності. За темпераментом слідчий може скласти уявлення про врівноваженість підозрюваного, ступінь його реакції на вплив, ступінь рухливості чи інертності в
діяльності, ступінь замкнутості чи товариськості [3, с. 88]. А.Н. Васильєв
і Л.М. Карнєєва констатують, що практичне значення віднесення допитуваного до того чи іншого типу вищої нервової системи (темпераменту)
полягає у тому, що можна зробити висновки про те, як може ця особа
поводити себе під час вчинення злочину, чи в змозі вона правильно сприйняти його та запам’ятати, як може ставитися до події злочину надалі,
якої позиції буде дотримуватися під час допиту, який тактичний прийом
доцільно вибрати для встановлення психологічного контакту й отримання
від неї правдивих показань [1, с. 12]. Н.Ш. Сафін акцентує увагу на тому,
що важливо знати темперамент, риси характеру допитуваного для встановлення із ним контакту, правильного розуміння особливостей його поведінки, отримання можливості варіювання відповідним чином тактичними
прийомами допиту [15, с. 67].
Усе це необхідно враховувати під час підготовки до допиту та його планування, оскільки холерики і меланхоліки більш запальні, категоричніші
у своїх судженнях, імпульсивні. Флегматики спокійні, витривалі, але й
більш ригідні, стандартні у своїх судженнях, оцінках, у виборі тактичної
лінії поведінки. Сангвініки вирізняються нервовою витривалістю, стійкістю
настрою. Під час допиту сильних і рухливих типів (холерики і сангвініки)
темп, ритм і напруженість допиту може бути досить високим, вступна
частина допиту може бути скорочена до необхідного мінімуму, перехід від
однієї теми до іншої можна здійснювати без попередньої підготовки. Під
час допиту сильних, урівноважених, інертних типів (флегматик) необхідно
враховувати такі динамічні характеристики, як повільність у поєднанні із
силою нервових процесів. У такої особи порівняно тривалий період «втягування». Тому динаміку допиту флегматика характеризує відносно тривала вступна частина, повільний перехід від висвітлення одного епізоду
до іншого, порівняно вповільнений ритм розмови. Особливого підходу під
час допиту потребують слабкі типи. Необхідно пам’ятати, що слабкість
нервової системи зазвичай поєднується із високою чутливістю, саме тому
меланхоліки значно «тонше» від інших типів реагують на похвалу або
осуд їхніх дій. Однією із характерних реакцій цього типу на різні життєві
труднощі є схильність до «ступору». За дуже високих ритмів напруженості
допиту в меланхоліка може виникнути стан в’ялості та апатії [10, с. 92].
Слідчому необхідно пам’ятати, що поведінка неповнолітніх відрізняється низкою особливостей – недостатністю життєвого досвіду і пов’язаним із цим низьким рівнем самокритичності, відсутністю усебічної оцінки
життєвих обставин, підвищеною емоційною збудливістю, імпульсивністю,

42

Наукові праці НУ ОЮА

руховою і вербальною активністю, навіюваністю, загостреним відчуттям
незалежності, прагненням до престижу, негативізмом, неврівноваженістю.
Зазначені знання допомагають слідчому не лише в отриманні повної та
об’єктивної інформації про розслідувану подію, що міститься у показаннях
неповнолітнього, а й в оцінці достовірності цього джерела доказів. У результаті виникає необхідність постановки питання про підвищення вимог
до матеріалів, які збираються.
Особливості вивчення даних про особистість допитуваного полягають
у ймовірному характері отриманої інформації. Більшість висновків щодо
характеристики особистості допитуваного приблизні, оскільки інформація,
що лежить у їх основі, зумовлена цілим комплексом причин поведінки тієї
чи іншої особи, які не завжди можна встановити. Тому всі отримані дані
про особистість неповнолітнього допитуваного слід розглядати лише як
гіпотези для подальшої перевірки [9, с. 34].
Вивчаючи особу неповнолітнього підозрюваного, слідчий акцентує увагу на індивідуальних особливостях психіки. Дитяча психіка тісно пов’язана з особливостями домашнього виховання, поведінкою підлітка в побуті,
а також поведінкою та ставленням до нього батьків. До вікових особливостей психіки дітей перехідного віку належить схильність до фантазування, про що завжди повинен пам’ятати слідчий під час оцінки результатів
слідчих дій за участю неповнолітніх. Їхнє емоційне життя досить нестійке,
що можна пояснити тимчасовою дисгармонією між функціями кори і підкірки головного мозку, першої і другої сигнальних систем, що характерно
для періоду статевого дозрівання. Часто підлітки сприймають багато подій
неповністю та неточно, але в них у пам’яті дуже часто залишаються такі
деталі, на які дорослі навіть не звертають уваги.
Також слідчому необхідно, вивчаючи особу неповнолітнього підозрюваного, враховувати і статеві особливості психології неповнолітніх. Загальна
тенденція гендерних відмінностей у сформованості сенсу життєвих орієнтацій у неповнолітніх підозрюваних стосується такого. Достовірно більше
юнаків, ніж дівчат характеризуються низьким рівнем осмисленості життя
(78% проти 32%). Дівчата порівняно з юнаками відрізняються переважно
середнім рівнем осмисленості життя. Юнаки частіше за дівчат вважають,
що події у житті не підвладні свідомому контролю. Дівчата ж частіше
оцінюють себе як здатних побудувати життя відповідно до своїх цілей та
уявлень. Удвічі більше дівчат, ніж юнаків (66% проти 31%) вважають, що
людина може контролювати своє життя, приймати рішення та втілювати
їх. Низьким локусом контролю життя відрізняються 30% дівчат та 66%
юнаків. Спрямованість дівчат на майбутнє зумовлює відмінності у ставленні до процесу життя, тобто до сучасності. Дівчата вище, ніж юнаки оцінюють наповненість смислом сучасного, частіше осмислюють перебування у
місцях позбавлення волі, розцінюють цей період як перехідний, черпають у
майбутній реалізації життєвих цілей смисл для існування у теперішньому.
Дівчата, на відміну від юнаків, надають достовірно більший особистісний смисл як позитивним, так і негативним подіям власного життя, при
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цьому більшою мірою схильні вчитися на помилках минулого та бачать
більше позитивного смислу в майбутньому.
Смислова сфера особистості дівчат – неповнолітніх підозрюваних забарвлена більшим, ніж у юнаків прагненням до переживань гострих відчуттів і потенціальною готовністю інтерпретувати будь-яку життєву ситуацію
як конфліктну. Як у юнаків, так і у дівчат – неповнолітніх правопорушників у структурі прагнення до стимуляції найбільше виражена потреба в
пошуках гострих відчуттів. Причому в дівчат вона достовірно вища, ніж у
юнаків, що робить дівчат значно більше схильними до надзвичайних пригод. Крім того, дівчатам достовірно більш властиве неадаптивне прагнення
до труднощів, ніж юнакам. Не було виявлено значимих відмінностей між
юнаками та дівчатами за такими шкалами, як нестерпність одноманітності
та пошук нових вражень.
Дівчата – неповнолітні підозрювані бачать смисл життя у тому, щоб переживати нові відчуття та будувати життя відповідно до своїх цінностей,
головними з яких є звільнення із місць позбавлення волі та самореалізація
щодо досягнення матеріального благополуччя, створення сім’ї і виховання
дітей [11, с. 7].
Існують і такі індивідуально-психологічні особливості, які призводять
до ускладнень у свідомій регуляції поведінки, а саме: своєрідна емоційна
вразливість дівчат, що виявляється у посиленій чутливості до несприятливих впливів однолітків і в міжособистісних стосунках із батьками зокрема;
імпульсивність та агресивність, утілення будь-яких мотивів у конкретні
вчинки та дії, зокрема й протиправні; неадекватність прагнень, які виявляються у нестримному тяжінні до здійснення бажання, що може призвести
до брехливості, крадіжок, наркоманії; тип акцентуації характеру в дівчат
може виявлятись у демонстративності поведінки, підкресленні свого «Я»,
постійному намаганні бути у центрі уваги, тяги до лідерства чи, навпаки;
у надмірній піддатливості під чужий вплив, нестійкості в поведінці, думках
[16, с. 33].
Особистість неповнолітнього підозрюваного має деякі специфічні риси,
що у своїй сукупності постають як психологічна основа протиправних дій.
Для неповнолітніх нерідко характерна сугестивність, надмірна довірливість, схильність до наслідування. Також характерні підвищена активність,
рухливість, ініціативність, надлишок енергії, викликаний загальним підйомом життєдіяльності, ростом життєвих сил. Неповнолітні особливо бажають активної діяльності, незвичних пригод, гостро конфліктних ситуацій.
Підлітки мають схильність до впертості, роздратованості, супротиву, критичності, агресивності, ненависті, ізоляції, байдужості. Основним коренем
упертості є бажання звільнення, сильна потреба у свободі й самостійності.
Підліток внутрішньо віддаляється від батьків, стає байдужим до сімейного
і шкільного життя. Отже, важливе місце серед вікових особливостей підлітка посідають негативізм, потреба у престижі, свободі та самостійності.
Із метою уникнення помилок у роботі з підлітками необхідно добре знати природу фізіологічних процесів, що відбуваються в організмі підлітка,
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для унеможливлення перевантажень. За нормальних умов між силою подразника і реакцією на нього нервової системи існує певна залежність, яка
має вікові й індивідуальні особливості. У підлітковому віці ці співвідношення порушуються, що пов’язано із збудженим станом центральної нервової
системи. Через це, наприклад, і сильні, і слабкі подразники можуть викликати однакову за силою реакції відповідь. Може бути й по-іншому: сильні
подразники взагалі не викликають відповіді, а на слабкі відповідь є. Річ
у тім, що центральна нервова система підлітка стає тимчасово нездатною
до відповіді на сильний подразник, оскільки він остаточно розбуджує її і
переводить у стан гальмування, тому немає реакції. Слабкий же подразник не викликає цього, тому на нього реакція зберігається. Може бути й
такий стан центральної нервової системи, коли подразник узагалі викликає несподівану, неадекватну реакцію. Характерно, що в дівчаток більшою
мірою виражено порушення емоційного плану – підвищена образливість,
плаксивість, безпричинна зміна настрою, у хлопчиків – зміна поведінки і
реакцій руху. Їхні дії супроводжуються супутніми рухами рук, ніг, тулуба
(не можуть сидіти спокійно, щось крутять у руках, чіпають щось) [12].
На становлення інтересів також суттєво впливають статеві відмінності.
У хлопчиків негативний етап протесту проти дитячого типу стосунків настає пізніше, ніж у дівчаток (через пізніше статеве дозрівання і соціальне
дорослішання), але відбувається бурхливіше і триває довше, а негативізм
(дії, які суперечать вимогам оточуючих) виражений сильніше [14, с. 213].
Отже, підлітковому віку властиві емоційна збудженість, деяка неврівноваженість, швидкі зміни настрою і форм поведінки. Ці особливості характеру пов’язані з підвищеною імпульсивністю, відносно низьким ступенем
свідомого контролю [6, с. 20–22]. Дівчаткам, зокрема, більше притаманні контроль за власним життям, оцінка наповненості смислом сучасного, схильність учитися на помилках минулого, бажання переживати нові
відчуття та будувати життя відповідно до своїх цінностей. Дівчата також
характеризуються своєрідною емоційною вразливістю (що виявляється у
формі підвищеної образливості, плаксивості, безпричинній зміні настрою),
неадекватністю прагнень, вимогами свободи, прагненням звільнитися від
контролю батьків, прагненням автономії. Хлопці характеризуються низьким рівнем осмисленості життя, переконанням у тому, що події у житті не підвладні свідомому контролю, низьким локусом контролю життя,
схильністю до ризику та небезпеки. Порушення емоційного плану в них
виражаються, на відміну від дівчаток, у зміні поведінки та реакцій руху.
Ці статеві особливості необхідно враховувати слідчому під час проведення
допиту неповнолітніх підозрюваних, зокрема у процесі встановлення психологічного контакту та застосування тактичних прийомів.
Висновки. Отже, дослідження особи неповнолітнього підозрюваного
передбачає виявлення соціального статусу неповнолітнього; діагностику
зовнішніх виявів особи допитуваного (агресивність, неврівноваженість, товариськість чи замкнутість); визначення його темпераменту, що впливає
на темп і ритм проведення допиту; з’ясування особливостей психіки не-
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повнолітніх (емоційна збудженість, схильність до наслідування та навіювання тощо), гендерних відмінностей та особливостей емоційних реакцій
перехідного віку, що пояснюються гормональними і фізіологічними процесами (дівчата характеризуються плаксивістю, частою зміною настрою,
образливістю, хлопці – раптовою зміною поведінки і реакцій руху). Вивчення особи неповнолітнього підозрюваного є основою підготовки до допиту, який здійснюється за допомогою методів спостереження, бесіди та
узагальнення незалежних характеристик. Застосування указаних методів
у взаємозв’язку дає змогу діагностувати психологічні характеристики особи і використовувати їх у різноманітних напрямах організації допиту, а
саме: під час установлення психологічного контакту, у визначенні найефективніших методів психологічного впливу й тактичних прийомів допиту,
в оцінці отриманої інформації.
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Анотація
Благута Р. І., Процюк О. М. Вивчення особи неповнолітнього підозрюваного та
напрями використання отриманої інформації під час проведення допиту. – Стаття.
У ході дослідження з’ясовано, що таке вивчення особи неповнолітнього, визначено
основні методи дослідження особи допитуваного та окреслено напрями використання отриманої інформації під час допиту неповнолітнього підозрюваного.
Ключові слова: неповнолітній підозрюваний, метод дослідження особи, спостереження,
бесіда, психологічний вплив.
Аннотация
Благута Р. И., Процюк О. Н. Изучение личности несовершеннолетнего подозреваемого и направления использования полученной информации во время допроса. –
Статья.
В ходе исследования установлено, что представляет собой исследование личности несовершеннолетнего, определены основные методы исследования личности допрашиваемого
и обозначены направления использования полученной информации во время допроса несовершеннолетнего подозреваемого.
Ключевые слова: несовершеннолетний подозреваемый, метод исследования личности,
наблюдение, беседа, психологическое воздействие.
Summary
Blahuta R. I., Protsiuk O. M. The study of the personality of a minor suspect and the
direction of using the information obtained during interrogation. – Article.
The study found that a person is a minor research, the main methods outlined persons
questioned and uses of the information received during interrogation of a minor suspect.
Key words: juvenile suspect, method of investigation person, observation, interview,
psychological impact.
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О. В. Болгар
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО
СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ У ДОКУМЕНТУВАННІ
КРИМІНАЛЬНОГО АВТОБІЗНЕСУ
Постановка проблеми. Вивчення практики роботи правоохоронних
органів дозволяє стверджувати, що контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту у провадженнях щодо кримінального автобізнесу здійснюється у двох можливих ситуаціях, обидві з яких
пов’язані із затриманням злочинців «на гарячому» (під час отримання –
передачі викупу за повернення автомобілю чи замаху на його незаконне
заволодіння). Оскільки затримання злочинців «на гарячому» під час отримання – передачі викупу за повернення автомобілю за наявності певної
специфіки переважно здійснюється відповідно до тактичних рекомендацій із документування факту вимагання, ми повинні сконцентруватися на
ситуації, коли спеціальний слідчий експеримент здійснюється для затримання злочинців «на гарячому» під час замаху на незаконне заволодіння
автотранспортом.
Безпосередньо такій негласній слідчій (розшуковій) дії (надалі – НСРД)
як спеціальний слідчий експеримент на монографічному рівні у криміналістичних та оперативно-розшукових дослідженнях ще достатньо уваги не
приділялось.
Інструкція про організацію проведення НСРД [1] визначає спеціальний
слідчий експеримент як форму контролю за вчиненням злочину, сутність
якої полягає у створенні слідчим та оперативним підрозділом відповідних
умов в обстановці, максимально наближеній до реальної, із метою перевірки дійсних намірів певної особи, у діях якої вбачаються ознаки тяжкого чи
особливо тяжкого злочину, спостереження за її поведінкою та прийняттям
нею рішень щодо вчинення злочину.
Окремими дослідниками зазначалося, що проведенням цієї НСРД стає
можливим встановити ефективний контроль за діями підозрюваного та
перевірити його дійсні наміри щодо вчинення злочину саме шляхом створення певних умов в обстановці, в якій діє винна особа, необхідних для
ефективного документування. Ця обстановка як частина матеріального середовища, окрім певної ділянки території та сукупності різних предметів,
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також містить поведінку учасників події, психологічні взаємовідносини і
взаємодію між ними. Умовами, що вводяться до обстановки та полегшують
документування злочинної діяльності підозрюваного, можуть бути предмети чи об’єкти-пастки, заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби, спеціально виготовлені речі і документи, а також
здійснювані одночасно зі спеціальним слідчим експериментом інші НСРД.
Спеціальний слідчий експеримент може проводитися разом з імітуванням
обстановки злочину, як правило, на його завершальному етапі за умов
успішного ходу документування винна особа затримується «на гарячому»
під час замаху на вчинення злочину [2, с. 127].
Метою статті є обґрунтування спеціального слідчого експерименту як
тактичної операції у документуванні злочинної діяльності у сфері кримінального автобізнесу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш суттєві вимоги до організації проведення спеціального слідчого експерименту як однієї
із форм контролю за вчиненням злочину визначені у ст. 271 КПК України.
Зазначено, що він не проводиться, якщо внаслідок таких дій неможливо
повністю запобігти посяганню на життя або заподіянню особі (особам)
тяжких тілесних ушкоджень; поширенню речовин, небезпечних для життя
багатьох людей; утечі осіб, які вчинили тяжкі чи особливо тяжкі злочини;
екологічній або техногенній катастрофі.
Прокурор у своєму рішенні про проведення контролю за вчиненням
злочину зобов’язаний викласти обставини, які свідчать про відсутність
під час НСРД провокування особи на вчинення злочину; зазначити про
застосування спеціальних імітаційних засобів. Якщо під час проведення
контролю за вчиненням злочину виникає необхідність тимчасового обмеження конституційних прав особи, воно має здійснюватись у межах, які
допускаються Конституцією України, на підставі рішення слідчого судді
згідно з вимогами КПК України.
Під час підготовки та проведення заходів із контролю за вчиненням злочину забороняється провокувати (підбурювати) особу на вчинення цього
злочину з метою його подальшого викриття, допомагаючи особі вчинити
злочин, який вона би не вчинила, якби слідчий цьому не сприяв, або з
цією самою метою впливати на її поведінку насильством, погрозами, шантажем. Здобуті в такий спосіб речі і документи не можуть бути використані у кримінальному провадженні.
Про результати контролю за вчиненням злочину складається протокол,
до якого додаються речі і документи, отримані під час проведення цієї
НСРД. Якщо така дія закінчується відкритим фіксуванням, про це складається протокол у присутності цієї особи [3].
Ми повинні наголосити на тій обставині, що практиці протидії нелегальному автобізнесу загалом та незаконному заволодінню автотранспортними засобами зокрема відомі випадки дуже ефективного застосування
операцій із контролю за вчиненням злочину (до вступу в дію КПК України
2012 року – оперативного експерименту) у виявленні та припиненні ді-
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яльності організованих злочинних угруповань (надалі – ОЗУ), що діють
у досліджуваній сфері. Такі операції завжди супроводжуються застосуванням «автомашин-пасток». Водночас дослідження сучасної вітчизняної
практики дозволяє констатувати, що оперативні підрозділи кримінальної
поліції вкрай рідко користуються таким інструментарієм.
Ми вважаємо, що у зв’язку із зазначеною законодавчою вимогою про
обов’язок прокурора у відповідному рішенні викласти обставини, які свідчать про відсутність провокування особи на вчинення злочину, необхідно
виокремити особливості, які відрізняють контроль за вчиненням злочину у
формі спеціального слідчого експерименту від провокації. По-перше, під час
проведення спеціального слідчого експерименту об’єкт НСРД має повну
свободу дій і не залежить (фізично, психологічно) від волі суб’єкта заходу.
По-друге, у ході проведення спеціального слідчого експерименту суб’єкт
має право на здійснення тільки правомірних дій, що не спонукують (не
схиляють) об’єкт НСРД до вчинення злочину. Тільки за умов дотримання
цих вимог проведення спеціального слідчого експерименту можна вважати
законним і припустимим. Саме ці обставини повинен обґрунтовувати прокурор у рішенні про проведення спеціального слідчого експерименту.
Щодо безпосередньої методики проведення спеціального слідчого експерименту на початковому етапі розслідування кримінального автобізнесу,
то вона стосується таких тактичних рекомендацій.
Відомчою інструкцією передбачено, що на етапі реалізації матеріалів
оперативно-розшукової справи (надалі – ОРС) начальник оперативного
підрозділу з дотриманням режиму таємності надає слідчому необхідні матеріали справи для вивчення та надання у разі потреби рекомендацій щодо
фіксації додаткових фактичних даних про можливі протиправні діяння окремих осіб та груп, які засвідчують наявність у їхніх діях ознак злочину.
Водночас розробляється план заходів із реалізації матеріалів ОРС, який
затверджує начальник оперативного підрозділу та органу досудового розслідування [4].
Поряд з іншими пунктами, передбаченими у такому плані, окремим
блоком повинна бути докладно розписана тактична операція із проведення спеціального слідчого експерименту. У найбільш складних випадках
план спеціального слідчого експерименту необхідно складати окремо. Необхідно передбачити мету, завдання, сили та засоби негласної дії; заходи
щодо забезпечення конспірації та безпеки учасників; грошового і матеріально-технічного забезпечення; дії із документування злочинної діяльності
(аудіо-, відеоконтроль осіб та місця; зняття інформації із транспортних телекомунікаційних мереж чи з електронних інформаційних систем; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; обстеження публічно
недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; спостереження за
особою, річчю або місцем); форми взаємодії з оперативними підрозділами.
У плані вказується склад штабу операції, груп документуваннях, спостереження, прикриття та затримання із кола працівників оперативних підрозділів.
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Підготовчий етап операції завершується розвідкою місцевості, де заплановано проведення спеціального слідчого експерименту. Під час такої
розвідки обираються місця найоптимальнішого розміщення сил і засобів,
а також здійснюються контррозвідувальні заходи щодо виявлення відповідних підготовчих дій учасників організованих злочинних угруповань (надалі – ОЗУ) та недопущення розшифрування майбутньої операції. Якщо
задумом операції передбачається застосування відповідного тактичного
прийому документування, то ретельно підшукується та обладнується засобами негласної аудіо-, відеофіксації «автомобіль-пастка», що здатен привернути увагу учасників ОЗУ.
Завершується підготовчий етап операції ретельним інструктажем СОГ
щодо завдань операції; конкретних дій кожного з учасників; ознайомлення
із фото- відеозображеннями відомих учасників ОЗУ, автотранспорту, що
ними використовується, та «автомобіля-пастки»; місця проведення операції, його особливостей, які впливають на дії кожного з учасників операції,
дислокацію останніх; зв’язку між різними членами СОГ, погодження обумовлених команд і сигналів; можливості та умов застосування спеціальних
засобів, зброї під час затримання.
Робочий етап операції зі спеціального слідчого експерименту розпочинається із виїзду залучених сил і зайняття ними заздалегідь визначених
позицій. Це відбувається, як правило, не одночасно, а з метою забезпечення конспірації у певній послідовності, що визначається, виходячи із
завдань кожної із зазначених груп.
Особливо важливим у ході ведення операції є забезпечення постійного
спостереження за учасниками ОЗУ та за місцем проведення операції. Таке
візуальне спостереження поєднується із фіксацією подій за допомогою технічних засобів відео-, аудіозапису.
Задумом операції охоплюється ситуація, відповідно до якої затримання
злочинців здійснюється після їх проникнення до салону автомобіля і виконання ними можливих та необхідних дій для того, щоб завести двигун.
Ці дії злочинців фіксуються шляхом проведення таких негласних слідчих
(розшукових) дій відповідно до КПК України, як спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269) або аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270),
що здійснюються у рамках спеціального слідчого експерименту.
Необхідною умовою ефективного затримання є його раптовість та несподіваність для злочинців. Саме тому зближення зі злочинцями група
захоплення повинна здійснювати максимально швидко і таким чином, щоб
обмежувати дії затримуваних осіб. Тому автомобіль, у якому перебувають злочинці, як правило, блокується автомобілями групи захоплення,
затримання відбувається із двох боків. Момент затримання повинен бути
зафіксований технічними засобами [5]. При цьому зйомка здійснюється
безперервно, включаючи дії з особистого обшуку злочинців.
Суттєві особливості має спеціальний слідчий експеримент із документування злочинної діяльності ОЗУ у сфері кримінального автобізнесу, що
здійснюється у ситуації, коли викрадено автотранспорт, а злочинці нама-
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гаються здійснити його повернення з отриманням за це від потерпілого
грошової винагороди. Така операція здійснюється відповідно до тактичних
рекомендацій, що розроблені для документування вимагання [6; 7]. До
зазначених особливостей належать такі.
По-перше, з метою перевірки інформації про вимагання на початковому
етапі його документування, якщо заявник виявляє конструктивну позицію
та погоджується подати офіційну заяву, йому роз’ясняються такі принципові вимоги: він повинен довести справу до судового розгляду, навіть якщо
злочинці спробують із ним домовитися; йому приділяється активна роль в
оперативній грі, яку він повинен зіграти відповідно до сценарію, визначеного керівником СОГ, вести переговори й зустрічатись із злочинцями під
контролем правоохоронців. Здійснюється допит заявника.
По-друге, після допиту слідчий одночасно з оперативними працівниками, які входять до штабу СОГ, здійснюють загальний інструктаж заявника: він нікому не повинен говорити про своє звернення до поліції, не піддаватися на провокації вимагачів, що вони нібито знають про його заяву;
всі розмови зі злочинцями повинен вести, тільки негласно записуючи їх;
ні під яким приводом не пускати до свого житла сторонніх, розмовляти з
ними тільки через двері. Заздалегідь обумовлюються способи екстреного
зв’язку між потерпілим і правоохоронцями.
По-третє, особлива увага забезпеченню безпеки заявника повинна приділятися під час організації і проведення його зустрічей із вимагачами.
Такі зустрічі негласно контролюються працівниками оперативних підрозділів, які зобов’язані негайно втрутитись і припинити незаконні дії злочинців, якщо виникне реальна загроза викрадення або нанесення шкоди
потерпілому і його близьким. Потерпілий ретельно інструктується про лінію поведінки під час кожної чергової зустрічі зі злочинцями. Заявнику
роз’яснюється, що за наявності такої можливості він повинен нав’язати
вимагачам свою волю щодо місця, часу й порядку проведення зустрічі,
способу передачі грошей, при цьому посилаючись на умови, що об’єктивно
склалися, побоювання за власну безпеку, неможливість швидко зібрати
необхідну для виплати суму тощо. Із метою документування дій злочинців
під час зустрічей активно застосовуються такі НСРД, як аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України); зняття інформації із транспортних
телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України); установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 КПК України); аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України); спостереження за особою, річчю
або місцем (ст. 269 КПК України).
По-четверте, підготовка до операції із затримання вимагачів складається
з низки обов’язкових заходів. Одним з істотних елементів, що визначають
успіх спеціального слідчого експерименту, є інструктаж потерпілого про
подальшу лінію поводження. Необхідно визначити й погодити найбільш
сприятливе з погляду затримання злочинців місце і час зустрічі для нібито завершення переговорів та передачі необхідних грошей за викрадений
автомобіль.
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Із метою створення доказової бази у присутності понятих грошові купюри
або інші предмети, призначені для передачі вимагачам, мітять спеціальними
хімічними речовинами, переписуються номери купюр. Із цією метою можуть
також використовуватися заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби у правовому режимі, передбаченому ст. 273 КПК України. Якщо предмет вимагання буде передаватися завернутим у папір, його
частина відривається для подальшого встановлення експертизою, що обидві
її частини раніше складали одне ціле [8, с. 142]. Усі ці дії супроводжуються
фотографуванням і зазначаються у відповідному протоколі огляду.
У ході такого спеціального слідчого експерименту затримання злочинців здійснюється під час передачі – отримання грошей за повернення викраденого автомобілю.
Висновки. Наведені у цій статті положення дозволяють зробити висновок про те, що спеціальний слідчий експеримент у документуванні злочинної діяльності у сфері кримінального автобізнесу за своєю сутністю є
тактичною операцією. Висловлена позиція і наведені погляди дозволяють
також запропонувати нове авторське визначення спеціального слідчого
експерименту, під яким ми розуміємо тактичну операцію, що проводиться слідчим силами оперативних підрозділів за дозволом прокурора, що є
комплексом правомірних дій зі створення негласно контрольованих умов і
об’єктів для злочинних зазіхань, під час зіткнення з якими встановлювані
чи розроблювані особи опиняються перед добровільним вибором злочинної
чи незлочинної поведінки.
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Болгар О. В. Особливості проведення спеціального слідчого експерименту у документуванні кримінального автобізнесу. – Стаття.
У статті виокремлено особливості, що відрізняють контроль за вчиненням злочинів у
формі спеціального слідчого експерименту від провокації. Запропоновано авторське визначення спеціального слідчого експерименту. Розроблено рекомендації щодо порядку проведення контролю за вчиненням злочинів у формі спеціального слідчого експерименту як тактичної операції із документування злочинної діяльності у сфері кримінального автобізнесу.
Ключові слова: кримінальний автобізнес, контроль за вчиненням злочину, спеціальний
слідчий експеримент, тактична операція.
Аннотация
Болгар О. В. Особенности проведения специального следственного эксперимента в
документировании криминального автобизнеса. – Статья.
В статье выделены особенности, которые отличают контроль за совершением преступлений в форме специального следственного эксперимента от провокации. Предложено
авторское определение специального следственного эксперимента. Разработаны рекомендации относительно порядка проведения контроля за совершением преступлений в форме
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Summary
Bolhar O. V. Рeculiarities of the special investigative experiment in documenting
a criminal car business. – Article.
The article highlights the features that distinguish the control of crimes form a special
investigative experiment from provocations. The author’s definition of a special investigative
experiment. Recommendations on the modalities of control of crimes form a special investigative experiment as a tactical operation on documenting of criminal activity in the sphere of
criminal business.
Key words: criminal car business, control over the crime, special investigative experiment,
tactical operation.
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В. І. Бояров
ЩОДО ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
СТВОРЕННЯ ЕКСТРЕМІСТСЬКИХ ФОРМУВАНЬ
Постановка проблеми. В останні роки багато країн світу постійно
мають справу із загрозою вчинення терористичних актів, збільшенням загальної кількості інших кримінально караних проявів екстремізму, зокрема
групових. До таких країн належить і Україна. Тому нині досить актуальним як для практиків, так і для науковців-криміналістів є питання формування та втілення у практику криміналістичної методики розслідування
екстремізму.
В останні роки в Україні з’явилися дослідження особливостей розслідування деяких проявів екстремістської діяльності, серед них варто відзначити це роботи І.М. Білоус, М.О. Ларкіна, П.В. Шалдирвана та ін. Але всі
вони розглядають окремі види екстремістської діяльності, не визначаючи
концептуальні засади базової криміналістичної методики розслідування
зазначеної категорії злочинів. Аналогічна ситуація і в РФ, де з’явилося
кілька робіт, присвячених деяким питанням розслідування кримінально
караних проявів екстремізму, зокрема, це роботи М.А. Алпеєвої, У.Н. Ахмедова, А.М. Багмета, В.С. Капиці, О.М. Коршунової, Р.В. Кулешова,
І.В. Погодіна, Г.В. Сергєєвої, Д.Г. Скорікова та ін.
Але загалом можна констатувати, що криміналістична методика суттєво відстає від вимог сьогодення. Саме невизначеність деяких питань,
важливих для формування криміналістичної методики розслідування кримінально караних проявів екстремізму, зокрема, щодо особливостей формування сучасних екстремістських формувань (у тому числі як обставини,
яка підлягає доказуванню), визначило вибір теми статті.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах відсутності
у чинному кримінальному законодавстві України визначення екстремізму
під кримінально караними проявами екстремізму розуміють три великі групи кримінальних правопорушень: 1) кримінально карані діяння, які посягають на основи та безпеку політичного устрою (ст.ст. 109, 110, 111, 113
КК України); 2) злочини терористичного характеру (ст.ст. 112, 258, 258¹,
258², 258³, 2584, 2585, 260, 261, 278, 442, 443, 444 КК України); 3) злочини екстремістської спрямованості, які вчиняються з мотивів ненависті
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або ворожнечі стосовно осіб, котрі належать до певної етнічної, расової,
релігійної, політичної та іншої соціальної групи (п. 14 ч. 2 ст. 115, ч. 2
ст. 121, ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 129, ст. 161 та
ст. 300 КК України) [1].
Традиційно екстремізм і тероризм розглядаються як явища, що викликані комплексом причин соціального і політичного характеру [2, с. 772].
Зокрема, теорія соціальної депривації пояснює появу екстремізму в суспільстві бідністю в умовах асиметричного розподілу влади. Однім із різновидів цієї теорії є теорія «відносної депривації» (Т.Р. Гарр): люди починають проявляти найбільше невдоволення і схильність до насильства у
разі розходжень між ціннісними очікуваннями групи та її нереалізованими
ціннісними можливостями [3, с. 51, 84] (те, що є характерним для нашої
країни в останні роки). При цьому не обов’язково це можуть бути насильницькі дії, оскільки своє ставлення до діючого соціально-політичного
порядку людина, за класифікацією Р. Мертона, може проявляти в таких
найбільш поширених формах, якими є конформізм, ретризм, новаторство,
рітуалізм, заколот. Таким чином, екстремізм є однією із форм бунту (заколоту) – агресивного заперечення діючого соціального порядку, але це
є лише проявом так званого середнього ступеня дестабілізації суспільної
свідомості, де першим ступенем втрати стабільного стану визнається радикалізм, а третім – тероризм [4, с. 26]. Спочатку людина вимагає радикальних змін у суспільстві без насильства, а потім, коли нічого в суспільстві не
змінюється на краще, переходить до екстремістських дій, крайнім проявом
яких є тероризм.
Важливе і, на жаль, негативне значення для зазначених процесів має
глобалізація інформаційно-комунікаційного середовища («глобальне село»
Г.М. Маклюена, «мережеве суспільство» М. Кастельє та ін.), яке суттєво
сприяє виникненню умов для екстремістської експансії, оскільки члени
екстремістських рухів і угруповань отримали можливість розповсюджувати свою ідеологію в інтернет-ресурсах, де чисельність аудиторії (переважно молоді) може коливатися від кількох десятків до сотень тисяч [5, с. 3].
І якщо раніше людина, наприклад, мала бажання підтримати протести,
то її участь у таких діях у складі натовпу частіше за все була випадковою
і не набувала ознак участі в організованих формуваннях. В умовах інформаційного глобалізму створення екстремістських формувань, які у подальшому можуть набувати ознак організованих, відбувається зовсім іншим,
порівняно із традиційними організованими злочинними угрупованнями
(ОЗУ), шляхом: від групи типу «компанії» до злочинної групи з розподілом
ролей, від організованої злочинної групи до злочинної організації. Зокрема,
сучасні дослідники особливостей створення екстремістських формувань
активно застосовують теорію соціальних мереж (М. Грановеттер, Р. Берт),
а також теорію соціального капіталу (П. Бурдьє, Р. Коулман та ін.), де
соціальна мережа розглядається як група індивідуальних учасників, котрі
поділяють неформальні норми або цінності, а соціальний капітал – як
здатність учасників (агентів) гарантувати собі блага завдяки членству в
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мережі або інших соціальних структурах. Важливим для розуміння сутності об’єднання осіб у таку групу є те, що під благами не обов’язково розуміються саме матеріальні блага – це можуть бути емоційні прив’язаності,
особисті зв’язки, духовні потреби та ін. [6, с. 5].
У результаті виникає такий феномен – самоорганізуюча мережева система з незвичайними характеристиками стійкості і гнучкості [7, с. 185,
191]. Екстремізм в умовах глобалізації та інформатизації соціуму змінює
форми свого прояву: спочатку він має віртуальний характер, а потім трансформується в явища об’єктивної реальності завдяки соціально-груповій
самоорганізації молоді. При цьому комунікація типу «віртуальна реальність – об’єктивна реальність» дозволяє екстремізму виходити за межі
віртуальної реальності та перетворюватись у різні форми відповідної девіантної поведінки таких осіб (у різних сферах: політичній, релігійній, інформаційній). Одним із механізмів, який сприяє зазначеній трансформації, є
діяльність так званих «лідерів поглядів», які сприяють усталеній груповій
комунікації [5, с. 11].
Саме це визначає відмінності більшості осіб, які входять до складу
екстремістського формування, від учасників традиційних організованих
злочинних угруповань, де превалюють корисливі інтереси. І при цьому
екстремістські формування можуть набувати ознак організованого формування: коли, наприклад, ідеологія екстремізму, яка сприйнята всіма її
учасниками, забороняє інакомислення, приймається власна система політичних, ідеологічних, релігійних поглядів, а самі ідеологи таких формувань
вимагають від учасників сліпої покори і виконання усіх наказів і інструкцій.
Ідейна близькість учасників екстремістських формувань на основі
сприйняття ними певної спільної ідеології, основу якої становлять ідеї нетерпимості до фундаментальних демократичних цінностей і принципів демократії як форми суспільно-політичного устрою та політичного режиму, а
також ворожнечі до конституційного устрою і демократичної правової держави [8, с. 100] є тим фундаментом, на якому відбувається формування і
подальша трансформація екстремістських угруповань, які перетворюються
в організовані формування.
Наприклад, на якомусь етапі виникає досить велика група осіб, які можуть не знати одне одного, але потенційно в певних ситуаціях (за закликом
«лідерів поглядів», котрі формують таку установку, яка «виражає готовність індивіда до поведінки, що суперечить нормам – вираженням цінностей у суспільстві, які виконують кримінально-правову регламентацію заборонених діянь» [9, с. 221]) вони можуть поставати вже не як стихійний
натовп, а як організована група. Зокрема, особи, які беруть активну участь
в обговоренні питань на форумах в інтернет-мережі: їх поєднують ідеї, в
основу яких покладено необхідність радикальних змін у державі. Вони залишаються звичайними активними учасниками обговорення (прихованими
або явними, так званими «симпатиками» або «фанатиками» та ін.), але у
кризових ситуаціях, коли виникає своєрідна «революційна ситуація», ці
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особи можуть швидко зорганізуватись у натовп, який поєднує осіб, котрі
раніше одне одного особисто не знали, і може швидко перетворитись у ту
рушійну силу, яка бере участь у вчиненні кримінальних правопорушень,
переважно насильницького характеру (зокрема, в масових заворушеннях,
знищенні майна, захопленні будівель державних установ, підпалах, групових хуліганських діях, вандалізмі, опору представникам влади та ін.),
спрямованих на радикальні зміни у суспільстві.
Тому в методиці розслідування кримінально караних проявів екстремізму важливою є криміналістична характеристика, яка передбачає такі
елементи, як спосіб вчинення злочину (включаючи способи готування та
приховування), особливості обстановки вчинення злочину, особу потерпілого та особу злочинця, особливості механізму слідоутворення – у разі
вчинення злочину в групі додатково повинна бути інформація і щодо такої
групи (угруповання, об’єднання): обставини й особливості її формування
та трансформації, кількість її учасників, ступінь організованості та структури, етапи формування, сутність ідеологічної установки (ідеології), яка
поєднує членів групи, особливості джерел фінансування та ін. [10].
Щодо типової особи злочинця варто зазначити, що, як правило, це молоді люді, переважно чоловічої статі (віком від 16 до 38 років), які об’єднані на основі відповідної ідеології (ідеологічної установки), досить часто – із
визначенням конкретної «спеціалізації» у складі групи, що причетні до
діяльності екстремістських груп або об’єднань (як активні учасники). Останні є досить структурованими та можуть мати вигляд організованих
злочинних угруповань і при цьому, як і в ОЗУ, у них визначені так звані
«злочини базової спрямованості» (як правило – екстремістської спрямованості); за масштабами діяльності серед них можна виокремити локальні, міжрегіональні, міжнародні. Кількість жінок у складі таких формувань
від 4 до 15% (із тенденцією збільшення їх у складі терористичних груп)
[11, с. 89–90], хоча можуть бути і винятки. Так, у складі Революційних
збройних сил Колумбії (FARC – визнана в США терористичною організацією) станом на 2016 р. кількість жінок становила 40% [12].
Важлива закономірність, яка характерна для екстремістських формувань – це наявність механізму регенерації (тобто здатність відновлення
функцій і кадрового складу кримінальних ланок, які втрачають якусь,
зокрема значну частину складу, за умови збереження ядра організації).
Дослідники цього питання виокремлюють дві основні групи учасників зазначених формувань: 1) особи чоловічої статі віком від 25 до 37 років
із вищою освітою, які володіють організаторськими здібностями (можуть
розшукуватись за вчинення аналогічних злочинів); 2) особи чоловічої статі віком до 20 років (зокрема, неповнолітні), які мають середню або неповну середню освіту, не мають роботи [13, с. 5].
Для зазначених осіб типовою є наявність специфічної мотивації дій, як
правило, не корисливої, а на ґрунті ненависті – учасники таких об’єднань
(угруповань) здебільшого поєднані на ґрунті сприйняття ідеології фашизму, націоналізму, антисемітизму тощо.
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Як відомо, серед інших обставин, які підлягають доказуванню у справах зазначеної категорії, чинний КПК України (ст. 91) передбачає мотиви вчинення правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 91) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення (п. 4
ч. 1 ст. 91). Ст. 67 КК України серед обставин, які обтяжують покарання, визначає вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (п. 2
ч. 1 ст. 67 КК України) і вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату (п. 3 ч. 1 ст. 67 КК України).
Підлягають доказуванню, зокрема, мотиви вчинення злочину: політична, ідеологічна, расова, національна, релігійна ненависть чи ворожнеча
або мотив ненависті чи ворожнечі стосовно певної соціальної групи (наприклад, інвалідів, осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації, регіональної належності осіб, їх клановості та ін.).
Таким чином, для кримінальних проваджень зазначеної категорії важливим є встановлення під час розслідування таких обставин: як була
створена група (який спільний інтерес або ідеали спочатку об’єднували
людей у групу, формування), на яких складниках у подальшому побудовано відповідну ідеологію, яка сприйнята всіма її учасниками; за яких
обставин конкретна особа, яка підозрюється у вчиненні злочину (правопорушення), ввійшла до складу формування, як дізналася про існування
групи (наприклад, через Інтернет), як увійшла в контакт з активними
учасниками групи, які ідеали поєднували її з іншими учасниками відповідної групи, як і за яких обставин особа була ознайомлена з ідеологічною платформою групи (екстремістського формування) або з деякими
іншими видами діяльності, або щодо інтересів її учасників (наприклад,
футбольні вболівальники), факти участі у конкретних, зокрема злочинних, акціях, джерела фінансування організації, мотивація такої злочинної
діяльності тощо.
Встановлення мотивації дій – це досить складний момент у розслідуванні таких проваджень, хоча всі учасники формування розуміють сутність ідеологічного складника формування, цілей його діяльності. Але
вони не завжди знають, яким шляхом формування може реалізувати
в життя відповідну мету, програму. Наприклад, у відомій у РФ справі
БОРН (Бойова організація російських націоналістів) деякі з учасників
убивств вважали, що злочини вони вчиняли в інтересах влади РФ; інші
дали свідчення, що брали участь у вбивствах, адже вважали, що таким
чином усувають асоціальних осіб і захищають пересічних громадян. А керівник групи планував створити організацію типу ІRA («Ірландської республіканської армії»), яка б мала поряд із легальною, також і нелегальну
структуру (крило). При цьому легальне крило повинно було відстоювати
інтереси, до яких шляхом терору закликає нелегальне крило [14].
Саме це – встановлення обставин створення такої специфічної групи
(об’єднання), яким є екстремістське формування, та обставин, за яких
особа залучена до діяльності цієї групи; як проходив перехід від аполітичної діяльності формування до сприйняття ідеології екстремізму – є
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важливим для криміналістичної методики розслідування кримінально караних проявів групового екстремізму.
Вкрай важливим для визначення особливостей діяльності того чи іншого угруповання є питання фінансування, оскільки ефективність групової злочинної діяльності залежить від такого обов’язкового елементу
забезпечення своєї діяльності, яким є наявність відповідного фінансування (як у період її формування та становлення, так і під час підготовки і
вчинення злочинних дій). Для успішної боротьби з такими негативними
явищами важливим фактором є перекриття каналів фінансування цієї
діяльності. Крім того, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню факти фінансування та/або матеріального забезпечення вчинення кримінального правопорушення.
Питання фінансування діяльності й окремих заходів екстремістського угруповання особливо важливі в періоди, пов’язані з формуванням
угруповання, підготовкою (наприклад, навчанням) його учасників, із підготовкою і проведенням масових виступів (організацією масових заворушень, мітингів, вчиненням нападів на громадян, знищенням майна, терористичних актів, виготовленням друкованих матеріалів екстремістського
характеру та ін.). Саме тоді учасники екстремістського формування можуть вчиняти злочини з метою отримання коштів на фінансування своєї
діяльності.
У 1999 р. на Північному Кавказі (РФ) екстремістськими формуваннями з метою забезпечення фінансування своєї діяльності було захоплено
майже 1 500 заручників. Загальна сума викупу, на думку експертів, складала 200 млн. доларів США [15, с. 197–254]. М. Сейджман у зв’язку з
цим наводить приклад, коли «Група Абу Сайяфа» втратила прихильність
Усами бін Ладена, оскільки «перетворилась у злочинне угруповання, зацікавлене у викраденні людей із метою викупу» [7, с. 51].
Виявлення таких фактів під час розслідування надає можливість для
притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення
злочинів, які не є базовими для цього формування (крадіжки, вимагання та інші злочини, які вчиняються із корисливих мотивів). Зазначені
злочини, як правило, вчиняються не на належному професіональному
рівні, тому вони можуть бути розкриті, а в процесі розслідування таких
злочинів слідство може отримати інформацію і щодо діяльності екстремістського формування.
Висновки. Дослідження під час розслідування кримінальних проваджень такої специфічної групи (угруповання, об’єднання), яким є екстремістська організація (особливості її створення, трансформації, діяльність,
склад, структура, джерела фінансування, сутність ідеологічного складника тощо), є однією з основних складових частин ефективності розслідування групових кримінально караних проявів екстремістської діяльності,
обставинами, які підлягають доказуванню.
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Анотація
Бояров В. І. Щодо деяких особливостей створення екстремістських формувань. –
Стаття.
У статті автор розглядає деякі концептуальні основи методики розслідування екстремістської діяльності: причини появи та поширення екстремістської ідеології, а також окремі
особливості створення екстремістських формувань (її структура, рекрутизація молоді у її
склад, відмінності процесу формування екстремістських організацій від процесу створення
організованих злочинних угруповань, особливості фінансування та ін.) як обставини, що
підлягають доказуванню. Розглядаються деякі особливості такого елементу криміналістичної характеристики, яким є інформація про особу злочинця, який вчиняє злочини у складі
групи.
Ключові слова: екстремізм, криміналістична методика.
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Аннотация
Бояров В. И. О некоторых особенностях создания экстремистских формирований. – Статья.
В статье автор рассматривает некоторые концептуальные основы методики расследования экстремистской деятельности: причины появления и распространения экстремистской
идеологии, а также некоторые особенности создания экстремистских формирований (их
структура, способы вовлечения молодежи, отличие процессов создания экстремистских
формирований от процесса формирования организованных преступных группировок, особенности финансирования и т.п.) как обстоятельства, которые подлежат доказыванию.
Рассматриваются некоторые особенности такого элемента криминалистической характеристики, каким является информация о личности преступника, который совершает экстремистские действия в составе группы.
Ключевые слова: экстремизм, криминалистическая методика.
Summary
Boiarov V. I. On some features of creating extremist formations. – Article.
In this article the author examines the conceptual basis of investigation techniques extremist activity, causes and spread of extremist ideology, some features of the creation of extremist
groups (their structure, recruitment the youth into their part, the differences of the process
of formation of extremist groups from the process of creation of gangs, features of financing,
etc.), as circumstances that are subject to proof. Some features of such an element of forensic
characteristics are considered, such as information about the identity of the criminal who commits extremist actions within the group.
Key words: extremism, forensic methods.
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О. Ю. Булулуков
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДМЕТ ТАКТИЧНОГО РІШЕННЯ
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
Постановка проблеми. Дослідження поняття «тактичне рішення»
включає визначення його предмета, що зумовлюється необхідністю з’ясування ролі останнього у механізмі прийняття рішення. У розслідуванні
злочинів тактичні рішення сприяють вирішенню низки завдань, тому правильне визначення предмета рішення є основою успішного встановлення
обставин кримінальної події та осіб, причетних до неї. Крім того, предмет
тактичного рішення посідає важливе місце у визначенні теоретичної конструкції рішення, що має значення для розробки концепції тактичного
рішення у теорії криміналістики як елемента системи тактичних засобів,
які використовуються під час розслідування злочинів.
У криміналістичній та кримінальній процесуальній літературі предмет тактичних рішень розглядали такі вчені, як Р.С. Бєлкін, В.М. Биков, О.Ю. Головін, Л.Я. Драпкін, А.В. Дулов, І.О. Копилов, А.В. Кофанов, І.М. Лузгін, Ю.В. Новік, Д.О. Солодов, С.І. Цвєтков, Г.С. Шостак,
М.Г. Шурухнов, С.Ю. Якушин та ін. Однак певні прогалини у дослідженні
цієї проблематики актуалізують розгляд її у цій статті.
Метою публікації є визначення предмета тактичних рішень у криміналістиці на підставі аналізу визначень тактичних рішень, які мають місце
у криміналістичній та кримінальній процесуальній літературі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення предмета
рішення можна знайти ще у роботах давніх філософів. Так, Аристотель акцентував увагу на тому, що рішення стосується не мети, а засобів до мети,
адже лікар приймає рішення не про те, чи буде він лікувати, і ритор – не
про те, чи стане він переконувати, і державний муж – не про те, чи буде
він встановлювати законність, і жоден інший майстер не сумнівається у
меті, але, поставивши мету, він дбає про те, яким чином і якими засобами
її досягти [1, с. 102–103]. Теоретичні погляди Аристотеля на визначення
предмета рішення доцільно поширити і на тактичні рішення слідчого під
час розслідування злочинів. Такий висновок можна зробити із загального
визначення рішення як вибору мети діяльності та засобів її досягнення
(«Большая советская энциклопедия», 1955).
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У загальному вигляді призначення будь-якого тактичного рішення полягає у здійсненні якісних змін слідчої ситуації в інтересах слідства. Це можна реалізувати шляхом: а) застосування тактичних прийомів та їх систем
(тактичних комбінацій); б) правильної організації планування розслідування і висунення версій; в) проведення організаційних і технічних заходів;
г) виконання оперативно-розшукових дій; д) проведення тактичних операцій тощо.
Вибір криміналістичного засобу, який буде сприяти якісним змінам
слідчої ситуації, повинен враховувати низку особливостей слідчої ситуації,
що склалася, тому він (вибір) має бути тактично обґрунтованим. Досягти
необхідної аргументації щодо застосування перерахованих криміналістичних засобів під час розслідування злочинів можливо за допомогою прийняття тактичних рішень, що дозволяє віднести такі засоби до предмета
тактичних рішень. Для більшої деталізації предмета тактичного рішення
необхідно розглянути наявні у криміналістичній літературі основні дефініції тактичного рішення, що прямо чи опосередковано дають уявлення про
його предмет.
Так, одне з перших визначень тактичного рішення ми знаходимо у
С.І. Цвєткова, який формулює його як заснований на аналізі слідчої ситуації висновок про необхідність провадження однієї або декількох слідчих дій
та застосування певних тактичних прийомів і техніко-криміналістичних
засобів певними особами в певній послідовності з метою найбільш ефективного збирання, дослідження, оцінки і використання доказів [2, с. 8–9].
Висновок є результатом аналізу і полягає у баченні найкращого варіанту
дій слідчого у певній слідчій ситуації. Однак висновок – це лише теоретична конструкція і без утілення у практичну реалізацію він не проявиться
зовні як тактичне рішення особи і не призведе до змін слідчої ситуації.
Певну схожість із наведеним визначенням тактичного рішення ми спостерігаємо в І.О. Копилова. На його думку, тактичне рішення є висновком
щодо зміни слідчої ситуації засобами криміналістичної тактики, що найбільш відповідають обстановці, що склалась, із метою швидкого і повного
розслідування злочину [3, с. 9]. Не вдаючись до деталізації відмінностей
у цих двох визначеннях, вкажемо на відсутність у ньому розкриття так
званого «висновку», що не дозволяє розуміти саме рішення як акт волевиявлення особи.
О.Ю. Головін стверджує, що тактичне рішення може бути визначене як
заснований на результатах оцінки сформованої слідчої ситуації висновок
слідчого про характер тактичного завдання, яке стоїть перед ним, і основні
прийоми, способи та засоби його вирішення [4, с. 254]. Акцент у визначенні про «висновок щодо характеру тактичного завдання» не дає можливості
уявити диференціацію тактичних завдань, виходячи з їх характеру. Проте,
якщо припустити, що під характером тактичного завдання автор розуміє
певну мету, яка є невід’ємною частиною будь-якого завдання [5, с. 119], то
висновок щодо неї та основних прийомів, способів і засобів її вирішення
гармонічно вписується у визначення. Однак аргументом неприйнятності
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такого визначення є уже зазначена відсутність зовнішнього вираження
тактичного рішення, виходячи із тлумачення його автором.
Г.С. Шостак свого часу вказував, що тактичне рішення – це такий,
що не суперечить закону та заснований на наукових положеннях криміналістики й інших наук, вибраний із кількох після попереднього аналізу та обмірковування, найбільш ефективний альтернативний варіант дій,
спрямованих на досягнення визначених цілей і завдань у слідчій ситуації,
що склалася [6, с. 43–44]. Визначення тактичного рішення Г.С. Шостака
також обмежене висновком щодо певного варіанту дій, які мають призначення досягнення визначених цілей і завдань слідчої ситуації. Проте
вибраний варіант дій для того, щоб стати тактичним рішенням, повинен
мати зовнішній прояв, що не зазначено у наведеній дефініції.
Розглядаючи питання щодо наукових засад прийняття тактичних рішень, Ю.В. Новік визначає останні як розумову динамічну модель тактики
слідчої дії, яка сформувалась у свідомості слідчого на основі вибору в рамках кримінально-процесуального закону з наукових рекомендацій криміналістичної тактики, а також обліку і застосування регулюючих провадження цієї слідчої дії кримінально-процесуальних норм, що мають тактичний
зміст [7, с. 9]. Висновок про тактичне рішення як модель тактики слідчої
дії знайшов свою підтримку в А.В. Дулова під час дослідження структури
тактичного рішення у сумісній роботі з Ю.В. Новік [8, с. 47]. У криміналістичній літературі недоліками цього визначення було визнано обмеження
його застосування лише однією слідчою дією [9, с. 106] та розуміння тактичного рішення як моделі, що не розкриває його сутності (А.Ю. Головін,
с. 253). Із першим зауваженням варто погодитись, а з другим – ні. Таке
заперечення може бути аргументовано тим, що моделі і моделювання під
час прийняття тактичного рішення відіграють значну роль у його виборі.
Розглянемо наявні погляди з цього приводу.
Для розуміння видів моделей необхідно викласти філософське бачення
вказаної проблеми. Так, у філософії усі моделі поділяють на два класи
залежно від способу їх побудови, а також від засобів, якими здійснюється
моделювання досліджуваних об’єктів: 1) матеріальні (інші терміни: діючі,
реальні, дійсні); 2) ідеальні (інші терміни: уявлені, умоглядні, уявні) моделі
[10, с. 23]. У криміналістиці поділ моделей на класи аналогічний тому, що
здійснений у філософії, – на матеріальні та уявні криміналістичні моделі
[11, с. 17]. У зв’язку з тим, що процес побудови тактичних рішень відбувається під час здійснення розумової діяльності слідчого, під час прийняття
тактичних рішень використовується другий вид криміналістичних моделей – ідеальні. Ідеальні (уявні) моделі в пошуково-пізнавальній діяльності
дозволяють отримати уявлення про завдання, що підлягають з’ясуванню,
майбутні дії суб’єктів розслідування, подальші кроки на шляху пізнання
ними істини в розкритті злочинів [12, с. 136]. Тактичне рішення може бути
сформоване тільки як уявна модель, тому що процес його формування
здійснюється слідчим інтелектуально. Необхідність здійснення моделювання теоретичної конструкції тактичного рішення зумовлюється наявністю
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ситуаційного фактору в розслідуванні. Таких моделей може бути декілька,
одночасно з моделями тактичних рішень формулюються їхні наслідки у
вигляді моделей змінених ситуацій. Особа, яка приймає рішення, не може
ігнорувати його наслідки, тому останні вимагають їх моделювання залежно від прийняття певного рішення. Таким чином, ми не можемо визнати
критику використання поняття «модель» у визначенні тактичного рішення
тільки на підставі невідповідності її класичному уявленню моделі у криміналістиці. На наш погляд, недоліком визначення Ю.В. Новік є певна його
незавершеність, яка полягає у відсутності у ньому вказівки на вольовий
момент особи, яка його приймає. Хоча рішення і формується у свідомості
особи, але воно проявляється як рішення тільки після певного волевиявлення особи, що, на наш погляд, повинно знайти своє відображення у його
визначенні.
Прихильником визначення тактичного рішення як моделі є також
Л.Я. Драпкін. Так, розглядаючи рішення слідчого, він наголошує, що тактичне рішення є мисленнєвою моделлю найбільш оптимальних способів
дій та лінії поведінки у процесі виявлення, дослідження, використання
інформації, її джерел (носіїв), досягнення інших цілей кримінального судочинства [13, c. 12]. На відміну від Ю.В. Новіка та А.В. Дулова, модель
розглядається Л.Я. Драпкіним ширше і належить до «оптимальних способів дій та лінії поведінки». Проте це також мисленнєва модель, що визначається як тактичне рішення слідчого, з чим ми не можемо погодитись.
На думку Р.С. Бєлкіна, тактичне рішення – це вибір мети тактичного
впливу на слідчу ситуацію загалом або на окремі її компоненти, на хід і
результати процесу розслідування та його елементи і визначення методів, прийомів і засобів досягнення цієї мети [14, c. 91]. Досить близьким
за змістом вказаному є визначення тактичного рішення, сформульоване
М.Г. Шурухновим. На думку останнього, тактичне рішення є «процесом вибору мети тактичного впливу на слідчу ситуацію загалом або її окремі компоненти, визначення лінії власної поведінки слідчого (дізнавача), найбільш
ефективних науково-технічних засобів, прийомів і методів досягнення цієї
мети» [15, с. 221]. Різниця у наведених визначеннях не є суттєвою, що
свідчить про схожість підходів у розумінні тактичного рішення вказаними
авторами. У наведених визначеннях тактичного рішення привертає увагу
термін «вибір». Вибір визначається як дія, що означає вибирати [16, с. 86],
а в економіці – як відбір однієї з декількох, багатьох можливостей, відшукання найкращого варіанту дій [17, c. 55]. Вибір мети, або процес вибору мети тактичного впливу, про який ідеться у наведених визначеннях
тактичного рішення, порівняно із словниковими тлумаченнями терміна
«вибір» відрізняється лише сферою застосування. Відбір або відшукання
найкращого варіанту серед можливих – це є сутність вибору, а значить, і
сутність тактичного рішення у розумінні авторів раніше наведеного визначення. На підставі такого визначення тактичного рішення особа, яка його
приймає, подумки здійснює вибір мети тактичного впливу, засобів, прийомів і методів її досягнення, і все, тактичне рішення готове. Розглядаючи
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таке визначення, постає питання щодо його відображення зовні (прояву)
для розуміння його як категорії криміналістичної тактики. Наявність теоретичної конструкції рішення у вигляді уявлення не дозволяє зробити висновок про правильний і оптимальний вибір, про його ефективність. І все
це через недоступний для сторонніх характер розумової діяльності особи,
що приймає рішення. Неможливість сприйняття тактичного рішення в уяві
особи, яка його сформулювала, не дає можливості зробити висновок про
його існування взагалі. На нашу думку, визначення тактичного рішення
вказаними авторами й іншими, хто їх підтримує [18, с. 120], не відображає
дійсного змісту тактичного рішення як категорії криміналістичної тактики
у зв’язку з його незавершеністю.
Визначає тактичне рішення як певний «вибір» також і Д.О. Солодов.
Так, вивчаючи теоретичні та практичні питання прийняття рішень слідчим,
він робить висновок, що тактичне рішення є вибором слідчим раціонального і допустимого способу (слідчої чи іншої процесуальної дії, тактичного
прийому, операції) попередження та подолання протидії попередньому розслідуванню злочину та нейтралізації негативних результатів такого впливу
[19, c. 11]. Таке визначення тактичного рішення також має певні недоліки,
вже проаналізовані нами, тому немає потреби зупинятися на них окремо.
Аналізуючи підходи В.М. Бикова до визначення тактичного рішення,
необхідно вказати на відсутність у ньому основних ознак рішення як категорії. Так, на думку В.М. Бикова, тактичне рішення – це рішення слідчого, яке прийняте у межах його компетенції із дотриманням законності
на підставі відомих обставин злочину та слідчої ситуації, що склалась, яке
полягає у виборі з усіх можливих варіантів рішень найбільш оптимального
прийому, способу та засобу розслідування злочину, спрямованих на досягнення цілей кримінального процесу [20, c. 114]. На наш погляд, у цьому
визначенні не розкрито сутність терміна «рішення». Проте вказівка на те,
що «це рішення слідчого, яке прийняте», визначає його як реальний криміналістичний засіб у розслідуванні.
Досить стисле визначення тактичного рішення дає І.М. Лузгін. На його
переконання, тактичне рішення полягає у визначенні слідчим певної лінії поведінки у конкретній ситуації [21, c. 92]. Цілком очевидно, що, обравши певну
лінію поведінки, слідчий повинен здійснити своє волевиявлення щодо її реалізації. До цього моменту певна лінія поведінки у свідомості особи є лише її
наміром діяти певним чином, без набуття статусу тактичного рішення.
А.В. Кофанов, розглядаючи питання криміналістичної тактики, свої
міркування щодо визначення тактичного рішення будує з огляду на його
призначення. Так, у зв’язку з тим, що обрання засобів і методів виявлення, фіксації, дослідження та використання джерел доказової інформації у
слідчій ситуації здійснюється за допомогою прийняття тактичних рішень,
останні є «вольовим актом слідчого, що полягає у визначенні цілі, а також
засобів і способів її досягнення» [22, c. 166–167]. Акцент на вольовому
аспекті рішення, на наш погляд, дозволяє уявити його конструкцію і призначення, що є важливим для визначення.
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С.Ю. Якушин під час дослідження основних категорій криміналістичної тактики визначає тактичне рішення у розслідуванні злочинів як певний вольовий та інтелектуальний акт, заснований на аналізі ситуації, що
склалася, знанні способів і механізмів злочинів, наукових рекомендацій
криміналістики, особистому досвіді розслідування і інтуїції особи, що його
приймає, що призводить до вибору найбільш оптимального варіанту дій у
конкретних тактичних умовах [23, c. 240]. Вивчаючи технологію прийняття тактичних рішень, С.Ю. Якушин наголошує на необхідності резервного
варіанту рішення для здійснення можливого маневру в розслідуванні. Крім
цього, автор дає визначення резервному тактичному рішенню, яке є «результатом інтелектуальної і вольової діяльності слідчого, що полягає у визначенні оптимального варіанта поведінки для вирішення тактичної задачі
в умовах прогнозованих несприятливих змін слідчої ситуації» [23, c. 248].
Можна погодитись із С.Ю. Якушиним щодо необхідності резервного варіанту тактичного рішення у слідчій ситуації, коли є ризик отримання негативного результату у разі прийняття певного тактичного рішення. Однак,
на нашу думку, так зване «резервне» тактичне рішення не відрізняється
від інших тактичних рішень слідчого, адже його прийняття (формулювання) та реалізація не є чимось особливим, що виокремлює його серед
інших тактичних рішень. Підтвердження цьому ми знаходимо у схожості
змісту визначень тактичного рішення і його резервного варіанту, які сформульовані дослідником. Визначення тактичного рішення, запропоноване
С.Ю. Якушиним, також вдало виокремлює основні ознаки цього поняття
як теоретичної конструкції.
Висновки. Отже, виходячи з суті тактичного рішення як категорії криміналістичної тактики, тактичне рішення є волевиявленням особи, пов’язаним із вибором цілі тактичного впливу на слідчу ситуацію, а також засобів і способів її досягнення. Таке визначення, на наш погляд, відповідає
логічним вимогам до формулювання визначень і містить основні ознаки
поняття «тактичне рішення».
Аналіз визначень тактичного рішення, які мають місце у криміналістичній літературі, допоміг визначити його предмет, який складається із
сукупності засобів і способів, використання яких дозволяє отримати бажаний результат під час реалізації тактичного рішення. Такий висновок
можна зробити з огляду на зміст рішення. Визначення мети тактичного
рішення є важливим для особи, яка приймає рішення, проте правильне
встановлення засобів і способів її досягнення будуть визначальними для
отримання позитивного результату. Це й уможливлює віднесення до предмета тактичного рішення засобів і способів досягнення мети рішення, а
також особливостей їх використання.
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Анотація
Булулуков О. Ю. До питання про предмет тактичного рішення під час розслідування злочинів. – Стаття.
Розглянуто основні визначення тактичного рішення, що мають місце у криміналістичній та кримінальній процесуальній літературі, проаналізовано їхні недоліки. Надано авторське визначення тактичного рішення. Підкреслено, що предметом тактичного рішення є
засоби і способи досягнення його мети.
Ключові слова: тактичне рішення, предмет тактичного рішення, уявні моделі тактичного рішення.
Аннотация
Булулуков О. Ю. К вопросу о предмете тактического решения при расследовании
преступлений. – Статья.
Рассмотрены основные определения тактического решения, имеющие место в криминалистической и уголовной процессуальной литературе, проанализированы их недостатки.
Дано авторское определение тактического решения. Подчеркнуто, что предметом тактического решения являются средства и способы достижения его цели.
Ключевые слова: тактическое решение, предмет тактического решения, мысленные
модели тактического решения.
Summary
Bululukov O. Yu. To the question about the object of tactical decision at investigation
of crimes. – Article.
Basic determinations of tactical decision, taking place in criminalistics and criminal judicial
literature are analysed and their defects are considered. Authorial determination of tactical
decision is given. It is underlined that the article of tactical decision are facilities and methods
of achievement of its aim.
Key words: tactical decision, article of tactical decision, mental models of tactical decision.
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О. П. Васильченко
КРИЗА ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ
РЕЖИМІВ: АНАЛІЗ ПРИЧИН І СПОСОБІВ УРЕГУЛЮВАННЯ
Постановка проблеми. Рівень розвиненості демократії пов’язаний із
рівнем свободи людини, яка, незважаючи на певні розбіжності з огляду на
різні обставини об’єктивного та суб’єктивного характеру, порівнює належний їй обсяг прав, свобод і обов’язків на предмет наявності або відсутності
рівності перед законом. Цей постулат є основним критерієм розвиненості правової системи демократичної держави, що незмінно пов’язується зі
встановленням справедливого громадського порядку в конкретній державі.
Законодавчо він втілюється у принцип рівності всіх перед законом, який
становить собою одну з найважливіших основ правової держави, в якій
саме право і закон є критеріями легітимності держави та її влади.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливість права і закону як способу регулювання суспільних відносин завжди відзначалася мислителями-філософами та правниками. Особливо в контексті нашого дослідження слід виокремити закон, перед яким завжди чітко постають дві мети:
з одного боку, він обмежує дії людей, з іншого – захищає їх, встановлюючи
межі повноважень влади. Ці аспекти сутності закону усвідомлювалися ще
за часів Античності. Англійці також завжди вірили в силу закону, вважаючи, що до нього в будь-який момент можна вдатись і що він повинен
обмежувати дії не тільки особистості, а й держави. Так, головне значення
Великої хартії вольностей полягає у тому, що вона закріплювала положення
про панування закону навіть над самим королем. Петиція про права 1628 р.
складена в тому ж дусі: це звернення до короля з вимогою дотримуватися
законів країни, що накладають на нього ті ж обмеження, що й на його підданих. Як зазначає Дж. Харві, пріоритет закону припускає, насамперед, розподіл повноважень органів державної влади розумно деталізованим законом
і верховенство принципу свободи й рівності всіх громадян у законодавстві.
Примат закону набуває глибинного сенсу, якщо дискреційна влада сприймається як розумна, якщо її можливості й способи дії чітко регламентовані,
якщо приділено увагу правам зацікавлених осіб [2, с. 11].
Категорія «закон» є багатоаспектною і пов’язана з різними поняттями і
явищами. У загальному значенні закон сприймається як сукупність таких
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загальнообов’язкових правил і державних постанов, що визначають суспільні відносини людей; втілення найвищої влади в суспільстві; документ,
що встановлює, скасовує або змінює приписи – норми права. Хоча у спеціальній літературі йому дається кваліфікована характеристика. Зокрема,
закон визначається як юридичний акт, прийнятий вищим представницьким органом державної влади або безпосереднім волевиявленням населення (шляхом референдуму), що регулює, як правило, найбільш важливі
суспільні відносини [3, с. 197]; важливий різновид формальних джерел
права, юридичний акт, що наділений вищою юридичною силою стосовно
інших правових актів цієї держави [4, с. 152]; нормативний правовий акт,
що приймається парламентом або безпосередньо народом на референдумі,
регулює найбільш важливі суспільні відносини і має загальнообов’язкову
силу [5, с. 209].
Доволі докладну характеристику закону дає О.Ф. Скакун. Закон, на
її думку, має такі риси: 1) нормативно-правовий акт за змістом (на відміну від акту застосування норм права й акту тлумачення норм права);
2) особливий різновид нормативно-правових актів – законодавчих актів,
які відрізняються від підзаконних актів за ознакою суб’єкта законодавчого
процесу; 3) наділений вищою юридичною силою у системі нормативно-правових актів; 4) приймається представницьким вищим органом країни або
громадянським суспільством (безпосередньо народом) шляхом референдуму; 5) містить первинні норми права, встановлює права та обов’язки громадян відповідно до загальновизнаних людських цінностей; 6) закріплює
у письмовій формі нововведені чи змінені норми права; 7) приймається у
чіткій відповідності з Конституцією і раніше прийнятими законами; 8) приймається із дотриманням особливої законодавчої процедури, яка називається «законодавчим процесом»; 9) не потребує додаткового затвердження; 10) може бути замінений тільки законом і перевірений на відповідність
Конституції тільки Конституційним Судом України [6, с. 86].
Держава, основною ознакою якої є те, що в ній панує і верховенствує
закон, тобто всі державні органи, їх посадові особи, об’єднання громадян
та інші суб’єкти правовідносин діють у межах Конституції та відповідно
до встановлених законів, має назву правової держави. Основу сучасної
концепції правової держави становлять ідеї Дж. Локка, Ш.-Л. Монтеск’є,
Т. Джеферсона, І. Канта та інших учених Нового часу. Так, на думку
Дж. Локка, у державі має панувати закон, який відповідає природному
праву та визнає невід’ємні права і свободи людини. Ш.-Л. Монтеск’є, розрізняючи у державі три види влади – законодавчу, виконавчу і судову, наголошує, що для запобігання зловживанням владою має бути забезпечено
такий порядок, за яким ці гілки влади мали б можливість обмежувати та
стримувати одна одну [7, с. 319]. Ідеї зазначених учених мали безпосередній вплив на розвиток конституційного законодавства. Вперше ідея правової держави була сформульована у французькій Декларації прав людини
і громадянина 1789 р., яка встановлювала, що «будь-яке суспільство, в
якому не забезпечується користування правами і не проведено розподілу
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державної влади, не має Конституції» [8, с. 100]. Ідея правової держави
набуває свого розвитку наприкінці ХІХ ст., хоча її справжнє наповнення
загальнодемократичним змістом, спрямованим проти недемократичних
форм політичного управління, відбувається лише в середині ХХ століття,
коли з падінням автократичних режимів формули правової держави одержують у багатьох країнах відповідне законодавче закріплення. У сучасному розумінні правова держава – це така організація політичної влади,
яка встановлює умови для найбільш повного забезпечення прав і свобод
людини, а також для обмеження за допомогою закону державної влади з
метою запобігання можливим зловживанням [9, с. 276]. Отже, правова
держава є такою формою організації і діяльності державної влади, за якої
сама держава, всі соціальні спільноти, окремий індивід поважають закон і
перебувають в однаковому становищі стосовно нього. У такому разі право
є способом взаємозв’язку держави, суспільства та індивіда.
Правова держава ґрунтується на таких основних принципах:
1) верховенство і первинність права у всіх сферах суспільного життя –
закон встановлює права та обов’язки всіх учасників суспільних відносин,
передбачає абсолютне підпорядкування нормам права; загальність права
передбачає його поширення на всіх громадян, на всі організації й установи, зокрема й на органи державної влади;
2) гарантії прав особистості, можливості її вільного розвитку, недоторканність основних прав і свобод людини, реальність їх виконання, їх
державна забезпеченість і захист;
3) принцип розподілу влади як поділ державної влади на законодавчу,
виконавчу і судову, що не виключає єдності їхніх дій на основі процедур,
передбачених Конституцією, а також певного верховенства законодавчої
влади, рішення якої, якщо вони не порушують Конституцію, є обов’язковими для всіх;
4) взаємна відповідальність держави й особи – взаємини між державою
та особою будуються за принципом взаємності їхніх прав і обов’язків та на
основі рівної відповідальності за свої дії перед законом; сфера діяльності
правової держави обмежується охороною прав і свобод особи, суспільного
порядку, створенням сприятливих правових умов для господарської та іншої діяльності [9, с. 320–321].
Крім того, невід’ємними ознаками сучасної правової держави є наявність ефективних систем контролю та нагляду за здійсненням закону (зокрема, судова система), а також розвиненого громадянського суспільства
(поява правової державності стає можливою тільки в результаті всебічного розвитку громадянського суспільства, яке є різноманіттям неопосередкованих державою взаємовідносин вільних і рівноправних індивідів за
умов демократичної правової державності) [9, с. 321].
Однак сьогодні принципи і права, які, так би мовити, пройшли крізь
віки і викарбувались в історії, зокрема, «старої» Європи і Нового світу,
опинились в досить хиткому становищі. Міграційна криза, агресія Росії
проти України, локальні війни, терор, анархія та радикальний ісламізм у
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регіонах південного сусідства – все це несе виклики та загрози, які потенційно можуть не лише ослабити, а й зруйнувати цінності ліберальної західної демократії. Ця тривожна теза була нещодавно озвучена президентом
Європейської ради Дональдом Туском у місті Валлетта [10].
Вплив вище окреслених змін відчувається у всьому світі. Так, Всесвітній економічний форум в останній версії свого щорічного звіту, присвяченого оцінкам глобальних ризиків, серед останніх виокремив загрози,
які нависають над західною демократією, а саме: «У багатьох західних
демократіях традиційні основні політичні партії перебувають у кризі. Вони
докладають максимум зусиль, щоб реагувати на швидкі зміни в політиці,
такі як невдоволення виборців, що призводить до їх низької участі у виборах або підтримці ще не так давно непопулярних рухів» [11].
Таким чином, постає логічне питання, чи не перебуває демократія та
демократичні конституційні цінності в кризі? Чи та конституційна рівність, до якої і досі прагнуть чимало держав, включаючи й Україну, під загрозою? Деякі фахівці говорять про те, що цей сценарій є помстою виборців політикам за те, що вони не змогли представити їх належним чином,
і вказують, що це є однією з основних переваг демократичного процесу.
Інші стверджують, що нинішня криза в політиці є глибшою і загрожує
принциповому функціонуванню політики як такої. Серед основних причин
цих процесів розрізняють три взаємопов’язані чинника: вплив швидких
економічних і технологічних змін, поглиблення соціальної та культурної
поляризації, поява «пост-істини» в політичному дискурсі [12].
У багатьох країнах Європи опозиційні рухи вже досягли успіху в перенесенні політичного центру ваги, змушуючи політиків при владі відповідно
корегувати елементи своїх політичних платформ [12].
На нашу думку, сучасні негативні тенденції отримали своє живлення
від популізму. Популізм сьогодні має чотири важливі аспекти: він процвітає у демократичних політичних системах, є радикальною формою дії більшості, процвітає на тлі соціальних лих і зростання економічної нерівності,
становить загрозу для конституційних демократичних процедур та інститутів. Популістські рухи борються за зміст представництва в демократіях,
спираючись на сприйнятті себе лідерами партійного плюралізму політиками-популістами і на заяви про діяльність в інтересах нібито одностайної
«волі народу»; вони кидають виклик конституційній процедурі проведення
виборів і представницького уряду. Такі тенденції можуть у подальшому
створити сприятливе середовище для заміни демократичного режиму режимами тиранії або диктатури [13].
Варто згадати, що ми живемо у глобалізованому світі, а тому можна
виокремити дві ролі популізму: він засуджує соціальну нерівність і привілей заможної меншості, закликає до відновлення національної єдності в
ім’я «народу». Підкреслюючи етнічні розуміння демократичного народного суверенітету, він оголює недоліки багатьох ліберально-демократичних
норм і показує, як стан сучасної представницької демократії може залежати від соціальних умов [13].
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Отже, окресливши сутність конституційної рівності як одного зі стовпів
демократичного режиму, зазначивши основні проблеми, які демократія переживає сьогодні й один з основних витоків цих проблем – популізм,
необхідно проаналізувати можливі шляхи вирішення цієї непростої ситуації, які могли б бути максимально універсальними та практичними. Так,
сьогодні важливо переглянути та взагалі відійти від підходу простого декларування прав і свобод людини та громадянина, їх рівності між собою
та перед законом (саме ці принципи є особливо актуальними для нашої
держави), а забезпечити можливість для здійснення прав усіх верств населення. Потрібно докласти максимум зусиль, щоб суспільство відійшло від
антагонізму та відчуло єдність, а це можуть забезпечити мудрі та ефективні політики. Треба виходити саме з цього постулату, адже, на нашу думку,
акцент саме на принципах рівності перед законом і судом, який є не тільки
фундаментальним принципом прав і свобод у демократичній правовій державі, а й основою усієї демократичної політичної і правової системи, здатен послугувати на користь суспільству та призвести до якісних змін [14].
Забезпечення реалізації принципу рівності всіх перед судом і законом,
а також між собою як невід’ємного складника законності і порядку передбачає удосконалення чинного законодавства з метою забезпечення можливості для ефективного застосування на практиці сучасних міжнародних
норм, що гарантує юридичну рівність і заборону будь-якої дискримінації,
а також оптимізацію наявної судової системи, розширення незалежності
суддів і підвищення довіри населення до суду [15]. Саме судова система,
на наше переконання, може відчувати вплив злоякісних змін, а відсутність
довіри до судової системи є відсутністю довіри до держави загалом.
Крім того, на нашу думку, було б корисно звернутися до досвіду вчених і політиків, які опікуються питаннями демократизації у постконфліктних державах останніх років, адже особливість їхніх зусиль – це акцент
не тільки на процесі здійснення відповідних демократичних реформ, а й
сама суть реформ [16, c. 5]. Це призвело до збільшення участі громадян
у розробці конституції, а сама форма участі в таких процесах відома як
конституціотворення із широким колом учасників. Прихильники цих ідей
просувають нормативні й інструментальні переваги від процесуально-орієнтованого конституціотворення. Ба більше, нормативне підґрунтя цієї
теорії сягає своїм корінням у демократичну теорію, підкреслюючи важливість широкої участі й обговорення для створення системи законного
управління.
Висновки. Отже, рівень розвиненості демократії пов’язаний із рівнем
свободи людини, яка, незважаючи на певні розбіжності залежно від різних
обставин об’єктивного та суб’єктивного характеру, порівнює належний їй
обсяг прав, свобод і обов’язків на предмет наявності або відсутності рівності
перед законом. Сьогодні цей рівень залежить від політичних та геополітичних коливань у світі внаслідок загрози, що нависла над демократичними
режимами в сучасних країнах. Популізм, який процвітає у суспільстві, є
одним із факторів приходу до влади політиків, які пропонують вирішити
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проблеми тих верств населення, що розчарувались у демократії. Саме тому
демократично-ліберальним політикам сьогодні як ніколи потрібно зробити
акцент на ефективній реалізації конституцій, просуванні принципу конституційної рівності перед законом та рівності всіх громадян, адже результатом
бездіяльності може стати прихід до влади популістських сил.
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демократія, загроза, популізм, демократичне конституціотворення.
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Аннотация
Васильченко А. П. Кризис либерально-демократических конституционных режимов: анализ причин и способов урегулирования. – Статья.
Статья посвящена рассмотрению особенностей конституционного принципа равенства
прав человека как основы демократических режимов, вызовов и угроз, стоящих перед демократическими обществами сегодня, а также способов противодействия им.
Ключевые слова: равенство, закон, правовое государство, конституция, демократический режим, демократия, угроза, популизм, демократическое конституциосоздание.
Summary
Vasil’chenko O. P. The crisis of liberal democratic constitutional regimes: analysis
of the causes and ways of settlement. – Article.
The article is devoted to highlighting features of the constitutional principle of equality of
human rights as the basis of democratic regimes, the challenges and threats democratic societies are facing today, and ways to counter them.
Key words: equality, law, rule of law, constitution, democratic regime, democracy,
challenges, populism, democratic constitution making.
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О. П. Ващук
ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
У РОЗРОБЦІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ
ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ЗЛОЧИНІВ
Постановка проблеми. Методика розслідування окремих категорій
злочинів синтезує у собі досягнення наукознавчих основ криміналістики, криміналістичної техніки та криміналістичної тактики, утворюючи унікальні типові технології з розслідування окремих категорій злочинів. Такі
типові технології (методики) з розслідування окремих категорій злочинів
органічно поєднують теоретичні доробки вчених-криміналістів із їх подальшим застосуванням у кримінальному провадженні його учасниками.
Сучасний стан криміналістичної методики розслідування злочинів
включає застосування різних підходів, зокрема діяльнісного, функціонального та системного. Враховуючи такий широкий спектр підходів, варто
розглянути ще один, так званий інформаційний, для більш ефективного
застосування наявних даних, їх перевірки та отримання нових відповідно
до злочинної події, що мала місце. Базуючись на інформаційному підході формування криміналістичної методики розслідування злочинів, можна
виокремити такі групи її джерел:
1) теоретичні (наукознавчі основи, криміналістична техніка та криміналістична тактика);
2) практичні (практика розслідування окремих категорій злочинів, опитування і анкетування практичних працівників тощо);
3) статистичні (зафіксовані результати розслідування окремих категорій злочинів у процентному співвідношенні).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробка методики
розслідування окремих категорій злочинів отримала найбільш завершене викладення у працях таких учених, як О.М. Васильєв, І.О. Возгрін,
Ю.П. Гармаєв, О.Ф. Лубін, В.А. Журавель, В.Є. Корноухов, С.Ю. Косарєв, В.В. Тіщенко, С.Н. Чурилов, В.Ю. Шепітько, А.В. Шмонін, Б.В. Щур,
І.М. Якимов, а також у працях інших авторів. Звичайно, нині проводяться
різноманітні теоретичні дослідження щодо загальних положень методики
розслідування окремих категорій злочинів, змісту методики розслідування
окремих категорій злочинів та розробки окремих методик із розслідування
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злочинів. Зокрема, в межах цієї статті ми викладаємо результати дослідження щодо використання невербальної інформації у розробці методики
розслідування окремих категорій злочинів.
Криміналістика, маючи два об’єкти дослідження – злочинну діяльність
(підготовку, вчинення, приховування злочинів) та діяльність із розслідування злочинів, виокремлює центральний елемент дослідження – людину.
Сама людина (а точніше її діяльність) досліджується у двох аспектах:
– діяльність із підготовки, вчинення та приховання злочинних правопорушень;
– діяльність із попередження, виявлення, розслідування та розкриття
злочинів.
Маючи на увазі два вказані вище аспекти, можна сформувати концептуальні основи застосування інформації під час розробки методик розслідування окремих категорій злочинів. Зосередимо наше дослідження на
інформаційному складнику, що, у свою чергу, містить нормативно-правові
акти, криміналістично-значущу інформацію, криміналістичні рекомендації
та правила. Далі криміналістично значущу інформацію звузимо до невербального складника людської комунікації та навколишньої обстановки.
Слід підкреслити, що дослідження невербальних засобів неможливе без їх
вербального осмислення та роз’яснення.
Метою статті є з’ясування питань щодо використання невербальної
інформації у розробці методики розслідування окремих категорій злочинів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основою розуміння
системи криміналістики вважаємо позицію В.В. Тіщенка з урахуванням
її історії розвитку та сучасного стану [22, с. 230–238]. Викладені вченим
наукові засади розробки криміналістичних методик розслідування сформовані у таких напрямах:
1) принципи наукової розробки методики розслідування окремих категорій злочинів:
– розгляд об’єктів методики розслідування з урахуванням системно-діяльнісного і функціонального підходів;
– використання даних і досягнень інших наук;
– розробка методичних рекомендацій на основі криміналістичного аналізу та створення криміналістичної характеристики;
– використання досвіду слідчої практики;
– розробка методичних рекомендацій на основі криміналістичної класифікації злочинів;
– розробка окремих методик розслідування на основі обставин виду
злочину, що підлягають встановленню;
– розробка напрямів і завдань розслідування відповідно до специфіки
етапів розслідування;
– розробка методичних рекомендацій на основі інформаційно-ситуаційної оцінки стану розслідування;
– виокремлення типових завдань та програми їх вирішення з урахуванням категорії злочинів;
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– виокремлення специфічних тактичних і технічних прийомів під час
проведення слідчих дій;
2) принципи побудови методики розслідування злочину у практичній
діяльності слідчого:
– вибір напряму розслідування із досягненням кінцевої мети;
– визначення сутності події;
– використання у розслідуванні даних криміналістичної характеристики відповідної категорії злочинів;
– застосування ситуативного підходу до постановки тактичних завдань
і засобів їх вирішення;
– етапність методики розслідування;
– планомірність ходу розслідування;
– використання у діяльності з розкриття злочинів різних форм і методів
взаємодії;
– застосування сучасних наукових і технічних можливостей
[23, с. 19–22].
Окремі важливі акценти на формуванні методик розслідування злочинів
містяться у працях Л.Я. Драпкіна та В.М. Карогодіна [8], В.А. Журавля
[9], у праці колективу авторів щодо теоретичних та практичних проблем
забезпечення ефективності досудового провадження [21, с. 106–158].
І.В. Гловюк розкрила окремі аспекти визначення моделі розслідування у
процедурі Міжнародного кримінального суду [7, с. 180–183]. Попри надзвичайний інтерес дослідників до проблематики криміналістичної методики,
ми дотримуємося думки, що найбільш вдпалою є структура теоретичних
основ криміналістичної методики розслідування злочинів, запропонована
В.В. Тіщенком. У своїх працях щодо проблем і тенденцій розвитку криміналістичної методики розслідування злочинів до теоретичних основ криміналістичної методики розслідування В.В. Тіщенко включає:
– визначення предмета, завдань, змісту криміналістичної методики;
– встановлення джерел формування і розгляд методологічних підходів;
– криміналістичний аналіз злочинної діяльності та діяльності з її розслідування;
– класифікацію методик розслідування;
– принципи розробки і застосування окремих методик;
– загальні положення організації і планування розслідування;
– методику побудови програм і алгоритмів розслідування злочинів
[18, с. 362–369].
Підтримуючи думку В.В. Тіщенка щодо поділу змісту криміналістичної методики розслідування на дві частини (як загальних положень та окремих методик розслідування конкретних категорій злочинів
[19, с. 174]), пропонується зосередити увагу на аналізі сучасного змісту
окремих методик розслідування конкретних категорій злочинів. На підставі аналітичного огляду наявних наукових праць із теоретичних основ
формування та застосування криміналістичних методик [27], методики
розслідування злочинів [25], теоретичних основ формування криміналіс-
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тичних методик розслідування злочинів [6, с. 342], моделі розслідування
злочинів і засобів криміналістичної тактики [24, с. 447–455], наукових
засад розробки криміналістичних методик розслідування [23, с. 17–22],
теоретичних основ методики розслідування злочинів [16, с. 90–94],
сутності методики розслідування і її принципів [15, с. 61–64], принципів криміналістичної методики у діяльності з розслідування злочинів
[11, с. 214], сучасних наукових концепцій криміналістичних методик
[9, с. 304; 10, с. 177–187] як моделей засобів і технологій розкриття
злочинів [13, с. 592; 14], проблем методики розслідування окремих видів
злочинів та проблеми створення криміналістичних методик розслідування злочинів [3; 5; 12; 17; 20] нами розроблено власне бачення структури
і змісту методики розслідування окремих категорій злочинів. Варто також відзначити, що до теоретичних основ методики розслідування окремих категорій злочинів на сучасному етапі включаються можливості побудови універсальної базової методики [5, с. 56], предмета розслідування
[25, с. 238], криміналістичних технологій [14; 1], криміналістичної стратегії [2, с. 203–209].
У науковій праці щодо сучасного стану і перспектив розвитку криміналістичної методики розслідування В.В. Тіщенко включає до структури
окремих методик розслідування такі елементи:
– криміналістичний аналіз;
– обставини, які підлягають встановленню;
– аналіз та оцінку вихідних ситуацій на перевірочному етапі розслідування;
– типові слідчі ситуації, типові версії, завдання і засоби їх перевірки на
перевірочному і початковому етапах розслідування;
– слідчі ситуації, завдання і програми їх вирішення на подальшому і
заключному етапах розслідування;
– тактичні й організаційні особливості проведення слідчих дій і тактичних операцій [19, с. 175].
Учений підкреслює (і з цим варто погодитися), що кожен із названих
ним елементів у кожній конкретній методиці розслідування деталізується
і наповнюється відповідним змістом. Однак, усвідомлюючи глибину порушених питань, доцільно відобразити структуру методики розслідування
окремих категорій злочинів у такому вигляді.
1. Криміналістичний аналіз злочину:
– криміналістична характеристика;
– криміналістична класифікація;
– обставини, що підлягають встановленню.
2. Початковий етап розслідування злочину:
– типові слідчі ситуації;
– типові версії;
– напрями та завдання розслідування;
– засоби розслідування (слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії).
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3. Подальший етап розслідування злочину:
– типові слідчі ситуації;
– типові версії;
– напрями та завдання розслідування;
– засоби розслідування (слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії).
4. Заключний етап розслідування злочинів:
– типові слідчі ситуації;
– типові версії;
– напрями та завдання розслідування;
– засоби розслідування (слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії).
Розглянута структура методики розслідування окремих категорій злочинів є типовою технологією розслідування у широкому значенні з урахуванням більшості важливих елементів кримінального провадження. Якщо
говорити про вузьке значення змісту методики розслідування окремих категорій злочинів, то варто зупинитися на загальних положеннях злочину
та розслідуванні злочинів у такому вигляді:
1) криміналістичний аналіз злочину:
– криміналістична характеристика
– криміналістична класифікація;
– обставини, що підлягають встановленню;
2) розслідування злочину:
– типові слідчі ситуації;
– типові версії;
– напрями та завдання розслідування;
– засоби розслідування (слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії).
Дослідники на власний розсуд вирішують те, якою створювати методику розслідування окремої категорії злочину: повною чи скороченою, у
широкому значенні чи вузькому з урахуванням таких чинників:
1) категорія злочину та її склад;
2) досвід практики кримінальних проваджень;
3) статистика розслідування;
4) наявні проблеми та особливості під час розслідування на початковій
чи подальшій стадії розслідування злочинів.
З огляду на вищеозначене варто підкреслити, що проблематикою змісту
методики розслідування окремих категорій злочинів займаються багато
вчених, а сфери питань виходять далеко за межі традиційної криміналістики. Тому доречним і логічним буде розгляд у цьому напрямі можливостей
невербальної інформації під час побудови методик розслідування окремих
категорій злочинів і подальшого їх практичного застосування під час розслідування злочинів. Нині є великий попит із боку практичних працівників
(слідчі, прокурори, оперативники, судді та ін.) на можливості використання цих знань у їхній професійній діяльності.
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Невербальна інформація, будучи невід’ємною складовою частиною криміналістично значущої інформації, відіграє орієнтуючу роль як на досудовому розслідуванні, так і у судовому провадженні. У рамках дослідження
криміналістично значущої інформації із паралельним зосередженням як на
вербальному, так і на невербальному складнику, є можливість отримати
дані не тільки про зовнішній образ будь-якого учасника кримінального
провадження, а й про його внутрішній світ, що сприяє орієнтуванню стосовно емоційного стану учасника кримінального провадження щодо події,
яка мала місце в минулому. Таким чином, має місце створення окремої
системи даних особистого характеру, що складається із психофізіологічних та інших властивостей суб’єктів кримінального провадження.
Органічне використання невербальної інформації полягає у його гармонічному поєднанні з іншими видами комунікації у кожному елементі
методики розслідування окремих категорій злочинів. Можливо, пошуки
ідеальної форми поєднання використання невербальної і вербальної інформації не призведуть до ефективного результату у зв’язку з індивідуальними особливостями кожного учасника кримінального провадження. Однак
створення типових рекомендацій використання невербальної інформації у
побудові методики розслідування окремих категорій злочинів призведе до
ефективного наповнення криміналістично значущою інформацією.
Важливим також є поєднання теорії і практики використання невербальної інформації у методиці розслідування окремих категорій злочинів.
Слід мати на увазі, що теоретичні розробки використання невербальної
інформації повинні знаходити своє застосування у практиці розслідування. Зазначимо, що кожен індивід має навички у сприйнятті невербальної
інформації, яка його оточує із моменту народження та супроводжує протягом усього життєвого циклу. Тому ми намагаємося дослідити і розкрити ті
невербальні засоби, надаючи їм власне тлумачення та намагаючись роз’яснити напрями їх застосування.
Злочин і наслідки, які він спричиняє, специфічні, тому й невербальна
інформація, що має тут місце, теж має свої особливості. Саме тому необхідно надавати рекомендації щодо її тлумачення і використання усім
зацікавленим сторонам кримінального провадження. Адже, маючи об’єктом дослідження конкретну кримінально-релевантну подію, необхідно враховувати ці особливості, які, у свою чергу, теж набувають спеціфічного
характеру під час їх практичного застосування. У результаті маємо точки
накладання двох різних складників як звичну (буденну) поведінку і ситуацію, визначену Кримінальним процесуальним кодексом.
Отже, методика розслідування окремих категорій злочинів повинна розроблюватись із врахуванням досліджень у сфері невербальної інформації,
а саме:
1) криміналістичний аналіз злочину:
– криміналістична характеристика повинна формуватись із врахуванням психофізіологічної діагностики учасників кримінального провадження
та обстановки події кримінального провадження;

О. П. Ващук. Використання невербальної інформації у розробці методики розслідування... 83

– криміналістична класифікація (класифікація учасників кримінального
провадження з урахуванням психофізіологічної діагностики, класифікація
інших елементів криміналістичної характеристики з урахуванням психофізіологічного складника);
– обставини, що підлягають встановленню (урахування психофізіологічного складника під час їх встановлення та описування);
2) початковий етап розслідування злочину (врахування психофізіологічного складника індивіда та врахування невербальних характеристик інших елементів криміналістичної характеристики):
– типові слідчі ситуації;
– типові версії;
– напрями та завдання розслідування;
– засоби розслідування (слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії);
3) подальший етап розслідування злочину (врахування психофізіологічного складника індивіда та врахування невербальних характеристик інших
елементів криміналістичної характеристики):
– типові слідчі ситуації;
– типові версії;
– напрями та завдання розслідування;
– засоби розслідування (слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії);
4) заключний етап розслідування злочинів (урахування психофізіологічного складника індивіда та врахування невербальних характеристик інших
елементів криміналістичної характеристики):
– типові слідчі ситуації;
– типові версії;
– напрями та завдання розслідування;
– засоби розслідування (слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії).
Висновки. Таким чином, невербальна інформація у формі психофізіологічного діагностування індивіда та врахування невербальних характеристик інших елементів криміналістичної характеристики, на нашу думку,
дозволить суттєво підвищити ефективність застосування криміналістичних рекомендацій у межах кримінального провадження, а також під час
розробки методик розслідування окремих категорій злочинів.
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В.А. Журавель. – Харків : Апостіль, 2012. – 304 с.
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Анотація
Ващук О. П. Використання невербальної інформації у розробці методики розслідування окремих категорій злочинів. – Стаття.
Крізь призму усталеної методики розслідування окремих категорій злочинів досліджено
можливості використання у ній невербальної інформації. Розглянуто принципи формування
методики розслідування окремих категорій злочинів. Наведено класичний зміст методики розслідування окремих категорій злочинів. Розроблено унікальний авторський зміст
методики розслідування окремих категорій злочинів та методики розслідування окремих
категорій злочинів із використанням невербальної інформації.
Ключові слова: методика розслідування, категорія злочинів, використання, невербальна інформація, принципи, форми, структура.
Аннотация
Ващук А. П. Использование невербальной информации в разработке методики
расследования отдельных категорий преступлений. – Статья.
Сквозь призму устоявшейся методики расследования отдельных категорий преступлений исследованы возможности использования в ней невербальной информации. Рассмотрены принципы формирования методики расследования отдельных категорий преступлений. Приведено классическое содержание методики расследования отдельных категорий
преступлений. Разработано уникальное авторское содержание методики расследования
отдельных категорий преступлений и методики расследования отдельных категорий преступлений с использованием невербальной информации.
Ключевые слова: методика расследования, категория преступлений, использование,
невербальная информация, принципы, формы, структура.
Summary
Vashchuk O. P. Use of non-verbal information in the development of a methodology
for investigating certain categories of crimes. – Article.
Prism of the established methodology for investigating certain categories of crimes explored
the possibility of using non-verbal information in it. The principles of forming a method of investigation of certain categories of crimes are considered. The classical content of the methodology
of investigating certain categories of crimes is given. A unique author's content of the methodology of investigation of certain categories of crimes and methods of investigating certain
categories of crimes with the use of non-verbal information was developed.
Key words: investigation technique, crime category, use, nonverbal information, principles,
forms, structure.
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УДК 343.985

А. Ф. Волобуєв
МЕТОДИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
Постановка проблеми. Досудове розслідування є першою стадією
кримінального провадження, на якій органом досудового розслідування,
прокурором здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів для вирішення питання про наявність або відсутність події кримінального правопорушення, вини певної особи в його вчиненні, характеру і розміру заподіяної шкоди. Тобто діяльність уповноважених суб’єктів має характер
пізнавальної і засвідчувальної діяльності, об’єктом якої є обставини такого специфічного об’єкта, як злочин. І здійснюється вона шляхом проведення слідчо-розшукових дій (зокрема, негласних), як правило, в умовах
наявної або очікуваної протидії з боку зацікавлених осіб. Розробленням
рекомендацій щодо їх підготовки і проведення займаються такі прикладні
наукові галузі, як криміналістика і теорія оперативно-розшукової діяльності (ОРД). У зв’язку з цим у названих юридичних науках використовуються поняття «технічний засіб», «прийом», «операція», «комбінація».
Поряд із названими поняттями використовуються також і терміни «методи криміналістики», «методи ОРД», але щодо них у названих науках
немає єдності у тлумаченні їхнього змісту та співвідношення з іншими
поняттями. Як відомо, зрілість будь-якої галузі науки визначається ступенем розробленості її понятійного апарату. Із цих позицій у названих
науках є певні проблеми, що торкаються методів, які використовуються
у досудовому розслідуванні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Метод (з грец.
methodos – шлях дослідження) – це спосіб пізнання явищ природи і суспільного життя, який розглядається як окремий прийом або система прийомів, що застосовується у якій-небудь галузі діяльності [1, с. 177]. У філософії розрізняють методи емпіричного і теоретичного рівня. Основою
емпіричних методів є чуттєве пізнання (відчуття, сприйняття, уявлення).
До цих методів належить спостереження, вимірювання, експеримент, порівняння. Власне теоретичні методи спираються на раціональне пізнання
(поняття, судження, умовивід) і логічні процедури виводу. До цих методів
належить аналіз, синтез, аналогія, абстрагування тощо [2, с. 598–625].
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Потрібно відзначити, що в криміналістиці і теорії ОРД тісно поєднуються, з одного боку, методи наукового пізнання свого предмета, а з іншого –
методи практичної діяльності під час здійснення досудового розслідування.
Але розрізнення цих аспектів є досить важливим, оскільки в названих
видах пізнавальної діяльності вирішуються різні завдання різними суб’єктами, на що нерідко не звертається уваги у відповідних підручниках і
навчальних посібниках. Отже, є: 1) методи наукового (теоретичного) пізнання; 2) методи практичного пізнання під час досудового розслідування
злочинів.
Методи наукового (теоретичного) пізнання – це ті методи, які використовуються для вивчення предмета науки і накопичення знань про
нього. До цих методів можуть бути віднесені такі. Вивчення документів
(матеріалів кримінальних проваджень) – це метод, який використовується
для накопичення знань про механізм скоєння злочинів і діяльність щодо їх
розслідування. Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) є зібранням процесуальних документів, які докладно відображають,
з одного боку, обставини скоєння злочину (предмет доказування), а з
іншого – слідчі ситуації та порядок дій органу дізнання і слідчого. Аналізу
піддаються як протоколи слідчих (розшукових) дій (огляду місця події, допитів потерпілих, свідків, підозрюваних, слідчих експериментів), висновки
експертиз, так і процесуальні рішення слідчого. У результаті вивчення великої кількості кримінальних справ встановлюються певні закономірності
(залежності, зв’язки) між окремими елементами механізму злочинів, які
мають статистичний характер (виражаються у відсотковому відношенні
частоти їх прояву). Таким же чином встановлюються певні закономірності
у діях органів дізнання і слідства – формуванні слідчих ситуацій і використанні певних способів дій та окремих прийомів збирання доказів.
Опитування осіб, які були учасниками слідчих (розшукових) дій, –
це додатковий метод одержання інформації про предмет дослідження. Його
використання зумовлено тим, що у матеріалах кримінальної справи далеко
не завжди відображаються усі обставини злочину, які цікавлять дослідника-криміналіста. Як правило, не знаходять відображення у матеріалах
справи і тактичні рішення слідчого. Тому в процесі наукового дослідження
використовується формалізоване (анкетування) чи неформалізоване (інтерв’ювання) опитування учасників кримінального процесу: працівників
правоохоронних органів (оперуповноважених, слідчих, експертів), потерпілих, свідків, засуджених.
Вивчення опублікованої слідчої практики – це метод, який полягає в
аналізі надрукованих матеріалів щодо практичного досвіду розслідування
окремих злочинів. Такі матеріали містяться у збірниках (бюлетенях), які
видаються у системі Міністерства внутрішніх справ і Генеральної прокуратури України для обміну передовим досвідом розслідування злочинів.
Вивчення статистичних даних та аналітичних матеріалів щодо
стану злочинності, виявлення і розкриття злочинів за певний період. Такі
матеріали періодично готуються у системі Міністерства внутрішніх справ,
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Генеральної прокуратури і Верховного Суду України, є додатковим джерелом інформації про предмет.
Методи практичного пізнання у досудовому розслідуванні злочинів – це ті методи, які використовуються органом досудового розслідування, прокурором для виявлення, фіксації, вилучення, дослідження і використання доказів. Названі методи називають спеціальними методами
криміналістики, оскільки вони були сформовані безпосередньо у науці
криміналістики (власні криміналістичні методи), або запозичені з інших
наук і пристосовані для вирішення завдань розслідування злочинів.
Спеціальні методи криміналістики можна розділити на: 1) методи пізнання, які застосовуються безпосередньо слідчим (прокурором); 2) методи пізнання, які застосовуються шляхом залучення спеціаліста або призначення експертизи (використання спеціальних знань).
Методами пізнання, які застосовуються безпосередньо слідчим
(прокурором), є методи, які входять у систему професійної криміналістичної підготовки слідчого. Ці методи вивчаються у навчальному курсі
криміналістики під час підготовки фахівців для відповідних підрозділів правоохоронних органів. До таких методів можуть бути зараховані:
– криміналістична діагностика;
– криміналістична ідентифікація;
– встановлення групової належності об’єкта;
– криміналістичні версії;
– криміналістичне прогнозування;
– методи застосування криміналістичної техніки (фотографування,
звуко- і відеозапису);
– методи, які використовуються під час збирання слідів – відображень
(трасологія);
– методи криміналістичного дослідження документів;
– методи криміналістичного дослідження зброї і боєприпасів;
– методи використання ознак зовнішності людини та ін.
Названа група методів є частиною змісту криміналістики, її науковою
«продукцією» і становить елемент її навчального курсу, орієнтованого на
підготовку фахівців для правоохоронних органів.
Методами пізнання, які застосовуються шляхом залучення спеціаліста або призначення експертизи, є методи, запозичені в інших наук.
Вони використовуються, як правило, без модифікації шляхом залучення
спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій або проведенням експертизи (ст. 242 КПК України). До таких методів, які найчастіше використовуються у названому аспекті, можуть бути віднесені:
– біологічні методи, які використовуються для дослідження об’єктів
біологічного походження (крові та інших виділень організму людини або
тварин, частинок шкіри, волосся, частинок рослин тощо);
– антропологічні методи, використання яких є потрібними під час встановлення невідомого злочинця (опис зовнішності), особистості загиблої
людини за кістками тощо;

А. Ф. Волобуєв. Методи, що використовуються у досудовому розслідуванні злочинів

89

– фізичні і хімічні методи, які використовуються в аналізі фізичних і
хімічних властивостей матеріалів і речовин (речових доказів);
– психологічні методи, що використовуються під час розроблення тактичних прийомів допиту та інших слідчих дій.
Названа група методів належить до сфери використання спеціальних
знань під час розслідування злочинів, яка у навчальному курсі криміналістики висвітлюється в окремих темах та спеціальному курсі залежно від
профілю підготовки фахівців.
У теорії ОРД серед науковців нині відсутній єдиний підхід до визначення змісту поняття «методи ОРД», його зв’язку з іншими ключовими
категоріями цієї галузі знань. Окрім того, з оновленням кримінального
процесуального законодавства України, зокрема, з появою інституту негласних слідчих (розшукових) дій виникла потреба в узгодженні фахової
термінології оперативно-розшукової діяльності з термінами суміжних наук
кримінально-правового циклу. У КПК України 2012 р. окремим оперативно-розшуковим заходам було надано статус слідчих (розшукових) дій через
певну процедуру прийняття рішення про їх проведення і з використанням
терміна «негласні». Із збереженням своєї сутності негласних оперативно-розшукових способів отримання інформації про ті чи інші обставини
вчинення злочинів негласні слідчі дії покликані стати ефективним засобом
у збиранні доказів. На нашу думку, в умовах рівноправності сторін обвинувачення і захисту у збиранні доказів під час здійснення кримінального
провадження правоохоронні органи повинні мати спеціальний інструмент
у формуванні доказової бази щодо тяжких та особливо тяжких злочинів.
Особливо у тих випадках, коли ці злочини вчиняються організованими
групами.
Водночас поняття методів оперативно-розшукової діяльності є одним
із малодосліджених, зокрема, в контексті співвідношення із поняттям
оперативно-розшукових заходів. У спеціальній літературі поняття оперативно-розшукових заходів розглядається як ключове у теорії ОРД. Це
зумовлено тим, що воно фактично є елементом самого терміна оперативно-розшукової діяльності, зміст якого визначається як система гласних і
негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що
здійснюються із застосуванням оперативних і оперативно-технічних засобів (ст. 2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»). Тобто
оперативно-розшукові заходи є певними елементами зазначеної діяльності,
діями уповноважених органів, спрямованими на пошук і фіксацію інформації про злочинну діяльність окремих осіб та груп із метою її припинення та
в інтересах кримінального судочинства. Але у згаданому Законі не надається визначення поняття оперативно-розшукових заходів, що є суттєвим
недоліком, який, на думку фахівців у галузі оперативно-розшукової діяльності, призводить не тільки до непорозумінь у наукових дослідженнях, а й
до грубих помилок у практичній діяльності оперативних підрозділів.
Одне з найбільш розгорнутих визначень поняття оперативно-розшукового заходу надав М.А. Погорецький: це сукупність узгоджених, взаємо-

90

Наукові праці НУ ОЮА

пов’язаних і поєднаних між собою загальною метою та завданнями дій
уповноважених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»
суб’єктів, що здійснюються переважно негласно шляхом використання
оперативних сил, засобів, методів та форм [3, с. 65–66]. У наведеному
визначенні поняття оперативно-розшукового заходу міститься вказівка на
використання певних пізнавальних методів. Отже, під оперативно-розшуковими заходами розуміють такі дії уповноваженого суб’єкта, які спрямовані на отримання відомостей, необхідних для вирішення певних оперативно-тактичних завдань. У цих діях реалізуються різноманітні методи ОРД,
одним із яких, наприклад, визнається агентурний метод [4]. У чинному
КПК України застосуванню цього методу надано статус окремої негласної
слідчої (розшукової) дії (ст. 275 «Використання конфіденційного співробітництва»). Його сутність полягає у встановленні довірливих відносин між
представником уповноваженого оперативного підрозділу з фізичною особою на засадах добровільності, неухильного дотримання вимог конспірації
в інтересах вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності.
У спеціальній літературі іноді оперативно-розшукові заходи фактично
ототожнюються з методами ОРД. Так, методами ОРД із посиланням на
загальноприйняту термінологію називається опитування (розвідувальне
опитування), наведення довідок, збирання зразків для порівняльного дослідження, дослідження предметів і документів, ототожнення особистості,
контрольована поставка, оперативний експеримент тощо [5, с. 39].
Використання методів ОРД пов’язано з тим що сучасна злочинність
характеризується прихованістю і організованістю, що вимагає відповідної
корекції пізнавальних методів. Видається, що така корекція пов’язана з галузевими принципами ОРД конфіденційності і конспіративності. Принцип
конфіденційності в оперативно-розшуковій діяльності полягає у таємничих, довірчих відносинах оперативного працівника та особи, яка добровільно погодилась на негласне співробітництво. Із цим принципом тісно
пов’язується і конспіративність в ОРД, яка полягає у втаємниченні способів отримання інформації про обставини скоєння злочину. Отже, стосовно
осіб, які співпрацюють з оперативно-розшуковими апаратами, вживається
термін «конфіденційність», а щодо форм і методів роботи – «конспіративність» [6, с. 141–143]. На нашу думку, на цій підставі обґрунтованим буде
розглядати як методи ОРД оперативне спостереження (фізичне і технічне), оперативне порівняння, оперативний експеримент, оперативне опитування. Названі методи покладаються в основу негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання інформації про злочини та осіб, які
їх вчинили або планують вчинити.
Висновки. З урахуванням викладеного методи ОРД, що використовуються у досудовому розслідуванні, можна визначити як окремі прийоми
або системи прийомів (оперативно-розшукових засобів і заходів) одержання інформації, що застосовуються із дотриманням конфіденційності і конспіративності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій для
вирішення завдань кримінального провадження.
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Волобуєв А. Ф. Методи, що використовуються у досудовому розслідуванні
злочинів. – Стаття.
Статтю присвячено малодослідженій проблемі методів, що використовуються у досудовому розслідуванні злочинів уповноваженими суб’єктами. З урахуванням новел КПК
України 2012 р. висвітлюється зміст методів криміналістики та оперативно-розшукової
діяльності.
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Аннотация
Волобуев А. Ф. Методы, используемые в досудебном расследовании преступлений. –
Статья.
Статья посвящена малоизученной проблеме методов, используемых в досудебном расследовании преступлений уполномоченными субъектами. С учетом новелл УПК Украины
2012 г. освещается содержание методов криминалистики и оперативно-розыскной деятельности.
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Summary
Volobuyev A. F. The methods used in the pre-trial investigation of crimes. – Article.
The article is devoted to the little-studied problem of methods used in pre-trial investigation
of crimes by authorized subjects. Taking into account the novels of the Criminal Procedural
Code of Ukraine in 2012, the content of methods of criminalistics and operational-search activity is covered.
Key words: pre-trial investigation, method, criminalistics, operational-search activity,
investigative action, confidentiality, conspiracy.
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Р. В. Гєрцик
КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА
СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
Постановка проблеми. Криміналістичні методики та окремі методичні
рекомендації, які присвячені досудовому розслідуванню окремих видів кримінальних правопорушень, є достатньо численними і добре розробленими в
науці. Вони давно і досить широко впроваджені в практику діяльності правоохоронних органів. Незважаючи на активні дослідження сучасних проблем
криміналістичної методики, не можна сказати, що більшість із них успішно
розв’язані. Так, криміналістичних рекомендацій, розрахованих на застосування у процесі судового розгляду кримінальних проваджень, у вітчизняній криміналістичній науці сьогодні недостатньо, зокрема відсутня система
методико-криміналістичного забезпечення судового розгляду кримінальних
проваджень. Окрім іншого, нез’ясованим до кінця залишається поняття криміналістичної методики судового розгляду кримінальних проваджень.
Проблеми криміналістичного забезпечення, загальні питання методики,
організації та тактики судового розгляду розглядали у своїх дослідженнях
Л.Є. Ароцкер, О.Я. Баєв, Р.С. Бєлкін, В.К. Гавло, Л.Я. Драпкін, В.А. Журавель, Д.В. Кім, Н.І. Клименко, І.І. Когутич, О.Ю. Корчагін, В.Ю. Шепітько,
Б.В. Щур, М.П. Яблоков та ін.
Утім, відсутній єдиний науковий підхід у формуванні окремих криміналістичних методик судового розгляду кримінальних проваджень та їх
системи, а також стосовно структури таких методик, їх змісту тощо. Неузгодженість і невизначеність у цих питаннях перешкоджає розробці окремих криміналістичних методик, спрямованих на забезпечення судового розгляду кримінальних проваджень за окремими категоріями (видами)
злочинів та ін. [1].
Метою статті є визначення поняття криміналістичної методики судового розгляду кримінальних проваджень, встановлення значення цієї методики для судового розгляду кримінальних проваджень та особливостей
її використання на стадії судового розгляду; розробка теоретичних основ
та прикладних рекомендацій у рамках криміналістичної методики судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення.
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Актуальність досліджуваної проблеми зумовлена, з одного боку, великим інтересом до теми в сучасній науці, з іншого – її недостатньою опрацьованістю у вітчизняній літературі. Переважно матеріал, викладений
у навчальній та науковій літературі, має загальний характер. Питання ж
щодо значення криміналістичної методики судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення
та особливості використання методичних криміналістичних рекомендацій
на стадії судового розгляду практично не розглядались. Заповнити зазначений недолік можна тільки шляхом подальшого дослідження змісту і значення криміналістичної методики судового розгляду кримінальних проваджень, надання обґрунтованих висновків щодо поняття, змісту і значення
зазначеної криміналістичної категорії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нині наукові розроблення з криміналістичної методики здійснюються за кількома напрямами:
1) подальше формування методологічних засад криміналістичної методики – її загальних положень (концептуальних підходів, принципів, функцій,
структури тощо); 2) створення окремих криміналістичних методик (стосовно категорій, видів, підвидів злочинів та ін.); 3) розроблення криміналістичних методик щодо різних видів діяльності: слідчої, судової, прокурорської, адвокатської; 4) пропонування окремих засобів криміналістичної
методики – методичних рекомендацій, методів, приймів, технологій тощо
[2, с. 208–209].
Вважаємо, що діяльність суду щодо організації і здійснення судового розгляду кримінальних проваджень, дослідження доказів і проведення
судових дій є реалізацією криміналістичної методики судового розгляду,
оскільки суд справді не є ні стороною обвинувачення, ні стороною захисту
і не протиставляє себе їм, але з урахуванням їхніх протилежних інтересів
і цілей, у чіткій відповідності з вимогами процесуального закону повинен
особливим чином вибудовувати власні дії.
Сенс методики судового розгляду, на наш погляд, абсолютно точно викладено, зокрема, у ч. 6 ст. 22 КПК України: суд, зберігаючи об’єктивність
та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків.
Головним завданням криміналістичної методики судового розгляду кримінальних проваджень як частини наукового знання є розробка науково
обґрунтованих прийомів і методів дослідження обставин у суді у контексті
реалізації учасниками провадження принципу змагальності. Кожен злочин, вид (група) злочинів мають свої особливості, індивідуальність, які закономірно зумовлюють і особливості у методиці розкриття, розслідування
і судового розгляду проваджень про них [3, с. 303].
Проводячи судові дії за клопотанням сторін або власною ініціативою,
суд повинен створити сторонам умови для реалізації їх тактичного арсеналу і водночас не допустити порушення принципу рівноправності і змагальності сторін. Щоб правильно організувати й успішно провести судовий
розгляд, не допустивши при цьому обвинувального ухилу і необґрунтова-
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ного потурання доводам захисту, потрібен не просто професіоналізм, а
найвища майстерність, яка не приходить сама собою, а викристалізовується у суддів роками на основі підбору, розробки, застосування конкретних
методичних рекомендацій, які прямо не вказані у Кримінальному процесуальному кодексі (КПК) України.
Невипадково ще засновник сучасної криміналістики Ганс Гросс писав,
що кримінальне право не є наукою для себе, і найцінніші з положень, які
ним встановлені, мають тільки одну мету – отримати практичне застосування. Але всі ці положення позбавлені будь-якого значення, якщо суддя
не зможе застосувати ці абстрактності до реалій поточного життя: якщо
він не розуміє або неправильно оцінює показання свідків, значення їхніх
спостережень, якщо його вводять в оману прийоми зловмисників, якщо
він не зуміє використати сліди злочину, якщо він взагалі не знайомий із
незліченними положеннями, сукупність яких становлять криміналістику
[4, с. 8–9].
Вважається, що будь-яке суспільство дуже поважає суд, оскільки цей
інститут створено цим суспільством для цивілізованого прийняття правових рішень. Практично презюмується, що рішення суду, які набрали законної сили, правильні, мудрі, справедливі, законні, обґрунтовані, повинні
виконуватись усіма. Отже, судді, які вирішують питання права, повинні
бути підготовлені для цього з усіх юридичних і спеціальних дисциплін, для
чого вельми необхідно в програму підготовки правознавців у юридичних
вузах та на юридичних факультетах включати дисципліни, що містять модулі з криміналістичних аспектів діяльності суду під час судового розгляду
(це може бути криміналістика чи різні спецкурси).
Алгоритми методики судового розгляду можуть бути різними, але оптимальність методики, що застосовується, об’єктивно визначається судовою
ситуацією, доказами, які її характеризують (щодо способів учинення діяння). Алгоритми рішення криміналістичних завдань за різними категоріями
проваджень, зокрема про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення, під час судового розгляду можуть варіюватися, доповнюватися,
трансформуватись у специфічну методику судового розгляду і тактику сторін у конкретному провадженні [5, с. 68].
На думку І.І. Когутича, методика судового розгляду кримінальних проваджень – це складова частина криміналістичної методики, що містить
систему наукових положень і напрацьованих на їхній основі та відповідно
до вимог закону рекомендацій щодо раціональної організації і здійснення
судового розгляду в окремих категоріях кримінальних проваджень професійними суб’єктами цієї діяльності (суддями, прокурором – державним обвинувачем і адвокатом-захисником). Окрім цього, методика судового розгляду кримінальних проваджень, на думку науковця, має й інший аспект:
це безпосередній процес розгляду кримінальних проваджень у суді першої
інстанції, тобто специфічна діяльність уповноважених законом органів та
осіб, що здійснюється на підставі застосування засобів криміналістичної
техніки, прийомів криміналістичної тактики, системи методичних реко-
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мендацій щодо судового розгляду кримінальних проваджень про окремі
види (групи) суспільно небезпечних діянь [3, с. 304].
Криміналістична методика характеризується інтеграційними прийомами криміналістичної техніки і тактики, включає пізнання закономірностей
протиправної діяльності з підготовки, вчинення, приховування окремих
видів корисливо-насильницьких кримінальних правопорушень і правоохоронної, тобто передбаченої законом діяльності з їх розкриття, розслідування та судового розгляду на основі цілісного виникнення і руху у кримінальному провадженні всієї криміналістично важливої інформації. Саме
в криміналістичній методиці можливі виокремлення і пізнання своєрідних закономірностей інформаційних структур, систем і процесів, розробка
оптимальних варіантів правил і алгоритмів дій суду в різних ситуаціях
судового розгляду кримінальних проваджень відповідно до завдань кримінального судочинства.
Криміналістична методика судового розгляду повинна враховувати особливості доказів у різних видах кримінальних проваджень і виробляти
науково-практичні рекомендації з дослідження цих доказів у суді. Завдання дослідження судом кримінального провадження певної категорії здійснюється шляхом вивчення певних чинників: складності кримінального
провадження, соціально-психологічної характеристики обвинуваченого і
його поведінки під час розслідування, видів і змісту доказів, методики їх
отримання на слідстві і характеристики доказування. До того ж беруться
до уваги обставини отримання доказів на слідстві, їхні джерела і носії,
ступінь дослідження під час розслідування, прогнозування поведінки обвинуваченого, потерпілого, свідків та інших учасників під час судового
розгляду. Усе перераховане в сукупності і є предметом криміналістичної
методики судового розгляду.
Для судового розгляду різних категорій кримінальних проваджень, поряд із положеннями кримінального процесуального закону, важливими і
необхідними є знання особливостей організаційно-аналітичних та організаційно-підготовчих заходів до судового розгляду кримінальних проваджень,
криміналістичні особливості дослідження доказів у певних видах кримінальних правопорушень. Судова методика повинна містити рекомендації
про обставини, які підлягають встановленню у кримінальних провадженнях різних категорій, процесуальні засоби перевірки і встановлення цих
обставин та послідовності їх використання, тактичні особливості провадження окремих судових дій, використання спеціальних знань у суді. Зазначена система науково-практичних рекомендацій має поширюватися на
загальні проблеми судового розгляду і на особливості розгляду окремих
категорій кримінальних проваджень, зокрема про корисливо-насильницькі
кримінальні правопорушення.
Так, на думку Ю.П. Гармаєва і А.О. Кирилової, окрема криміналістична
методика судового розгляду у кримінальних провадженнях про вбивства
визначається як сформований на основі більш загальної методики (розслідування усіх видів убивств) комплекс науково обґрунтованих рекомен-
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дацій, що належать до декількох видів цих особливо тяжких злочинів,
виокремлених за кримінально-правовою, кримінально-процесуальною та
криміналістично значущою підставою (вбивство у сварці чи бійці за відсутності хуліганських спонукань, із ревнощів, із помсти, заздрості, ворожості,
ненависті, що виникли на ґрунті особистих взаємин, тощо), що відображає
закономірності механізму цих злочинів, засобів і прийомів їх судового розгляду і запобігання [6, с. 10].
Методика судового розгляду – це система теоретичних положень і криміналістичних науково-практичних рекомендацій щодо раціонального й
ефективного розгляду судом різних категорій кримінальних проваджень.
Цільове призначення методики судового розгляду полягає в акумуляції і
впорядкуванні застосування різних криміналістичних засобів і методів для
вирішення завдань кримінального судочинства.
Для систематизації змісту криміналістичного забезпечення судового
розгляду необхідно виходити з того, що криміналістичні рекомендації для
судової діяльності не можуть відриватися від базових частин криміналістики: загальної теорії, криміналістичної тактики, криміналістичної методики. Водночас актуальність дослідження проблем судового розгляду криміналістичними засобами і методами зумовлює необхідність зосередження
загальнотеоретичних положень таких досліджень в одному місці. Отже,
структура криміналістичної методики судового розгляду кримінальних
проваджень, на нашу думку, складається із двох частин: загальнотеоретичної, у якій розкриваються загальні положення методики судового розгляду
й її наукові основи, та окремої методики судового розгляду, структура
якої включає такі основні елементи: криміналістичну характеристику кримінальних правопорушень, предмет судового розгляду у певній категорії
кримінальних проваджень, характер судових ситуацій на різних етапах
судового розгляду, систему судових дій, особливості тактики судових дій,
використання спеціальних знань у суді, рекомендації щодо методики підготовки рішень у судовому розгляді.
Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що, безумовно, знання криміналістичної методики судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення даватиме змогу суду виконувати свої функції більш цілеспрямовано: виявити й оцінити недоліки
«окремого» досудового розслідування, вирішити питання щодо можливості
і доцільності усунення виявлених помилок і прогалин, а також визначити
оптимальні форми і методи дослідження обставин кримінального провадження під час судового розгляду.
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Нertsik R. V. Criminalistic methods of judicial consideration of criminal proceedings. – Article.
In the scientific article discusses the problematic issues of the definition of forensic techniques trial criminal proceedings, determine the value of this procedure for judicial review of
criminal proceedings and the peculiarities of its use at the trial stage; Development of theoretical foundations and practical recommendations within forensic techniques trial of criminal
proceedings on the mercenary-violent criminal offenses.
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Н. Ю. Голубєва
РОЗГЛЯД СУДАМИ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ
ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТИ САМОЧИННОГО БУДІВНИЦТВА
Постановка проблеми. Актуальність дослідження особливостей розгляду судами справ, пов’язаних з об’єктами самочинного та незавершеного будівництва, зумовлюється значною кількістю відповідних справ у судах
України та неоднаковим застосуванням законодавства, яке регулює особливості користування, володіння та розпорядження об’єктами самочинного будівництва, визнання права власності на них та умови участі у
цивільному обігу.
До теми обігу, визнання прав тощо стосовно об’єктів самочинного будівництва представники теорії цивільного права звертаються лише побіжно, коментуючи ст. 376 ЦК України. Більшість досліджень у цій сфері
здійснюються практиками, оскільки неврегульованість питання належного
способу визнання права власності на ці об’єкти зумовлює значні труднощі
на практиці. Адміністративний порядок визнання права власності на об’єкти самочинного будівництва також не задовольняє повною мірою потреби
цивільного обороту через складність і тривалість (хоча саме він є правильним, судовий порядок – це виняток). Серед досліджень останніх років варто відзначити праці В. Грабчинської, І. Мацюк, І. Панченко, А. Савченко,
В. Литовченко, М. Шульги та ін.
Метою статті є аналіз проблем судової практики під час розгляду
судами справ про визнання права власності на об’єкти самочинного будівництва.
Виклад основного матеріалу дослідження. До об’єктів нерухомого майна ЦК України віднесено житлові будинки, будівлі, споруди, інше
нерухоме майно (ст.ст. 331, 376). Згідно із Законом України «Про оренду
державного та комунального майна» нерухоме майно поділяється на будівлі, споруди, приміщення (ст. 4). Визначення понять «житловий будинок»,
«квартира», «садиба» містяться у гл. 28 ЦК України, поняття «об’єкти
житлової нерухомості» – у Податковому кодексі України. Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи: житловий будинок, житловий будинок садибного типу, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах, садовий
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і дачний будинки (ст. 14.1.129). Об’єкти нерухомого майна мають бути
капітального типу, а не тимчасовими, що є характерним для малих архітектурних форм і тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності, визначення яких міститься у ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» № 3038-VІ від 17 лютого 2011 р. [1].
Не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на
корисні копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, розташовані на земельній ділянці, переміщення
яких можливе без їх знецінення та зміни призначення, а також окремо
на споруди, що є належністю головної речі або складовою частиною речі,
зокрема на магістральні та промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі), автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні
теплові мережі, мережі зв’язку, залізничні колії (ч. 4 ст. 5 Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р.).
Право власності на новостворену нерухому річ (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) набувається: а) з моменту завершення будівництва;
б) з моменту прийняття нерухомого майна до експлуатації, якщо договором
або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації; в) з
моменту державної реєстрації прав на нерухоме майно, якщо право власності відповідно до закону підлягає державній реєстрації (ст. 331 ЦК України).
Водночас відповідно до ч. 1 ст. 182 ЦК України право власності на
нерухомі речі підлягає державній реєстрації. Названа норма має імперативний характер і підлягає пріоритетному застосуванню перед нормами
ст. 331 ЦК України. Тому право власності на нерухомі речі може виникати
лише з моменту державної реєстрації.
Основною умовою для визначення статусу нерухомого майна будь-якого об’єкта нерухомості (зокрема, й тих об’єктів, правовий статус яких
законодавчими актами не визначений: асфальтовані чи бетонні майданчики, під’їзні колії, автомобільні дороги, автомобільні платформи, спортивні
споруди тощо) є державна реєстрація прав на нього [1].
Державна реєстрація права власності здійснюється на підставі Закону
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обмежень» від 1 липня 2004 р. у редакції від 26.11.2015 р. та Постановою
Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» № 1127 від 25 грудня 2015 р. Процедура
прийняття об’єкта в експлуатацію регламентована Порядком прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України № 461 від 13 квітня 2011 р. (у редакції
Постанови Кабінету Міністрів України № 750 від 8 вересня 2015 р.).
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється на підставі сертифіката відповідності, що видається Держархбудінспекцією та її територіальними органами.
На закінченому будівництвом об’єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією та державними стандартами, будівель-
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ними нормами і правилами роботи, а також змонтоване і випробуване
обладнання.
Вказана процедура застосовується тоді, коли об’єкт нерухомості збудований з отриманням дозволу на будівництво.
Якщо об’єкт збудований без отримання відповідного дозволу, то має
застосовуватися Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель
і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт» № 79 від
24.04.2015 р. (йдеться про прийняття в експлуатацію об’єктів самочинного
будівництва – ст. 376 ЦК України).
Самочинним будівництвом є житловий будинок, будівля, споруда, інше
нерухоме майно (нове будівництво, реконструкція зі зміною площі та зайняттям земельної ділянки, прибудови, надбудови), якщо: 1) вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети;
2) без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи; 3) без належно затвердженого проекту; 4) з істотними порушеннями
будівельних норм і правил.
При цьому для визнання об’єкта самочинним будівництвом досить хоча
б однієї підстави. Як правило, у разі самочинного будівництва відсутні відразу два необхідних документи: погоджений проект і дозвіл на здійснення
будівництва.
Відсутність у забудовника відводу земельної ділянки під будівництво
означає, що забудовник: 1) самовільно зайняв землю; або 2) порушив її
цільове призначення. У першому випадку йдеться про захоплення земельної ділянки, за ці дії передбачена кримінальна відповідальність відповідно
до ст. 197-1 КК України. Порушення забудовником цільового призначення
земельної ділянки є більш розповсюдженим випадком.
Будівництвом об’єкта нерухомості на земельній ділянці, що не була
відведена для цієї мети, вважається спорудження таких об’єктів на земельній ділянці, що не віднесена до земель житлової і громадської забудови, зокрема, наданій для ведення городництва, сінокосіння, випасання
худоби тощо, цільове призначення або вид використання якої не змінено
в установленому законом порядку. Під наданням земельної ділянки слід
розуміти рішення компетентного органу влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність або надання у
користування, або передачу права користування земельною ділянкою на
підставі цивільно-правових договорів із фізичною чи юридичною особою.
При цьому не може вважатися наданням земельної ділянки лише рішення
компетентного органу влади про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки або для розробки проекту
забудови. Під метою надання земельної ділянки слід розуміти вид викори-
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стання земельної ділянки (ст. 19 ЗК України, Класифікація видів цільового
призначення земель, затверджена Наказом Державного комітету України
із земельних ресурсів № 548 від 23 липня 2010 р.), зазначений у рішенні
відповідного компетентного органу державної влади чи місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у користування або передачу
у власність з урахуванням цільового призначення земельної ділянки [2].
Закон України «Про планування і забудову територій» передбачає
обов’язок забудовника підготувати попередньо цілу низку документів, зокрема отримати необхідні документи на земельну ділянку та погодити у
відповідних органах проект будівництва. Зрозуміло, що ці вимоги покликані забезпечувати безпеку під час проведення будівельних робіт та експлуатації уже збудованого об’єкта.
Щоб погодити проект будівництва відповідно до норм чинного законодавства, забудовникові необхідно одержати дозвіл міської ради на право
розробити й погодити проект, замовити проект у ліцензованій проектній
організації, погодити проект з органами санітарного, пожежного й екологічного нагляду, провести експертизу, а потім затвердити проект у міськраді.
Відсутність цих документів означає, що об’єкт нерухомості зводиться
самовільно.
До документів, які надають право виконувати будівельні роботи, належать: повідомлення про початок будівельних робіт, реєстрація декларації
про початок виконання будівельних робіт, видача технічних умов, видача
вихідних даних тощо.
Самочинним також вважається будівництво хоча і на підставі проекту, але за наявності істотних порушень зазначених норм та правил як у
самому проекті, так і під час будівництва за наявності рішень спеціально
уповноважених органів про усунення порушень [2].
Факт істотного порушення будівельних норм і правил можна встановити шляхом проведення експертизи ліцензованою організацією згідно з
вимогами ст. 143 ЦПК України. Ці порушення або негативно позначаються на правах третіх осіб, або можуть привести до порушення правил експлуатації об’єкта, зокрема, до псування або загибелі об’єкта нерухомості.
Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого
майна, не набуває права власності на нього.
Право власності на самочинно збудоване нерухоме майно не набувають
і спадкоємці забудовників. Права спадкоємців щодо самочинно збудованого майна визначаються судом відповідно до положень статті 1218 ЦК
України та з урахуванням роз’яснень, наданих у п. 7 Постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» № 7 від 30 травня 2008 р.
Це майно не є об’єктом права власності, воно не може бути предметом поділу та встановлення порядку користування у судовому порядку;
на нього не може бути звернено стягнення за виконавчими документами,
зокрема продаж його з прилюдних торгів [2].
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До початку реалізації права на забудову конкретної земельної ділянки
особа зобов’язана у встановленому порядку набути право власності або
користування на цю земельну ділянку.
Особа, яка здійснила самочинне будівництво об’єкта на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї мети, не може набути право власності на нього в порядку ст. 331 ЦК України.
Водночас законодавством передбачено можливість легалізації самочинної забудови. Право власності на самочинно збудоване нерухоме майно
може бути за рішенням суду визнане лише у двох випадках.
По-перше, за особою, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї мети, за умови надання земельної ділянки у встановленому порядку особі під уже збудоване нерухоме майно.
Перешкоди для визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно вказані у ч. 4 ст. 376 ЦК України: 1) власник (користувач)
земельної ділянки заперечує проти визнання права власності на нерухоме
майно за особою, яка здійснила, здійснює самочинне будівництво на його
земельній ділянці; 2) порушуються права інших осіб.
Якщо ці обставини у наявності, то суд виносить рішення про знесення
об’єкта особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, або за її
рахунок. Отримані під час знесення житлового будинку, будівлі або споруди матеріали залишаються у власності особи, яка здійснила самочинне
будівництво.
Тому для легалізації самочинно збудованого об’єкта нерухомості необхідно оформити правовий титул на земельну ділянку під уже побудований
об’єкт. Така можливість може бути відсутня у зв’язку з правовим режимом категорії земель або з неможливістю переведення забудованої земельної ділянки з однієї категорії земель до другої.
Відповідно до ст. 125 ЗК України право власності або право постійного
користування на земельну ділянку виникає лише після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право
постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації,
а право оренди земельної ділянки виникає після укладення договору оренди
і його державної реєстрації. Розпочинати використання земельної ділянки
до встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що
посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.
Для підтвердження факту самочинного будівництва необхідно провести
технічну інвентаризацію об’єкта, що здійснюється бюро технічної інвентаризації.
З аналізу судової практики з відповідних справ можна зробити висновок про такі вимоги задоволення позову про визнання права власності на
самочинно збудоване нерухоме майно за особою, яка здійснила самочинне
будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї мети:
1) надання земельної ділянки у встановленому порядку особі під уже
збудоване нерухоме майно. Тобто після закінчення будівництва земельну
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ділянку має бути передано у власність цій особі, або надано у користування, або із власником земельної ділянки, на якій розміщено майно, укладено договір суперфіцію відповідно до її цільового призначення. Вирішуючи
справи такої категорії, суд має виходити з того, що надання земельної
ділянки під уже збудоване нерухоме майно чи укладення договору суперфіцію може відбутись як до пред’явлення позову до суду, так і після цього. Якщо під час розгляду справи позивачеві відповідно до законодавства
України було надано земельну ділянку або укладено договір суперфіцію,
то суд має оцінювати зазначені дії відповідача з урахуванням ч. 4 ст. 174
ЦПК України (визнання відповідачем позову) [2];
2) збудований об’єкт не порушує прав третіх осіб;
3) дотримані будівельні норми і правила (до участі у справі залучається
Держархбудінспекція для подання відповідних висновків про відповідність
побудованого об’єкта вимогам будівельних норм, або факт відповідності чи
невідповідності самочинного будівництва вимогам державних будівельних
норм і правил може бути також установлений проведеною у рамках розгляду справи будівельно-технічною експертизою;
4) самочинне будівництво було здійснено саме позивачем, що може підтверджуватися договорами підряду, актами прийому-передачі виконаних
будівельних робіт тощо;
5) має бути встановлена відповідність об’єкта пожежним і санітарним
нормам (надаються висновки уповноважених на те органів).
Належним відповідачем за цією категорією справ є відповідна місцева
рада (Закони України «Про місцеве самоврядування на Україні», «Про
основи містобудування»).
Якщо самочинно збудоване нерухоме майно на чужій земельній ділянці,
то позов про визнання права власності може бути пред’явлено до органу
державної влади або органу місцевого самоврядування та власника (користувача) земельної ділянки у разі забудови на земельній ділянці, яка
належить до державної чи комунальної власності або фізичній чи юридичній особі. У разі пред’явлення позову про визнання права власності
на самочинно збудований об’єкт нерухомості до неналежного відповідача
(наприклад, до бюро технічної інвентаризації чи лише до певної фізичної
особи) суд залежно від предмета позову та обставин справи у порядку,
передбаченому ч. 1 ст. 33 ЦПК України, має вирішити питання про його
заміну на належного відповідача або із власної ініціативи у порядку, передбаченому ч. 2 ст. 35 ЦПК України, залучає відповідний державний
орган чи орган місцевого самоврядування як третю особу, яка не заявляє
самостійних вимог щодо предмета позову, також відповідно до ч. 3 ст. 45
ЦПК України залучає до участі у справі відповідну інспекцію державного
архітектурно-будівельного контролю для надання висновків на виконання
її повноважень [2].
Варто відзначити, що власник земельної ділянки, який використав її
не за цільовим призначенням, здійснивши самочинне будівництво, має у
суді набагато більше шансів одержати право власності на такий об’єкт не-
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рухомості, аніж власник земельної ділянки, що, не змінюючи її цільового
призначення, самочинно побудував об’єкт.
Право власності у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 376 ЦК України,
може бути визнано лише на новозбудоване нерухоме майно або нерухоме
майно, яке створено у зв’язку зі знесенням попередньої будівлі та відповідно до будівельних норм і правил є завершеним будівництвом. Визнання
права власності на незавершений об’єкт самочинного будівництва не допускається [2].
По-друге, за власником (користувачем) земельної ділянки, на якій
здійснено самочинне будівництво, за умов: по-перше, особа – власник
земельної ділянки не збігається з особою-забудовником (ця умова найчастіше порушується судами внаслідок неправильного тлумачення положень ст. 376 ЦК України, визнається право власності на самочинні будівлі
за власниками земельних ділянок, навіть якщо ці власники є одночасно
забудовниками); по-друге, це не порушує права інших осіб. У такому разі
видатки, понесені на самочинну побудову об’єкта, підлягають відшкодуванню забудовнику власником (користувачем) земельної ділянки.
Таким чином, на вимогу власника (користувача) земельної ділянки суд
може визнати за ним право власності на нерухоме майно, яке самочинно
збудоване на ній, якщо це не порушує права інших осіб. Це положення часто у судовій практиці тлумачиться як можливість забудовника, якщо він
є власником земельної ділянки, визнати за ним право власності на об’єкт
будівництва. На цій підставі «узаконено» велику кількість об’єктів.
Практика, що склалася про визнання права власності на об’єкт за
власником земельної ділянки, якщо він сам був забудовником, зумовлена
недосконалістю організаційно-правового механізму реалізації права власників земельних ділянок на їхню забудову, що виражається у тривалості
процедури одержання дозволу на будівництво, підготовки і затвердження
проектної документації, одержання дозволу на виконання будівельних робіт, оформлення права власності на завершене будівництво, а також фінансовими витратами на виконання проектних, юридичних та інших робіт.
Процес оформлення може тривати не один рік, тому на практиці визнання
права власності на наявні будови здійснювалось у судовому порядку.
Таким чином, забудовники змушені спочатку зводити об’єкт, а потім
звертатись у суд. Однак системний аналіз ч.ч. 3–5 ст. 376 ЦК України дозволяє зробити висновок, що законодавець мав на увазі можливість
визнання права власності на об’єкт, якщо особа власника (користувача)
земельної ділянки не збігається з особою-забудовником. Тобто, якщо під
уже збудований об’єкт забудовнику не вдалося відвести земельну ділянку
чи змінити її цільове призначення, власнику земельної ділянки надається
право вимагати, щоб право власності на самочинно збудоване нерухоме
майно було визнане за ним.
З аналізу судової практики з відповідних справ можна зробити висновок про такі вимоги до задоволення позову власника (користувача) земельної ділянки щодо права власності на нерухоме майно, яке самочинно
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збудоване на ній: 1) відвід для цієї мети у встановленому порядку земельної ділянки власнику (користувачу) земельної ділянки (суд досліджує
правовстановлюючі документи й з’ясовує цільове призначення земельної
ділянки); 2) збудований об’єкт не порушує прав третіх осіб; 3) дотримані будівельні норми і правила (Держархбудінспекця подає відповідні висновки чи ці факти підтверджується будівельно-технічною експертизою);
4) самочинне будівництво було здійснено не позивачем, а іншою особою;
5) має бути встановлена відповідність об’єкта пожежним і санітарним нормам (надаються висновки уповноважених на те органів).
При цьому не може бути застосовано правила ст. 376 ЦК України під
час вирішення справ за позовами: 1) про визнання права власності на
самочинно переобладнані квартири в багатоквартирних будинках різних
житлових фондів, оскільки такі правовідносини врегульовано іншими нормами законодавства, зокрема ст. 383 ЦК України та відповідними нормами
Житлового кодексу України щодо власників квартир; 2) про визнання права власності на самочинно збудовані тимчасові споруди; 3) про визнання
права власності на самочинно збудовані належності до основної речі (ганок, веранда, мансарда тощо) [2].
Проте у випадку, коли квартира в такому будинку розташована на
першому поверсі й власник здійснив прибудову до неї з одночасним зайняттям частини прибудинкової земельної ділянки, спір повинен вирішуватися відповідно до правил ст. 376 ЦК України. Тобто облаштування
балкону на фундаменті не може бути визнано переплануванням, а мають місце ознаки самочинного будівництва. А облаштування балкону,
не пов’язане з використанням земельної ділянки, підпадає під ознаки
перепланування (умови і порядок переобладнання, перебудови, перепланування будинків, жилих і нежилих приміщень у житлових будинках
встановлені Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових
територій, затвердженими Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 76 від 17 травня 2005 р.),
тому під час вирішення таких спорів судам слід керуватися нормами
ст. 383 ЦК України.
Суди під час розгляду справ про визнання права власності на самочинне
будівництво повинні належним чином перевіряти, чи було питання оформлення права власності на самочинне будівництво предметом розгляду компетентного державного органу, рішення якого чи його відсутність давали б
підстави говорити про наявність спору про право. Суд не повинен заміняти
органи, які зобов’язані видавати дозволи на будівництво й узгоджувати
забудови; визнання права власності на самочинне будівництво в судовому
порядку має залишатися винятковим способом захисту права. Тому судам
необхідно з’ясовувати, чи звертався позивач до компетентних органів із
питанням узаконення самочинного будівництва, чи було відмовлено компетентними органами у вирішенні зазначеного питання [3].
У разі відсутності посилання на такі обставини або докази суд має відповідно до вимог ст. 121 ЦПК України залишити позовну заяву без руху
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та надати строк для усунення недоліків із наслідками, передбаченими ч. 2
ст. 121 ЦПК України.
Вирішуючи справи про самочинне будівництво об’єкта нерухомості,
здійснене у разі відмови у видачі дозвільних документів, але з додержанням державних стандартів, норм і правил, місцевих правил забудови населених пунктів і порядку розгляду цих питань, суд має врахувати, що
відмова у наданні дозвільних документів може бути оскаржена до суду
заінтересованою особою у порядку адміністративного судочинства. Якщо
такі дії у судовому порядку не оскаржено, це не є підставою для відмови
в позові, проте суд під час розгляду справи має дати правову оцінку такій
відмові, зокрема, за правилами ст. 212 ЦПК України [2].
Таким чином, право власності на самочинно збудоване нерухоме майно
може бути за рішенням суду визнане лише у двох випадках: по-перше, за
особою, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, що не
була їй відведена для цієї мети, за умови надання земельної ділянки у встановленому порядку особі під уже збудоване нерухоме майно; по-друге, за
власником (користувачем) земельної ділянки, на якій здійснене самочинне
будівництво, за відповідних умов. А саме: 1) особа – власник земельної ділянки не збігається з особою-забудовником (ця умова найчастіше порушується судами внаслідок неправильного тлумачення положень ст. 376 ЦК
України, визнається право власності на самочинні будівлі за власниками
земельних ділянок, навіть якщо ці власники є одночасно забудовниками);
2) це не порушує права інших осіб.
Частина 5 ст. 376 ЦК України у судовій практиці довгий час тлумачилась як можливість забудовника, якщо він є власником земельної ділянки,
визнати за ним право власності на об’єкт будівництва, що не випливає зі
змісту ст. 376 ЦК України, а є лише спробою уникнути довготривалої процедури отримання усіх необхідних документів, пов’язаних із будівництвом
нерухомих об’єктів.
Системний аналіз ч.ч. 3–5 ст. 376 ЦК України дозволяє зробити висновок, що законодавець мав на увазі можливість визнання права власності
на об’єкт, якщо особа – власник (користувач) земельної ділянки не збігається з особою-забудовником. Тобто, якщо під уже збудований об’єкт забудовнику не вдалося відвести земельну ділянку чи змінити її цільове призначення, власнику земельної ділянки дається право вимагати, щоб право
власності на самочинно збудоване нерухоме майно було визнане за ним.
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Ю. О. Гресь
РІВНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
Постановка проблеми. Діяльність із розслідування злочинів є специфічним видом суспільної діяльності, складником об’єкта вивчення криміналістики. Вона полягає у пізнанні подій протиправного характеру за
допомогою відповідних засобів, методів і прийомів, що не суперечать
вимогам законодавства та реалізуються у визначених ним формах. У філософських словниках поняття «діяльність» тлумачиться як певний спосіб відтворення соціальних процесів, самореалізації людини, її зв’язків
з оточуючим світом [1, с. 236]. Наукові положення та рекомендації, що
розробляються в межах усіх розділів криміналістики, мають своєю метою
належне теоретичне забезпечення діяльності з розслідування злочинів
актуальним, дієвим та ефективним комплексом прийомів, методів та засобів його здійснення.
Виклад основного матеріалу дослідження. У криміналістичній літературі, починаючи від етапу зародження науки, вченими завжди приділялася значна увага визначенню сутності діяльності з розслідування
злочинів, характеристиці її особливостей, структурі, засадам та формам
реалізації, про що свідчить чималий науковий доробок, присвячений окресленій тематиці [2–11].
Питання визначення рівнів організації і здійснення розслідування неодноразово обговорювалось у криміналістичній літературі. Роботи, присвячені аналізу особливостей реалізації діяльності з розслідування злочинів,
завжди у своїй структурі містили питання, що стосувалися форм і рівнів
реалізації такого специфічного виду суспільної діяльності.
Л.Д. Самигін, досліджуючи структуру діяльності з розслідування злочинів, зробив висновок про можливість виокремлення таких її рівнів здійснення.
Базовий, тобто технологічний рівень, який, на думку вченого, складається із системи технологічних операцій із тими чи іншими об’єктами з
використанням певних технічних методів, прийомів, способів або засобів.
Він розглядає такі операції як структурні елементи, що є окремими слідчими діями.
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Середній рівень здійснення розслідування – це тактичний рівень, у межах якого здійснюється організація та проведення слідчих дій і тактичних
операцій.
Верхній рівень – стратегічний рівень розслідування – відображає діяльність слідчого та інших учасників розслідування, що пов’язана з організацією і проведенням розслідування загалом і на певних його етапах зокрема
[10, с. 23–24].
Р.С. Бєлкін спробував проаналізувати структуру діяльності з розслідування злочинів через призму організаційно-управлінського підходу. Вчений розглядав чотири рівні організації розслідування.
Перший рівень – це рівень державно-правовий, об’єктом якого є розслідування як специфічний вид діяльності всіх уповноважених на її здійснення державних органів.
Другий рівень організації розслідування – це управлінський рівень, що
відображає діяльність із розслідування злочинів окремого відомства – органів внутрішніх справ, що полягає в організації вертикальної та горизонтальної структури цих органів, забезпеченні їх єдності у ході реалізації
кримінальної політики держави, форм, засобів та методів розкриття та
розслідування злочинів.
Третій рівень, тобто рівень організації розслідування конкретного злочину, – це методичний рівень, для якого характерним є створення оптимальних умов визначення і застосування рекомендацій криміналістичної
методики, що будуть найбільш ефективними і доцільними в конкретній
слідчій ситуації.
Останній четвертий рівень – це рівень тактичний, що полягає в організації та проведенні окремих слідчих дій, тактичних операцій чи організаційно-технічних заходів. Саме на цьому рівні вирішуються питання,
пов’язані з вибором та застосуванням найбільш ефективних і доцільних ситуаційно зумовлених тактичних і техніко-криміналістичних прийомів і засобів, спрямованих на досягнення мети проведення слідчої дії
[12, с. 15–16].
В.Є. Корноухов зробив спробу дослідити структуру діяльності з розслідування злочинів через призму інформаційно-пізнавального підходу. Тобто вчений визначив відповідні рівні застосування засобів пізнання у ході
здійснення розслідування.
До першого рівня засобів пізнання він відносить проведення слідчих
дій.
Другий рівень засобів пізнання у ході здійснення розслідування становлять тактичні прийоми та їх комбінації, що застосовуються під час
проведення слідчих дій.
Третій рівень утворюють науково-технічні засоби та технічні прийоми
їх застосування.
Четвертий рівень засобів пізнання, що застосовуються під час проведення розслідування, учений визначає як рівень застосування експертних
методик.
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П’ятий рівень засобів пізнавальної діяльності утворюють тактичні операції, що спрямовані на вирішення конкретних тактичних завдань.
Шостий рівень, на думку автора, становлять такі специфічні засоби
пізнання, як програмні засоби, що розробляються на основі використання
ЕОМ, комп’ютерних програм тощо [13, с. 391–400].
О.А. Чебуренков, який присвятив значну увагу проблемі дослідження
загальнотеоретичних основ діяльності з розслідування злочинів, визначає,
що у процесі розслідування можна виокремити три рівні такої діяльності,
серед яких він називає:
– стратегічний рівень, тобто рівень організації і проведення розслідування злочинної події загалом;
– тактичний рівень, який передбачає прийняття і реалізацію рішень,
пов’язаних із плануванням, підготовкою та проведенням окремих слідчих
дій, тактичних операцій;
– технологічний рівень, який, за поглядами вченого, охоплює питання
прийняття та реалізації рішень у межах конкретних технологічних операцій, що входять у певну слідчу дію як її складові частини [14, с. 9–10].
Досліджуючи теоретичні засади формування технологічного підходу в
криміналістиці, аналізуючи та узагальнюючи способи реалізації слідчих
технологій під час здійснення розслідування, А.А. Барцицька запропонувала класифікувати їх на три види. Визначені авторкою види слідчих технологій перебувають у діалектичному зв’язку з різними за характером
видами слідчої діяльності та більшою мірою відображають рівні їх застосування, аніж просто позначають види, зокрема:
1) визначення технології застосування техніко-криміналістичних засобів, що знаходить свою реалізацію як елемент структури слідчих дій та їх
комплексів;
2) визначення технології проведення окремих сідчих дій;
3) визначення технології розслідування злочинів, що полягає в особливостях реалізації окремих методик розслідування [15, с. 56].
Наведені підходи до визначення структури діяльності з розслідування злочинів вказують на внутрішню структурованість і складність цієї діяльності.
Сьогодні криміналістичні дослідження спрямовані на вироблення нових концепцій та підходів до вивчення такої діяльності з метою формування цілісного
розуміння та багаторівневого забезпечення її практичного здійснення.
Однією із сучасних тенденцій розвитку криміналістики є використання
технологічного підходу та його розвиток як у науці криміналістики загалом, так і в межах окремих її розділів [16, с. 58]. Досліджуючи особливості процесу розслідування через призму технологічного підходу, видаться
доцільним говорити про можливість виокремлення рівнів технології реалізації діяльності з розслідування злочинів. Виокремлення технологічних
рівнів нерозривно пов’язане із завданнями, вирішення яких вони забезпечують, що, у свою чергу, впливає на складність та багатоелементність таких дій. На нашу думку, необхідно виокремити такі чотири рівні технології
здійснення розслідування:
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– перший (базовий) рівень, що полягає у реалізації окремих алгоритмів
дій слідчого під час підготовки і проведення конкретних слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Ці алгоритми дій спрямовані на забезпечення вирішення тактичних завдань, пов’язаних з окремими етапами здійснення слічих дій. Такі алгоритми можуть бути спрямовані
на реалізацію окремих тактичних прийомів чи їх комплексів, застосування
техніко-криміналістичних засобів, забезпечення певних умов належного
здійснення слідчої діяльності тощо;
– другий рівень – це рівень реалізації програм слідчих (розшукових) дій
та негласних слідчих (розшукових) дій. Цей рівень технології здійснення
розслідування пов’язаний із вирішенням тактичних завдань, спрямованих
на пошук нової криміналістично значущої інформації або перевірку вже
наявної. Програма певної слідчої дії є науково обґрунтованою технологічною моделлю провадження слідчої дії у конкретному розслідуванні, що
передбачає комплекс послідовних та взаємопов’язаних дій слідчого (певних алгоритмів) на всіх етапах її проведення, що спрямовані на вирішення
конкретних тактичних завдань [17]. Важливою особливістю реалізації програм слідчих дій на цьому рівні є існування реальної можливості вирішення поставленого завдання шляхом проведення конкретної слідчої дії. Такі
програми є ситуативно зумовленими та передбачають існування певної
альтернативи дій слідчого [18, с. 137–138];
– третій рівень – це рівень реалізації тактичних операцій на відповідному етапі проведення розслідування. Характерною властивістю технології здійснення розслідування на цьому рівні є послідовне та поетапне
вирішення завдань проміжного характеру шляхом реалізації комплексу
алгоритмічних дій, спрямованих на досягнення кінцевої мети тактичної
операції. Тактична операція зазвичай є складною формою реалізації слідчої
діяльності, що поєднує у собі у вигляді комплексу однорідні чи різнорідні
слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. При цьому у структурі тактичної операції як певному різновиді криміналістичної технології [19, с. 238]
послідовність слідчих дій є чітко визначеною, а жодна слідча дія не може
бути замінена на іншу [20, с. 492];
– четвертий (загальний) рівень – це рівень загальної технології розслідування. Цей рівень діяльності з розслідування злочинів пов’язаний із
визначенням технології розслідування певного злочину з використанням
положень конкретних видів криміналістичних методик. Рівень загальної
технології розслідування передбачає побудову певної моделі конкретного
розслідування, яка повинна містити систему завдань тактичного і стратегічного рівня. Саме в рамках такої моделі знаходять своє місце технологія
реалізації тактичних операцій, програми проведення окремих слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, належна реалізація
яких пов’язана із застосуванням відповідних алгоритмів дій слідчого та
інших учасників слідчих дій і тактичних операцій.
Висновки. З огляду на вищесказане необхідно зазначити, що положення технологічного підходу займають усе міцнішу позицію у криміналістиці.
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Певні технологічні аспекти властиві діяльності слідчого на різних рівнях
її реалізації, що в жодному разі не виключає евристичного її складника.
Характерною властивістю криміналістичної технології, що відрізняє її від
технології у суто технічному значенні, є те, що в криміналістиці вона має
відносно жорсткий характер. Зумовлено це саме середовищем її реалізації,
тобто діяльністю з розслідування злочинів, на характер та здійснення якої
завжди впливає людський фактор: слідчий як специфічний суб’єкт її реалізації – з одного боку, та злочинець як певним чином зацікавлена особа, яка
намагається прямо чи опосередковано впливати на розслідування, – з іншого. Проте закономірності, що властиві здійсненню розслідування на різних
його рівнях, потребують пильної уваги та наукового дослідження з метою
розробки якісних криміналістичних рекомендацій, що б задовольняли потреби слідства. Використання технологічного підходу у криміналістичній науці
дозволяє по-новому підійти до проблем слідчої діяльності та поповнити арсенал слідчого науковими рекомендаціями дещо нового характеру.
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5. Ларин А.М. От следственной версии к истине / А.М. Ларин. – М. : Юрид. лит-ра,
1976. –200 с.
6. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация / A.M. Ларин. – М. : Юрид. лит-ра, 1970. – 224 с.
7. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования / И.М. Лузгин. – М. : Юрид.
лит-ра, 1973. – 216 c.
8. Лукашевич В.Г. Проблеми оптимізації діяльності з розслідування злочинів / В.Г. Лукашевич // Теоретичні та практичні проблеми використання можливостей криміналістики і судової
експертизи у розкритті й розслідуванні злочинів. – К. : УАВС, 1996. – С. 17–19.
9. Медведев Н.Н. Теоретические основы расследования : [учеб. пособ.] / Н.Н. Медведев. –
Краснодар : Изд-во Кубанского гос. ун-та, 1977. – 103 с.
10. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности / Л.Д. Самыгин. –
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Summary
Hres Yu. O. Levels of technological activities to investigate crimes. – Article.
The article is devoted to the coverage of scientific approaches to determining the levels of
investigative activity. As part of the study of the technological approach in forensics, the author
examined the possibility of determining the levels of technology for investigating crimes.
Key words: investigative activities, crime investigation, technological approach.
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П. Д. Гуйван
ЧАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДІЙСНЕННЯ
СУБ’ЄКТИВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА
Постановка проблеми. У зв’язку з переходом економіки до ринкових засад діяльності відбуваються серйозні коригування правового
оформлення майнового обігу. Вони торкнулись і такого, здавалося б, традиційно сталого інституту, як цивільно-правові строки. Під час конструювання нових правил законодавчого забезпечення реальних взаємин чи
коригування наявних слід враховувати як потреби, викликані ринковим
характером економіки, так і адекватність загальних засад цивільно-правового регулювання цим потребам. Серйозних цивілістичних досліджень
сутнісної природи строків було не так уже й багато. Ще менше спроб
встановити юридичні закономірності їх застосування у тих чи інших майнових взаєминах.
Утім, не важко помітити, що практично кожен учений-цивіліст певною мірою приділяє увагу строкам. Бо темпоральні чинники властиві всім
матеріальним відносинам. Строк дії суб’єктивного права та відповідного
обов’язку є іманентною складовою частиною змісту будь-якого правовідношення, елементом його змісту поряд з іншими характеристиками. Як і
у разі недосягнення конкретики стосовно обсягу повноважень носія права, його якісних показників, невизначеність щодо тривалості правомочності призводить до аморфного стану правовідношення, що не дозволяє
його сприймати як таке. Серйозні наукові дослідження питань тривалості
матеріальних прав особи та строків їх здійснення проведені такими вченими, як В.В. Луць, В.П. Грибанов, М.А. Гурвич, Є.О. Крашенінніков,
К.Ю. Лєбедєва, А.В. Жгунова, Т.М. Вахонєва та ін.
У практиці застосування цивільно-правового інституту строків було
виявлено низку спірних питань. Зокрема, це стосується проблем обчислення, юридичних наслідків спливу окремих перебігів, порядку застосування невизначених строків тощо. Для їх вирішення потрібно застосувати
загальні концептуальні засади, напрацьовані цивілістичною теорією, при
цьому враховуючи реальну сутність фактичних взаємин. Такий підхід дозволить усунути протиріччя і штучність правового регулювання окремих
відносин, що не відповідають їх юридичному змістові. Наукове досліджен-
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ня темпоральних вимірів реалізації юридичної можливості, закладеної у
суб’єктивному праві, становить мету цієї роботи.
Виклад основного матеріалу дослідження. У літературі юридичний
строк кваліфікується як об’єктивно наявний взаємозв’язок між явищами
правового порядку, що проявляється у певній кількості якісних змін правових явищ, виражених у величинах календарного часу, спливаючих у
певній послідовності, та змін як результату взаємодії правових явищ одне
з одним [1, c. 25]. На нашу думку, таке визначення має ту ваду, що в ньому відбувається змішування понять строку як правової категорії із тими
наслідками, до яких призводить його сплив чи настання.
Цивільні правовідносини, суб’єктивні права й обов’язки їх учасників
також утворюються, розвиваються і припиняються протягом певного часу.
Цей час визначається або в нормативному порядку, або самими учасниками відносин. Але в будь-якому разі тривалість тих чи інших явищ, що
мають юридичне значення, відображає суспільну потребу щодо прояву
впливу часу на їх існування. Дія цивільних прав та обов’язків у часі досить
істотно впливає на поведінку учасників відносин. Надаючи суб’єктивному
праву чи юридичному обов’язку темпоральної визначеності, строки тим
самим сприяють упорядкуванню матеріальних взаємин, відповідальності
та дисциплінованості їх учасників. Саме такий регулюючий вплив часу на
діяльність фізичних і юридичних осіб забезпечує її соціальну значимість
та прийнятність.
Реалізація суб’єктивних матеріальних прав має узгоджуватись з основними цивільно-правовими принципами. Зазначені принципи, будучи
основоположними постулатами, характеризують загальноприйнятну поведінку як управненої, так і зобов’язаної осіб, є критеріями належного здійснення права [2, c. 15]. Вони забезпечують збалансований стан
суб’єктивного права, його внутрішню цілісність та єдність, очікуваність і
передбачуваність, несуперечливість та послідовність правотворчого і правореалізаційного процесу [3, c. 13]. Слід погодитись із думкою, що принципи здійснення цивільних прав безпосередньо впливають на обсяг прав
та обов’язків [4, c. 161]. При цьому зазначена теза повинна тлумачитися
не вузько, а розширено: головні цивільно-правові принципи визначають не
тільки зміст, а й тривалість дії цивільних прав.
Межі здійснення суб’єктивного цивільного права визначаються законом. При цьому не викликає сумнівів теза про те, що реалізація цивільних
прав має відбуватися відповідно до їх призначення. Що ж таке призначення права? Це та мета, для досягнення якої покликане право, певний
конкретний результат. Зазначена мета, спрямовуючи поведінку правоволодільця, проявляється у змісті права. З іншого боку, саме належний
зміст суб’єктивного права здатен забезпечити eфективне його здійснення
відповідно до призначення. Одним із важливих складників змісту права є
тривалість його існування. Здійснення суб’єктивного права поза межами
його існування може розглядатись як вчинення дій, які становлять зміст
права, без належних підстав. Як результат – може настати відмова у захи-
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сті права у зв’язку з неналежністю його особі. У цьому аспекті не можна
погодитись із твердженням, що використання права поза межами його дії
є зловживанням правом, оскільки жодного права вже не існує.
Суб’єктивне право має цінність тому, що впродовж його тривалості носій може його реалізувати, у такий спосіб задовольняючи свій матеріальний інтерес. Що ж відбувається, коли протягом існування суб’єктивного
права управнений суб’єкт, який мав право на вчинення дій, не здійснив їх?
У науці існує погляд, що невикористання права протягом його дії теж слід
вважати здійсненням права [5, c. 47–48]. Фактично це може полягати, наприклад, у тому, що кредитор спадкодавця, не пред’явивши у шестимісячний строк вимог до спадкоємця, відмовився від свого матеріального права,
таким чином його здійснивши. Навряд чи можна погодитись із таким твердженням. Адже зміст зазначеного права передбачає необхідність здійснення активних дій для його реалізації, і тільки такі дії, якщо вони відбулися
протягом строку існування права, призводять до його здійснення. В іншому разі (невчинення дій або їх вчинення поза межами існування права)
немає підстав вести мову про здійснення права: жодних змін у правовому
статусі та фактичній поведінці особи не відбулося [6, c. 21–22]. При цьому
слід відзначити, що здійснення чи нездійснення свого цивільного права
цілком залежить від волі управненої особи. Так, вона протягом позовної
давності може звернутися до суду за захистом порушеного права, але з
певних підстав вправі і не застосовувати примусовий механізм захисту.
У цивілістиці більшість учених дають визначення суб’єктивного права
як міру можливої чи дозволеної поведінки самого уповноваженого [7, c. 6;
8, c. 12]. Водночас суб’єктивне право характеризує не лише власну поведінку його носія, воно також забезпечує юридичну можливість вимагати
від зобов’язаних осіб поводити себе відповідним чином. Отже, суб’єктивне
право охоплює у їх взаємопоєднанні два елементи: можливість визначення власної поведінки та вимогу належної поведінки від носіїв юридичного
обов’язку [9, c. 227; 10, c. 382].
Таким чином, сутність суб’єктивного права (принаймні для зобов’язальних відносин) полягає не в можливій поведінці управненої особи (для
належної реалізації свого права немає потреби звертатися до боржника
з відповідною вимогою), а в такій поведінці зобов’язаної особи, якої він
вправі очікувати. У зобов’язальних відносинах саме поведінка боржника є
головним фактором, що зумовлює реалізацію суб’єктивного права, оскільки саме його дії призводять до задоволення інтересів кредитора. Сказане
характерно також і для охоронно-правових відносин, зокрема, тому, що
всі вказані відносини мають зобов’язальний характер незалежно від того,
абсолютне чи відносне матеріальне право ним захищається. У літературі
висловлено думку, що така конструкція взаємин призводить до зміщення
акцентів правового значення у бік строків здійснення юридичних обов’язків [11, c. 42].
Та як би суб’єктивне матеріальне право не розцінювалось із доктринального погляду, у кожному правовідношенні прямо чи побічно сфор-
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мульовані правила щодо того, коли воно має бути здійснене або коли
повинен бути виконаний обов’язок, та стосовно часу настання певних
наслідків, зумовлених тими чи іншими обставинами. Скажімо, покупець
має передати товар протягом 20 днів від моменту сплати авансу, бо так
прописано в укладеному договорі. Зберігач на вимогу поклажодавця повинен повернути річ навіть до закінчення строку зберігання (ст. 953 ЦК
України). Заінтересовані особи можуть оспорити диспашу в судовому порядку протягом шести місяців із дня одержання диспаші (ст. 291 Кодексу
торговельного мореплавства України). Отже, фактор часу неодмінно входить до складу цивільних відносин.
Можливість здійснення права залежить від низки обставин фактичного
порядку. У цивілістичній науці прийнято вести мову про гарантованість
права як одну з основних характерних його рис. Це система факторів
об’єктивного та суб’єктивного змісту, що створюють матеріальні і юридичні передумови для реалізації прав та їх захисту. Вказані фактори насправді
є умовами здійснення суб’єктивних цивільних прав об’єктивного (матеріальні і юридичні гарантії) та суб’єктивного (умови, пов’язані з поведінкою
управнених та зобов’язаних осіб) характеру [6, c. 26–27]. До об’єктивних
умов, які здійснюють зовнішній вплив на реалізацію цивільних прав, зокрема, слід віднести встановлені строки їх існування.
Дещо по-іншому можна оцінити суб’єктивні фактори впливу на здійснення цивільного права. Момент реалізації закладених у праві повноважень має сприйматися свідомістю особи як прояв правомірної поведінки,
яка перебуває у межах, встановлених нормами законодавства. Справді,
правомірні дії є основним та найбільш ефективним способом здійснення
цивільних прав, чого, власне, і бажає законодавець. Межі такої правомірної поведінки можуть визначатися, наприклад, шляхом нормативного
встановлення способів і строків здійснення суб’єктивних прав. З іншого
боку, нове цивільне законодавство акцентує увагу на значному розширенні диспозитивного характеру поведінки учасників правовідносин. Але за
будь-якого способу визначення границь правомірної поведінки неабияке
значення має особисте усвідомлення вказаних меж управненою особою.
До суб’єктивного фактору, що зумовлює поведінку правоволодільця,
можна віднести обізнаність останнього про обсяг свого права та строки
його здійснення. При цьому йдеться не про незнання особою закону. Як
відомо, таке незнання не є реабілітуючою обставиною (ignorantis legis
neminem excusant), навпаки, знання законів має презюмуватися. Однак
трапляються випадки, коли з огляду на виняткові причини особа може не
знати про появу у неї цивільного права. Така ситуація, зокрема, може виникнути, якщо особа не знала і не могла знати про прийняття нормативного акта, настання юридичного факту (смерть спадкодавця, завдання шкоди
тощо), з якими закон пов’язує виникнення цивільних прав і обов’язків. Як
же впливає інформованість суб’єкта про своє право та строк його здійснення на обчислення і перебіг цього строку? Чинне законодавство не дає
однозначної відповіді на зазначене питання. Правовою нормою може пе-
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редбачатися, що саме право в особи виникає, коли вона довідається про
певний юридичний факт. Так, перебіг позовної давності в окремих випадках може починатися від часу, коли особа довідалася про порушення її
права або про особу, яка його порушила. При цьому закон не встановлює
будь-яких строків, протягом яких мають бути отримані подібні відомості.
Це означає, що суб’єктивне право особи на судовий захист виникне незалежно від того, через який проміжок часу після порушення особа дізнається про це, початок дії такого права не обмежений визначеним терміном.
В іншому випадку (ст. 681 ЦК України) суб’єктивне право на судовий
захист також відстрочується до виявлення недоліків проданої речі, проте зазначені недоліки мають виявитися покупцем до спливу відповідних
строків, встановлених статтею 680 ЦК України. Таким чином, момент виникнення права теж залежить від отримання правоволодільцем відомостей
про порушення, але право починає дію і саме існування права стає можливим, лише якщо особа отримає такі відомості до певного терміну.
Закон також містить механізми подовження строку існування права,
коли управнена особа з поважних причин пропустила строк його здійснення, при цьому, як показує судова практика, до поважних причин належить і незнання спадкоємцем про факт відкриття спадщини. Зокрема,
додатковий строк встановлюється для прийняття спадщини, коли екстраординарні обставини не дозволили суб’єкту здійснити таке право протягом встановленого шестимісячного строку (ч. 3 ст. 1272 ЦК України).
Вказане повноваження щодо подовження строку реалізації суб’єктивного
права надано судовому органу. Дещо по-іншому врегульовані можливості
прийняття спадщини особою, що пропустила строк для її прийняття, у разі
письмової згоди на це інших спадкоємців. За таких обставин незалежно
від поважності причин пропуску строку особа може прийняти спадщину
шляхом подання до нотаріальної контори відповідної заяви (ч. 2 ст. 1272
ЦК України). По суті, йдеться не про подовження строку, а про відновлення можливості здійснити право поза межами його існування.
У значній кількості інших випадків наявність чи відсутність в особи
відомостей про існування суб’єктивного права не впливає на строки його
здійснення. Як бачимо, законодавство запроваджує різні механізми регулювання принципово схожих правовідносин. Наявність нормативно закріплених розбіжностей у визначенні перебігу строків існування та здійснення суб’єктивного права навряд чи можна визнати доцільним.
У доктрині була висловлена думка, що зміст цивільного правовідношення становлять відповідні дії його учасників [12, c. 71]. Тобто, фактично – це поведінка управненої та зобов’язаної особи, спрямована на реалізацію суб’єктивного права і виконання обов’язку. У подальшому вказана
теза була піддана критиці. Як переконливо доведено О.С. Іоффе, зміст
правовідношення не може бути зведений до дій його учасників, оскільки
моменти реального здійснення цих дій та виникнення правовідношення
у часі не збігаються. Більш того, досить часто правовідношення припиняється якраз у момент вчинення зобов’язаною особою необхідної дії
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[13, c. 566–567]. Тому зміст правовідношення становлять не реалізаційні
дії, а сукупність суб’єктивних прав та обов’язків, що зумовлені в момент
його встановлення.
Справді, суб’єкти права й обов’язку реалізують правовідношення переважно не в момент його виникнення, а через деякий час після його встановлення. І незалежно від того, тривалий чи дуже короткий проміжок часу
між встановленням змісту суб’єктивного права та його здійсненням, поняття «строк існування суб’єктивного права» та «строк здійснення суб’єктивного права» не є тотожними. Разом із правовідношенням виникає не
сама поведінка, а лише юридичний засіб забезпечення такої поведінки –
суб’єктивне право та правовий обов’язок [13, c. 567].
З огляду на викладене вище у літературі досить популярною є теза,
згідно з якою строки існування суб’єктивного права не пов’язані безпосередньо із здійсненням цих прав [14, c. 257]. Ми не можемо погодитись
із подібним твердженням. Саме протягом строків існування суб’єктивного
цивільного права можлива його реалізація. Звісно, управнена особа, маючи суб’єктивне матеріальне право, може впродовж його існування і не
використати можливості, закладені у самому праві. Зокрема, маючи право на здійснення передоручення, особа, на ім’я якої видана довіреність,
може і не скористатися цим правом. Проте реалізувати чи не реалізувати
своє право вона може лише протягом дії довіреності, тобто протягом строку існування суб’єктивного права. Така конструкція правових актів, коли
здійснення суб’єктивного права є правом, а не обов’язком уповноваженої
особи, відповідає основним засадам цивілістики. І саме в такому розумінні строки здійснення суб’єктивного права ототожнюються із часом його
існування.
Висновки. Із викладеного вище можемо зробити певні висновки. Якщо
суб’єктивне право – це надана цивільним законом міра можливої поведінки управненої особи (право на власні дії) та право вимагати конкретної
поведінки від інших осіб [6, c. 10], то соціальна цінність такого права
особи проявляється у реальності його здійснення для задоволення потреб
правоволодільця. Усталена цивілістична традиція визначає вказаний термін «міра» не як кількісний показник, що характеризує обсяг правомочностей особи, а як окреслення меж, у яких може діяти управнена особа
[15, c. 29–31; 16, c. 5–6]. З огляду на це наведене класичне визначення
суб’єктивного права, на нашу думку, має враховувати всі передбачені законом критерії правомірної поведінки особи і, зокрема, встановлені строки для вчинення відповідних дій. Отже, важливий висновок: здійснення
суб’єктивного права можливе лише за умови, коли воно відбувається у
межах встановлених для цього строків.
Таким чином, головне призначення цивільно-правових строків полягає
у тому, що вони покликані забезпечити визначеність відносин, зокрема,
стосовно обсягу повноважень чи обов’язків суб’єктів у той чи інший період
або момент. І саме завдяки такій визначеності у носія права чи обов’язку
з’являється стимул до певних матеріально значущих дій.
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Анотація
Гуйван П. Д. Часові характеристики здійснення суб’єктивного матеріального
права. – Стаття.
У праці проведено дослідження теоретичних питань, пов’язаних із можливістю реалізації
свого суб’єктивного матеріального права носієм упродовж строку його існування. Проведено
аналіз змісту суб’єктивного права, зокрема і його темпоральних вимірів, у контексті міри
можливої та належної поведінки управленої особи. Обґрунтовано наукове положення, що саме
протягом строків існування суб’єктивного цивільного права можлива його реалізація. У такому
розумінні строки здійснення суб’єктивного права ототожнюються із часом його існування.
Ключові слова: строк здійснення суб’єктивного права, тривалість правовідношення.
Аннотация
Гуйван П. Д. Временные характеристики осуществления субъективного материального права. – Статья.
В работе проведено исследование теоретических вопросов, связанных с возможностью
реализации своего субъективного материального права носителем в течение срока его
существования. Проведен анализ содержания субъективного права, в том числе и его
темпоральных измерений, в контексте меры возможного и должного поведения уполномоченного лица. Обосновано научное положение, что именно в течение сроков существования субъективного гражданского права возможна его реализация. В этом смысле сроки
осуществления субъективного права отождествляются со временем его существования.
Ключевые слова: срок осуществления субъективного права, продолжительность правоотношения.
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Summary
Huivan P. D. Time characteristics of the exercise of subjective substantive law. –
Article.
In this paper, a study of theoretical issues related to the possibility of the realization of
its subjective substantive law by the carrier during the period of its existence. The analysis of
the content of subjective law, including its temporal dimensions in the context of the measure
of possible and proper conduct of the authorized person, is analyzed. The scientific position is
justified that it is during the existence of subjective civil law that its realization is possible. In
this sense, the timing of the implementation of subjective law is identified with the time of its
existence.
Key words: period of subjective law, duration of legal relationship.
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В. А. Динту, А. А. Мітрофанов
BITCOIN У СИСТЕМІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ,
ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Постановка проблеми. Технічний прогрес за останні десятиріччя призвів до появи нових видів засобів платежу, які, окрім зручності у користуванні, можуть мати й інші, не завжди легальні переваги. Так, усе більшої
популярності отримують кріптовалюти, яких сьогодні нараховується більше 500 видів [1]. Їх використання здійснюється, як правило, за допомогою
всесвітньої мережі Інтернет. Слід зазначити, що поява криптовалюти – це
наслідки об’єктивного процесу конкуренції між системами фіксації фактів
переходу вартості [2].
Сьогодні на світовій економічній сцені криптовалюти наявний дуже потужний гравець, Bitcoin, який стрімко розвивається і поступово витісняє
інші віртуальні валюти. Його популярність пояснюється недовірою учасників ринку до світової фінансової системи і так званим фіатним валютам,
яке зазнало загострення у процесі розвитку світової фінансової та кіпрської криз. Також слід враховувати той факт, що поява Bitcoin, як будьякої криптовалюти, була природним процесом необхідності забезпечення
незалежними платіжними засобами «інтернет-орієнтовної економіки» [3].
Дослідженню віртуальної валюти, її використанню та перспективам
розвитку присвятили свої роботи, такі науковці: Б. Бернанке, Ф. Вельд,
Х. Влахос, О. Галицький, Е. Гельцл, А. Грінспен, Г. Греф, М. Інгленд,
Б. Кінг, М. Клягін, Н. Крістін, В. Косарєв, П. Кругмен, А. Лейба, Є. Лобачева, Є. Мак, Н. Пантєлєєва, П. Ревенков, В. Родіонова, В. Супян,
К. Скінер, К. Уілсон та ін. Однак, оскільки вказана галузь перебуває у
перманентному розвитку, можна говорити, що майже кожний день виникає низка питань, які потребують докладного дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність створення
приватних грошей була вперше сформульована у книзі австрійського економіста Фридріха фон Хайєка «Приватні гроші» у 1976 році. Головна ідея
фон Хайєка полягала у тому, що уряд необхідно позбавити монополії на
емісію грошей із метою запобігання процесу інфляції [4].
Сьогодні можливість уникнення або мінімізації контролю з боку держави щодо використання платіжних засобів також є однією із фундамен-
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тальних ідей створення криптовалюти. Слід зазначити, що виникнення
криптовалюти та необхідність її застосування є відповідною реакцією на
процес віртуалізації світової банківської системи.
Віртуалізація світової банківської системи – це феномен, зміст якого
проявляється у трансформації банківської справи на базі імплементації
інформаційних технологій у банківський сектор; за формою – це перехід
банківського сектору в електронну площину функціонування, що виражається у таких формах: електронний банкінг, електронні платіжні системи
(внутрішні, міжнародні), а за змістом – це виникнення нових віртуальних
інструментів, прикладом яких на нинішньому етапі соціо-культурного розвитку є віртуальні валюти, відмінні від електронних грошей [5].
Відповідно до доповіді Європейського центрального банку «Virtual
currency schemes – a further analysis» віртуальна валюта визначається як
цифрове відображення цінності, що не випускається центральним банком,
кредитною установою або установою електронних грошей, яка у деяких
випадках може використовуватись як альтернатива грошам [6, с. 25].
Правилами FinCEN щодо здійснення адміністрування, обміну, або використання віртуальних валют встановлено, що «на відміну від реальної валюти, «віртуальна» валюта є засобом обміну, який діє як валюта у певному
середовищі, однак не має усіх атрибутів реальної валюти» [7].
Слід зазначити, що віртуальна валюта відрізняється від фіатної валюти
(«реальної валюти», «реальних грошей» або «національної валюти»), що
має вигляд монет і паперових грошей країни, її законним засобом платежу, такі гроші всюди використовуються і приймаються як засіб обміну в
країні емітенті. Віртуальна валюта також відрізняється від електронних
грошей, які є цифровим засобом вираження фіатної валюти, використовуються для електронного переказу вартості відображеної фіатної валюти, є
законним засобом платежу [8]. Також відмінність кріптовалюти від інших
платіжних засобів полягає у способі випуску (емісії) платіжних одиниць та
організації системи їх зберігання і проведення платежів [9].
Розрізняють три типи віртуальних валют: закриті, віртуальні валюти з односпрямованим потоком та віртуальні валюти із двоспрямованим потоком.
Закрита віртуальна валюта фактично не прив’язана до реального сектору економіки. Вона призначена для оплати віртуальних товарів чи послуг,
наприклад, віртуальні ігри, та не може використовуватися за межами віртуального товариства. Прикладом є World of Warcraft (WoW) Gold, що
використовується в однойменній комп’ютерній грі [10]. Усі неконвертовані
віртуальні валюти є централізованими: за визначенням вони емітуються
центральним адміністратором, який контролює систему, встановлює правила використання віртуальної валюти, веде централізований реєстр платежів і має право вилучати валюту з обігу [8].
Віртуальну валюту з односпрямованим потоком можна придбати за спеціально встановленим курсом за «реальну» валюту, проте не можна за тим
же курсом обміняти у зворотньому напрямку. Основним призначенням є
оплата віртуальних товарів чи послуг, проте деякі з них дозволяють опла-
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чувати реальні товари та послуги. Прикладом є Facebook Credit, Amazon
Coins, Nintendo Points, бонуси для пасажирів, які часто користуються послугами певної авіакомпанії [10].
Віртуальну валюту з двоспрямованим потоком можна продавати та купувати за певним обмінним курсом, тобто здійснювати її конвертацію [10].
Термін «конвертована валюта» жодним чином не означає її офіційної конвертованості (наприклад, як для золотого стандарту), а тільки вказує на її
фактичну конвертованість (наприклад, через наявність відповідного ринку).
Таким чином, віртуальна валюта є «конвертованою» лише до того часу,
поки фізичні та юридичні особи проводять із нею операції, а інші приймають
її, оскільки «конвертованість» віртуальної валюти жодним чином не гарантована законодавством [8]. Призначенням цієї валюти є оплата реальних і
віртуальних товарів та послуг [10]. Прикладом є Linden dollars, bitсoin [11].
Нині найбільш популярною криптовалютою, яка використовується за
двоспрямованим потоком, є Bitсoin.
Bitсoin – це перша децентралізована P2P (від клієнта до клієнта) платіжна мережа, яка обслуговується її користувачами без центральних керівних органів та агентів. З погляду користувачів, Bitсoin є аналогом готівки, однак тільки для Інтернету [12]. Максимальна кількість Bitсoin у світі
обмежена та не може перевищити відмітку у 21 мільйон.
Її виникнення пов’язують з ім’ям Сатоши Накамото, який 3 січня
2009 року опублікував у мережі Інтернет статтю під назвою «Біткоіни: система цифрової пирингової готівки» [13], у якій докладно описав принципи
роботи нової криптовалюти. Одна з головних відмінностей Bitсoin від традиційних електронних грошей і безготівкових розрахунків полягає у тому,
що Bitсoin не є борговими зобов’язаннями емітента.
Будь яка особа, яка має доступ до мережі Інтернет і достатній обсяг
пам’яті на комп’ютері, може стати користувачем Bitсoin. Для цього необхідно на офіційному сайті Bitсoin обрати «гаманець» та його встановити.
«Гаманець» може бути встановлений на персональний комп’ютер, мобільний телефон, міститись у мережі Інтернет. Слід зазначити, що кожному
«гаманцю» присвоюється відповідна адреса, також він містить інформацію
про закриті ключі «seed» для усіх Bitсoin, які належать відповідному власнику. Використовуючи вказаний «гаманець», користувач має можливість
здійснювати будь-які транзакції.
По суті, всі власники Bitcoin-рахунків, «гаманців», а також учасники
транзакцій є держателями просто окремих, випадково згенерованих чисел, які стають ключем або «паролем» для цього елемента або діяльності.
Кожен ключ або «пароль» вважається абсолютно унікальним і анонімним,
оскільки не потребує персональних даних користувачів, власник цього
ключа стає власником акаунта, «гаманця» або транзакції.
Система peer-to-peer, яку використовує Bitcoin, надає можливість користувачам здійснювати транзакції між собою без втручання будь-якого
посередника. Операції перевіряються мережевими вузлами і записуються
до розподіленої бази даних blockchain.
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Blockchain автоматично надає інформацію одній стороні, що інша сторона угоди легально сплатила за товар або послугу. У вказаній транзакції
немає третьої сторони. Система у буквальному сенсі контролюється усіма
її учасниками. Кожна особа, яка бере участь у криптовалютній комерції,
має таку ж здатність контролювати переміщення криптовалюти. Всі підтверджені операції включаються у blockchain.
Транзакція є передачею вартості між Bitcoin «гаманцями», які включені в blockchain. Bitcoin «гаманці» використовують ключі для підписання
транзакції. Ключ забезпечує математичний доказ того, що Bitcoin надійшли від власника «гаманця». Усі транзакції передаються між користувачами і зазвичай починають підтверджуватися мережею протягом наступних
10 хвилин через відповідний процес «mining».
«Mining» – це процес видобування електронних грошей за допомогою
вирішення комп’ютером визначених криптографічних алгоритмів [14].
Bitсoin майняться блоками, початковий розмір одного блоку дорівнював
50 Bitсoin, однак через кожні 250 000 блоків їхній розмір зменшувався
удвічі. У середньому кожний блок добувається за 10 хвилин. Для збереження цього параметру через кожні 2 016 добутих блоків складність
їх видобування корегується. Оскільки кількість обладнання, яке зайнято
майнінгом, постійно зростає, то і доля добутих блоків на кожне з них
постійно скорочується. Шляхом простого обчислення можна визначити
кількість Bitсoin, яке генерується за день: 25×24×6 = 3 600 ВТС. Таким
чином, обсяг емісії відомий заздалегідь [15].
Слід зазначити, що уряди різних держав світу по-різному ставляться
до легалізації використання Bitсoin у державі. Так, наприклад, новий закон, прийнятий у Японії, дозволяє використовувати Bitсoin як законний
платіжний засіб. Із квітня 2017 року будь-яка компанія зможе отримати
ліцензію на використання криптовалюти.
Що стосується України, то відповідно до роз’яснень щодо правомірності
використання в Україні «віртуальної валюти/криптовалюти» Bitcoin Національний банк України розглядає «віртуальну валюту/криптовалюту»
Bitcoin як грошовий сурогат, який не має забезпечення реальною вартістю
і не може використовуватися фізичними та юридичними особами на території України як засіб платежу, оскільки це суперечить нормам українського законодавства [16].
Вказана позиція зумовлена тим, що, оскільки транзакції із Bitcoin не дають можливість ідентифікувати осіб, які їх здійснили, це відкриває значні
можливості для реалізації кримінальних правопорушень, пов’язаних, зокрема, із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
У світовій практиці найбільшим в історії випадком відмивання грошей у
режимі он-лайн є Liberty Reserve. У травні 2013 року Міністерство юстиції
США звинуватило компанію «Liberty Reserve» (що була системою електронних переказів, яка базувалась у Коста-Ріці) і семи її керівників та співробітників у здійсненні незареєстрованої комерційної діяльності з надання послуг
грошових переказів та відмиванні грошей шляхом сприяння переміщенню
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незаконних доходів на суму понад 6 мільярдів доларів США. Ця система
функціонувала в колосальних масштабах, нараховувала мільйон користувачів у всьому світі, зокрема понад 200 000 користувачів у США. У її рамках
було проведено приблизно 55 мільйонів операцій, майже всі з яких були незаконними. У системі використовувалася власна віртуальна валюта «Liberty
Dollars» («Ліберті Долари» або «ЛД»), але при цьому в початковій і кінцевій
точці операцій грошові кошти конвертувались і зберігались у фіатній валюті
(у доларах США). У результаті вжитих скоординованих дій Міністерство фінансів США визначило «Liberty Reserve» як фінансову установу, що викликає
найбільшу занепокоєність щодо відмивання грошей відповідно до Розділу 311
Закону США про боротьбу з тероризмом (Patriot Act), і повністю позбавила її
доступу до фінансової системи Сполучених Штатів Америки [17].
Прикладом використання криптовалюти Bitcoin для реалізації кримінальних правопорушень є успішне функціонування прихованого сайту
«Silk Road», який позиціонував себе як найбільший віртуальний ринок із
продажу наркотичних засобів. У рамках цього сайту всі транзакції здійснювались за допомогою віртуальної валюти Bitcoin і надавали анонімність
користувачам через функціонування у мережі DarkNet, діяльність якої
здійснюється за допомогою програмного забезпечення TOR.
«Silk Road» функціонував як своєрідний банк Bitcoin, де кожен користувач повинен був мати обліковий запис для виконання операцій на сайті,
за можливості не менше ніж одну (або навіть тисячі) Bitcoin-адресу «Silk
Road», що були прикріплені до облікового запису користувача на сайті та
зберігались у «гаманцях» на серверах, контрольованих «Silk Road». Для
покупки користувач, здобувши Bitcoin, посилав їх на Bitcoin-адресу «Silk
Road», що була прикріплена до його облікового запису на сайті. Після
виконання покупки валюта користувача переводилась у систему для цільового депозитного рахунку до повного завершення операції, потім Bitcoin
користувача/покупця передавались із цільового депозитного рахунку на
адресу Bitcoin продавця «Silk Road». Крім того, для кожної покупки був
використаний «toggle-switch», який спрямовував усі платежі за допомогою
складної серії квазівипадкових фіктивних операцій, практично виключаючи можливість прив’язки оплати будь-якого Bitcoins, що був надісланий із
сайту [18].
Нині вказаний сайт «Silk Road» заблокований, а особи, які здійснювали
керівництво ним, притягнені до кримінальної відповідальності.
Таким чином, можна говорити про те, що сучасні технології сприяють
використанню Bitcoin для реалізації відмивання грошей. Цей процес стає
дедалі складнішим і інтелектуально містким, оскільки технічні розробки
надають можливість:
– по-перше, ліквідувати зв’язки між реальною особою і рахунком віртуальної валюти, оскільки Bitcoin-адреси та протокол не вимагають ідентифікації клієнта;
– по-друге, здійснювати конвертацію за спрощеною системою, яка не
потребує ідентифікації особи, оскільки віртуальні валютні обміни не так
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чітко регламентовані порівняно з тими, що працюють із фіатними валютами
і зобов’язані за законом зберігати належну документацію щодо клієнтів;
– по-третє, створити необмежену кількість рахунків, що об’єктивно
унеможливлює здійснення відповідного контролю за транзакціями;
– по-четверте, використовувати інструменти, які блокують можливість відстеження відповідної діяльності (анонімайзери тощо). Наприклад,
Dark Wallet, що змішує кілька операцій разом та ускладнює можливість
простежити конкретну адресу Bitcoin «гаманця», який надіслав Bitcoin.
Також транзакції можуть бути здійснені через мережу TOR, яка направляє
відповідний веб-трафік через кілька станцій, приховуючи реальну IP-адресу користувача.
Таким чином, за допомогою Bitcoin може бути реалізовано безліч схем
відмивання грошей, які практично блокують можливість ідентифікації особи злочинця.
Основними суб’єктами реалізації відмивання грошей шляхом використання криптовалюти можуть бути учасники так званого віртуального підприємництва, яке можна розглядати як тимчасову коопераційну мережу
підприємств (організацій), що володіють певними можливостями для найкращого виконання ринкового замовлення і базуються на єдиній інформаційній системі [19, с. 24].
Приклад найбільш розповсюдженого процесу легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, із Bitcoin може виглядати таким чином:
– обмін доходів, отриманих злочинним шляхом, на Bitcoin;
– створення віртуальної юридичної особи, яка як оплату за товари та
послуги приймає Bitcoin;
– купівля продуктів або послуг у власної юридичної особи шляхом анонімного переказу Bitcoin;
– конвертація Bitcoin у національну валюту (у разі необхідності).
Таким чином, власник юридичної особи отримує легальний дохід від
продажу товарів або надання послуг, використовуючи віртуальний платіжний засіб у формі криптовалюти Bitcoin.
Висновки. Зрозуміло, що вказаних схем легалізації доходів, отриманих
злочинним шляхом, може бути необмежена кількість, оскільки технічний
прогрес щодня створює нові виклики для суспільства у формі нових видів
та способів кримінальних правопорушень, протидіяти яким стає дедалі
складніше.
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В. А. Журавель
КРИМІНАЛІСТИЧНІ МЕТОДИКИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ:
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. Традиційно криміналістичні методики створювалися для оптимізації організації розслідування різних злочинних проявів,
а тому й мали назву «криміналістичні методики розслідування окремих видів злочинів» («методики розслідування»). Водночас, виходячи з того, що
до предмета дослідження криміналістики загалом входять закономірності,
властиві не лише розслідуванню, а й судовій стадії кримінального процесу, науковцями були внесені пропозиції щодо створення криміналістичних
методик з оптимальної організації судового розгляду кримінальних справ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Першим до формування концептуальних основ побудови «методик судового розгляду окремих
категорій кримінальних справ» звернувся Л.Ю. Ароцкер і саме ним були
висловлені судження, які й сьогодні мають принципово важливе значення.
Зокрема, на переконання Л.Ю. Ароцкера, методика судового розгляду окремих категорій кримінальних справ має відрізнятися від методики розслідування окремих видів злочинів і не може будуватися за її зразком. Кримінальні справи однієї категорії (наприклад, справи про розбійні напади)
розслідуються слідчим і розглядаються судом по-різному. Суду немає необхідності повторювати повністю увесь той складний шлях пізнання, який
був пройдений під час розслідування. Ось чому до структури методики
судового розгляду кримінальних справ певної категорії науковець відніс:
а) обставини, що підлягають з’ясуванню у конкретній категорії кримінальних справ; б) особливості побудови і перевірки судових версій, типових
для окремої категорії кримінальних справ; в) особливості провадження
судових дій у справах окремої категорії [1, с. 167–171].
Ідеї Л.Ю. Ароцкера стосовно створення методик судового розгляду
кримінальних справ як дієвого інструментарію підвищення ефективності
і якості роботи суддів у подальшому були підтримані і розвинуті такими
вченими-криміналістами, як В.К. Гавло [2], І.І. Когутич [3], С.Л. Кисленко,
В.І. Коміссаров [4], Ю.В. Кореневський [5] та ін. Це дало підстави окремим
науковцям розглядати криміналістичну методику у широкому та вузькому
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розумінні. Зокрема, Б.В. Щур зазначає, що у вузькому розумінні криміналістична методика – це методика розслідування окремих видів злочинів.
Тобто сферою її діяльності є процеси розслідування, а звернена вона до
діяльності органів досудового розслідування. Фактично йдеться про класичне розуміння криміналістичної методики. У широкому розумінні криміналістична методика – це не лише методика розслідування, а й методика
судового розгляду кримінальних справ тієї чи іншої категорії, методика
кримінального захисту або державного обвинувачення. У такому разі сфера криміналістичної методики є розширеною [6, с. 95].
Не заперечуючи загалом проти викладеної ідеї, водночас звертаємо увагу на те, що дослідження у цьому напрямі тільки розпочались і вчені-криміналісти мають узгодити позиції із багатьох дискусійних питань.
1. Передусім необхідно запропонувати додаткові аргументи на користь
доцільності і необхідності розширення пізнавальних меж криміналістичної
методики, поширення її рекомендацій на сферу судового розгляду кримінальних справ, оскільки в криміналістичній літературі з цього питання висловлені діаметрально протилежні думки. Зокрема, В.К. Гавло однозначно
вважає, що сфера наукового потенціалу науки криміналістики поширюється
на судове слідство у формі оптимально розробленої методики його провадження [2, с. 460]. Такої ж думки дотримується й І.І. Когутич, який пише,
що «різноманіття шляхів вирішення питання про поняття криміналістичної
методики можна і слід пояснювати тим, що в останні роки науковці пов’язують зміни у предметі криміналістичної методики (як і криміналістичної техніки і тактики) з необхідністю дослідження та розробки прийомів і методів
не лише для досудового розслідування, а й для дослідчої діяльності, врегульованої ст. 97 КПК України, а також для судового розгляду кримінальних
справ» [7, с. 243]. У свою чергу, А.В. Шмонін це заперечує, зазначаючи,
що «процес судового розгляду хоча й пов’язаний із попереднім слідством,
однак не може бути об’єктом вивчення науки криміналістики. Радше можна говорити про криміналістичне забезпечення процесу судового слідства
(розгляду), використання криміналістичних рекомендацій під час розгляду
кримінальних справ у суді» [8, с. 95]. Позиція А.В. Шмоніна із цього питання виглядає доволі спірною, оскільки суперечить панівній сьогодні науковій
парадигмі щодо визначення предмета криміналістики як науки «про закономірності злочинної діяльності та її відображення у джерелах інформації, які
є основою для розробки засобів, прийомів і методів збирання, дослідження,
оцінки і використання доказів із метою розкриття, розслідування, судового
розгляду та попередження злочинів» [9, с. 7]. Крім того, наведена дефініція
зайвий раз свідчить про те, що криміналістика безпосередньо не займається
розкриттям, розслідуванням і попередженням злочинних проявів, а лише
розробляє необхідні для цього засоби, прийоми і методи, тобто виконує забезпечувальну функцію, зокрема й формування методичних рекомендацій з
оптимального розгляду кримінальних справ у суді.
2. Виходячи з потреб формування криміналістичних методик судового розгляду кримінальних справ, слід переглянути підходи до структури криміналіс-
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тичної методики як розділу криміналістики, визначити її елементний склад і
характер зв’язків між цими елементами. Необхідно зазначити, що й із цього
питання серед учених-криміналістів відсутня узгоджена позиція. Так, І.І. Когутич пропонує у структурі криміналістичної методики як розділи науки криміналістики розрізняти два самостійних елементи: а) методики розслідування окремих категорій злочинів; б) методики судового розгляду кримінальних
справ, де кожному з указаних елементів відповідають «свої» принципи формування і «свої» загальні положення. Зокрема, до загальних положень методики
судового розгляду кримінальних справ, на думку автора, можуть бути віднесені: поняття і сутність, об’єкти методики розгляду кримінальних справ у суді
як складової частини криміналістичної методики; основні вимоги (критерії),
що висуваються до побудови окремих методик судового розгляду кримінальних справ стосовно певних видів (груп) злочинів; джерела методики судового
розгляду кримінальних справ; завдання криміналістичної методики судового
розгляду кримінальних справ і її зв’язки з іншими складниками криміналістики загалом та криміналістичної методики зокрема; система методики судового
розгляду кримінальних справ, її структурні елементи; поняття, класифікація
і структура окремих методик судового розгляду кримінальних справ; роль
криміналістичних характеристик злочинів відповідних видів (груп) та інформації у справі про особливості процесу дослідження події злочину на досудових стадіях кримінального судочинства у створенні й змісті окремих методик
[3, с. 20–21]. Такого роду пропозиції не знайшли однозначного схвалення
у середовищі вчених-криміналістів. Щодо цього Б.В. Щур зауважує, що загальні положення криміналістичної методики мають бути єдиними незалежно
від сфери їх застосування, із безумовною інтерпретацією відповідно до стадії
судового розгляду [6, с. 92].
3. Необхідно запропонувати принципи формування окремих криміналістичних методик судового розгляду кримінальних справ і сформулювати
їхню кінцеву мету, спрямовану на розробку методичних рекомендацій (порад) з оптимальної організації судового провадження, тобто з оптимальної процедури дослідження доказів, наданих сторонами обвинувачення і
захисту. Йдеться, зокрема, про вміле оперування доказами учасниками
процесу з підтвердженням їх достатності і достовірності, правильності їх
оцінки судом в умовах різних судових ситуацій і необхідності реалізації
принципу змагальності.
4. Слід визначити співвідношення криміналістичних методичних рекомендацій і процесуальної регламентації, їх відмінність. При цьому необхідно враховувати, що за чинним кримінально-процесуальним законодавством досудове розслідування злочинів менш регламентовано порівняно
з судовим розглядом кримінальних справ і, відповідно, має більшу можливість у заповненні «процесуальних прогалин» певними тактичними й
методичними рекомендаціями. У свою чергу, судовий розгляд має більш
жорстку регламентацію і тим самим обмежує варіативність реалізації криміналістичних рекомендацій. У цьому аспекті викликає певне заперечення
доцільність вельми розголошеної класифікації окремих методик судового
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розгляду кримінальних справ, запропонованої І.І. Кугутичем, на переконання якого, ці методики можна розподілити з урахуванням таких підстав.
«I. Із погляду зв’язків із кримінальним законом (тобто залежно від виду
чи групи злочинів) на:
а) типові (видові) методики (методика судового розгляду кримінальних
справ щодо вбивств, хабарництва, контрабанди тощо);
б) особливі (групові) методики, які поділяться залежно від:
– способу вчинення злочину, зокрема, на методики судового розгляду кримінальних справ щодо вбивства (з використанням холодної зброї,
вогнепальної зброї, скидання з висоти тощо); методики судового розгляду
кримінальних справ про вбивства (наприклад, вбивства, вчинені на замовлення, із корисливих чи хуліганських мотивів тощо);
– суб’єкта злочину (тобто особливостей особи злочинця, наприклад,
окремі методики судового розгляду кримінальних справ щодо злочинів,
скоєних неповнолітніми; рецидивістами, особами з дефектами психіки та
іншими категоріями так званих девіантних осіб);
– особи потерпілого, наприклад, окремі методики судового розгляду
кримінальних справ про злочинні посягання на неповнолітніх, малолітніх,
щодо жінок, іноземців.
II. Залежно від обсягу окремі судові методики можна поділяти на:
а) повні (тобто для проведення усього процесу розгляду кримінальної
справи у суді щодо тієї чи іншої групи або виду злочинів);
б) неповні окремі методики (скорочені, усічені), тобто методичні рекомендації щодо організації і здійснення певного етапу судового розгляду
кримінальних справ відповідної категорії злочинів.
III. Залежно від кількості видів злочинів, що охоплюються окремими
криміналістичними методиками судового розгляду кримінальних справ:
а) комплексні криміналістичні методики, тобто методики судового розгляду кримінальних справ щодо двох або більше взаємопов’язаних злочинів (наприклад, методика судового розгляду кримінальних справ щодо
пограбувань і розбійницьких нападів або вбивств, поєднаних із зґвалтуванням, тощо);
б) конкретні (методика судового розгляду кримінальних справ щодо
конкретного виду злочину).
IV. За рівнем конкретизації методичних рекомендацій:
а) одноступеневі (наприклад, методика судового розгляду кримінальної
справи про вбивство);
б) двоступеневі (методика розгляду кримінальної справи про вбивство,
вчинене з особливою жорстокістю);
в) багатоступеневі (тобто методики поглибленої деталізації рекомендацій, наприклад, методика судового розгляду кримінальної справи про вбивство, вчинене з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою
осіб) та ін.» [3, с. 21–22].
Як видається, перш ніж пропонувати класифікаційні побудови методик
судового розгляду, слід визначити чинники, що зумовлюють специфіку
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провадження цієї стадії кримінального процесу, зокрема, відмінність між
процедурною регламентацією і методичними рекомендаціями. І якщо, скажімо, спосіб злочину як чинник суттєво впливає на організацію провадження досудового розслідування, то вже на судовій стадії процесу він не
має такого детермінуючого значення. Тому навряд чи доцільно виокремлювати методики судового розгляду кримінальних справ залежно від способу
вбивств, зокрема з використанням холодної зброї, вогнепальної зброї, скидання з висоти, оскільки вони не мають відмінностей. Спірною також виглядає пропозиція І.І. Кугутича щодо виокремлення так званих неповних
(скорочених, усічених) методик, тобто, у розумінні автора, методичних
рекомендацій з організації і здійснення певного етапу судового розгляду
кримінальних справ відповідної категорії злочинів. По-перше, методика і
методичні рекомендації – це різні за змістовим навантаженням і цільовим
призначенням криміналістичні категорії, а тому їх не можна ототожнювати. По-друге, є сумніви, що судова практика відчуває потребу в такого
роду неповних, скорочених рекомендаціях. Справді, якщо й розробляти
методики судового розгляду кримінальних справ, то тільки повноскладові,
які охоплюють усю судову стадію.
5. Є необхідність уточнити з урахуванням етапів судового розгляду
предметну сферу реалізації рекомендацій криміналістичних методик, а
саме ці рекомендації поширюються на всі етапи судового процесу чи обмежуються тільки судовим слідством. Так, І.І. Когутич вважає, що криміналістична методика починає своє функціонування з моменту надходження
кримінальної справи до суду і діє до прийняття у ній судом відповідного
рішення [7, с. 247], тобто поширюється на всі етапи судового розгляду.
У свою чергу, В.К. Гавло [2] і Ю.В. Кореневський сферу реалізації криміналістичних методик обмежують лише судовим слідством [5].
6. Виходячи з широкого кола учасників кримінального процесу, слід
визначити суб’єктний склад «споживачів» криміналістичних методичних
рекомендацій. І якщо окремі криміналістичні методики розслідування злочинів мають лише одного адресата – слідчого, то питання щодо «споживачів» методик судового розгляду кримінальних справ (суддя, державний
обвинувач, професійний захисник або всі разом) залишається невирішеним. Так, О.С. Рубіс вважає за доцільне створення криміналістичних методик державного обвинувачення [10, с. 271]. У свою чергу, С.В. Бородін
виокремлює «методику кримінального захисту» [11, с. 70–73]. Узагальнюючу позицію з цього питання займає О.Я. Баєв, на думку якого, криміналістична методика може бути визначена як система наукових положень
і розроблюваних на їх основі рекомендацій з раціональної організації і
здійснення кримінально-процесуального дослідження злочинів окремих
видів і категорій професійними суб’єктами цієї діяльності (особами, що
представляють органи кримінального переслідування, – дізнавачем, слідчим, прокурором і адвокатом – захисником обвинуваченого) [12, с. 238].
7. Слід узгодити структуру, зміст і форму окремих криміналістичних
методик судового розгляду кримінальних справ, з’ясувати функціональне
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призначення кожного з елементів. При цьому навряд чи можлива аналогія
з методиками розслідування злочинів, у крайньому разі може йтися про
різну інтерпретацію функціональної спрямованості тих чи інших елементів,
що входять до структури окремої криміналістичної методики, наприклад,
щодо криміналістичної характеристики злочинів, доцільність включення
якої до структури криміналістичної методики судового розгляду кримінальних справ потребує обговорення у середовищі вчених-криміналістів і
додаткової аргументації. Як видається, пропозиції, висловлені з цього питання у криміналістичній літературі, є доволі дискусійними. Так, на думку
І.І. Кугутича, до структури методики судового розгляду кримінальної справи має входити такий елемент, як криміналістична характеристика, що
об’єднує у собі два складника: 1) криміналістичну характеристику злочину
відповідного виду чи групи (аналогічно окремим методикам розслідування) як систему узагальнених даних про взаємозалежні, взаємозумовлені
і найвагоміші елементи щодо події злочину; злочинця і потерпілого та
особливостей їхньої психічної і фізичної діяльності; способів, можливих
часових і просторових складників скоєння злочину окремого виду (групи); особливостей процесу слідоутворення та інших обставин справи;
найтиповіших взаємозв’язків, що поєднують ці елементи у систему, тощо
(криміналістична характеристика щодо певного виду (групи) злочинів);
2) криміналістичну характеристику інформації у справі про особливості
процесу дослідження події злочину на досудових стадіях кримінального
судочинства (криміналістичну характеристику конкретного злочину). Ця
підсистема криміналістичної характеристики також є узгодженою множиною взаємопов’язаних елементів, найважливішими серед яких є форми і
методи пізнання, особливості криміналістичної діяльності деяких суб’єктів
кримінального провадження (зокрема, тих, що здійснювали процес пізнання події злочину, – слідчого, працівника органу дізнання, наглядаючого
прокурора, і тих, що істотно впливали на цей процес), їхня психічна і
фізична діяльність у розслідуванні чи у зв’язку з ним [7, с. 268–269].
Суддя (прокурор, адвокат-захисник) використовує криміналістичну характеристику типу та виду злочину для оцінки правильності дій слідчого у
справі та обґрунтованості його висновків [3, с. 23–24].
Висловлені І.І. Кугутичем пропозиції із цієї проблеми потребують, на
нашу думку, певного коментарю. По-перше, викликає сумніви судження,
що зміст криміналістичної характеристики дасть можливість судді оцінити
правильність дій слідчого на досудовій стадії процесу. Суддя дає такого
роду оцінку дій слідчого здебільшого через аналіз зібраних і представлених
ним доказів. Передусім через їх належність, достатність та аргументованість
викладення в обвинувальному висновку. По-друге, незрозуміло навіщо в
методиці судового розгляду кримінальних справ дублювати криміналістичну
характеристику з методики розслідування, якщо вони аналогічні. По-третє,
некоректним слід визнати запропоноване науковцем поняття «криміналістична характеристика інформації у справі про особливості процесу дослідження події злочину на досудових стадіях кримінального судочинства»,
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тим більше помилкове посилання на те, що це «криміналістична характеристика конкретного злочину». У словосполученні «характеристика інформації»
проглядається тавтологія, оскільки «характеристика» і є сукупність певної
інформації. Крім того, якщо йдеться про інформацію щодо особливостей
процесу дослідження події злочину, то це в жодному разі не «криміналістична характеристика конкретного злочину», а принаймні «криміналістична
характеристика розслідування (пізнання) цього злочину».
8. Необхідно передбачити можливість викладення криміналістичних методик судового розгляду кримінальних справ як у традиційній (описовій),
так і у формалізованій формі, тобто у вигляді програм судового провадження та алгоритмів дій судді у певних судових ситуаціях. Для цього
необхідно: 1) виокремити типові судові ситуації, що виникають під час
розгляду кримінальних справ різної категорії злочинів; 2) визначити максимально вичерпний перелік завдань судового провадження, які характерні для кожної типової судової ситуації; 3) побудувати алгоритми дій судді
як оптимальних засобів впливу на ситуацію і розв’язання завдань судового
провадження; 4) впровадити створені алгоритми дій судді у практику діяльності органів правосуддя як на паперових носіях, так і з використанням
персональних комп’ютерів, зокрема, як складових елементів автоматизованого робочого місця судді (АРМ-судді).
Висновки. Таким чином, сферою реалізації, застосування криміналістичних методик слід визнати не лише досудове розслідування злочинів,
а й стадію судового розгляду кримінальних справ. При цьому остання
сфера є доволі новим напрямом криміналістичних наукових досліджень,
перебуває лише на початковому етапі свого формування, а тому потребує додаткової аргументації і з’ясування доктринальної сутності поняття
«криміналістична методика судового розгляду кримінальних справ», розроблення принципів побудови такого роду криміналістичного утворення,
його структури, змісту, визначення суб’єктів реалізації тощо.
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Анотація
Журавель В. А. Криміналістичні методики судового розгляду окремих категорій
кримінальних справ: проблеми формування та реалізації. – Стаття.
У статті розглянуто доцільність і можливість формування криміналістичних методик судового розгляду окремих категорій кримінальних справ. Наголошено, що потреба у формуванні саме цього різновиду криміналістичних методик зумовлена розширенням сфери криміналістичних досліджень і їх розповсюдженням на судову стадію кримінального процесу.
Зазначено, що методики судового розгляду окремих категорій кримінальних справ мають
відрізнятися від методик розслідування і не можуть будуватися за їх зразками, оскільки у
суду немає потреби повністю повторювати весь складний шлях пізнання, який був пройдений під час досудового розслідування. Задля реалізації ідеї побудови криміналістичних методик судового розгляду запропоновано переглянути підходи до структури криміналістичної
методики як розділу криміналістики, виокремивши в ньому методики розслідування злочинів
та методики судового розгляду окремих категорій кримінальних справ, розробити принципи
формування та основні підходи до побудови цього різновиду криміналістичних методик.
Ключові слова: криміналістична методика, методика розслідування злочинів, криміналістична методика судового розгляду окремих категорій кримінальних справ, структура,
зміст і форма криміналістичної методики судового розгляду кримінальних справ, суб’єкти
реалізації криміналістичних методик судового розгляду кримінальних справ.
Аннотация
Журавель В. А. Криминалистические методики судебного рассмотрения отдельных
категорий уголовных дел: проблемы формирования и реализации. – Статья.
В статье рассмотрены целесообразность и необходимость формирования криминалистических методик судебного рассмотрения отдельных категорий уголовных дел. Подчеркнуто,
что необходимость в формировании именно данного вида криминалистических методик обусловлена расширением сферы криминалистических исследований и их распространением на
судебную стадию уголовного процесса. Отмечено, что методики судебного рассмотрения отдельных категорий уголовных дел отличаются от методик расследования преступлений и не
должны создаваться по их подобию, так как у суда отсутствует потребность в повторе всего
сложного пути познания, пройденного в ходе досудебного расследования. С целью реализации
идеи построения криминалистических методик судебного рассмотрения отдельных категорий
уголовных дел предложено пересмотреть подходы к структуре криминалистической методики
как разделу криминалистики, выделив в нем методики расследования преступлений и методики судебного рассмотрения отдельных категорий уголовных дел, разработать принципы
формирования и основные подходы к построению данного вида криминалистических методик.
Ключевые слова: криминалистическая методика, методика расследования преступлений, криминалистическая методика судебного рассмотрения отдельных категорий уголовных дел, содержание, структура и форма криминалистической методики судебного рассмотрения уголовных дел, субъекты реализации криминалистических методик судебного
рассмотрения уголовных дел.

138

Наукові праці НУ ОЮА

Summary
Zhuravel V. A. Forensic procedure for judicial examinations of criminal cases of
certain categories: formation and realization problems. – Article.
The article considers reasonability as well as possibility of forensic procedures formation
for judicial examinations of criminal cases of certain categories. It is noted that necessity to
form this particular variety of forensic procedures is subject to expansion of forensic processing
and its extension to the trial stage of a criminal action. It is noted that judicial examinations
of criminal cases of certain categories shall differ from investigation procedures and cannot be
formed following their example as far as the court has no need to repeat completely the whole
cognition process that was undertaken during pretrial investigation. In order to realize the ideas
of forensic procedures realization for judicial examinations it is offered as follows: 1) review
attitudes towards the structure of forensic procedure as a forensic branch and identify procedures for criminal investigation and procedures for judicial examinations of criminal cases of
certain categories; 2) develop formation principles and main approaches towards construction
of forensic procedures for judicial examinations of criminal cases of certain categories; 3) identify the ratio and difference between forensic methodological recommendations from procedural
instructions; 4) identify realization sphere of forensic procedures in accordance with stages
of judicial proceedings; 5) identify the range of subjects-consumers of forensic procedures for
judicial examinations of criminal cases.
Key words: forensic procedure, criminal investigation procedure, forensic procedure for
judicial examinations of criminal cases of certain categories, contents, structure and form of
forensic procedures for judicial examinations of criminal cases, subjects of realization of forensic
procedure for judicial examinations of criminal cases.
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Д. П. Гуріна, І. В. Калініна
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ
РОЗСЛІДУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗЛОЧИНІВ,
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПІДРОБЛЕННЯМ ДОКУМЕНТІВ
Постановка проблеми. У криміналістичній науці вивчається і постійно узагальнюється досвід розслідування конкретних видів злочинів, встановлюються найбільш типові дані про конкретний злочин (спосіб підготовки, скоєння та приховування, механізм і обстановка скоєння злочину
тощо), на основі яких розробляються науково обґрунтовані рекомендації
до ефективного їх розкриття та розслідування. Тобто формуються власне
методики розслідування окремих видів злочинів.
Актуальність пропонованої роботи зумовлена, з одного боку, великим
інтересом до теми в сучасній науці, з іншого – її недостатньою опрацьованістю та різноманітним трактуванням у вітчизняній літературі, а також
неоднозначною регламентацією питання формування «групових» методик
розслідування і профілактичної діяльності слідчого й експерта у кримінальному процесуальному законодавстві.
За останні десятиріччя значний внесок у дослідження проблеми формування криміналістичних методик, зокрема щодо розслідування злочинів
у сфері господарської діяльності та запобігання таким злочинам слідчим
і експертом, зробили такі науковці: І.А. Алієв, О.А. Борідько, А.Ф. Волобуєв, В.А. Журавель, Н.І. Клименко, Ю.К. Орлов, Б.І. Пінхасов, І.Я. Фрідман, О.Р. Шляхов та ін. Роботи зазначених авторів мають суттєве наукове
й практичне значення.
Мета статті – дослідити особливості, принципи та завдання формування методики розслідування господарських злочинів, пов’язаних із підробленням документів, окреслити роль профілактичної діяльності слідчого
та експерта як складової частини цієї методики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основне значення методики розслідування господарських злочинів, пов’язаних із підробленням
документів, полягає у тому, що вона безпосередньо звернена до діяльності правоохоронних органів і кінцевою метою має оптимізацію розкриття,
розслідування таких злочинів, запобігання їм. Проте, формуючи методику, не варто розглядати її як арифметичну суму настанов, рекомендацій
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правоохоронним органам. Методика є складною сукупністю теоретичних
положень, які перевірені практикою і становлять самостійний розділ науки
криміналістики [1, с. 3].
Формуючи методику розслідування господарських злочинів, пов’язаних
із підробленням документів, слід дотримуватися певних принципів. Ще
Б.М. Шавер писав, що розробка методики розслідування окремих видів
злочинів часто йде довільно та не завжди правильним шляхом. Між тим,
продуктивність роботи у цій галузі вимагає, щоб була певна цілеспрямованість, певні стійкі принципи, на підставі яких будуть розроблятися проблеми окремої методики [2, с. 43].
Можна виокремити низку загальних положень, на які необхідно спиратись у формуванні методики розслідування господарських злочинів, пов’язаних із підробленням документів [3, с. 17–18].
1. Правовою підставою формування методики є норми кримінального
законодавства, які визначають склад цієї групи злочинів (ст.ст. 199, 200,
216, 223-1, 223-2, 224 КК України), а також норми кримінального процесуального законодавства, які визначають завдання кримінального судочинства, правила діяльності органів і посадових осіб, що здійснюють розслідування, предмет, межі і засоби доказування у кримінальних провадженнях.
Висновки і рекомендації щодо методики розслідування господарських злочинів, пов’язаних із підробленням документів, повинні бути науково обґрунтованими і достовірними. Для дотримання цієї вимоги до формування
методики необхідно створити певну інформаційну базу, що включає:
а) узагальнення досвіду розслідування кримінальних проваджень цієї
категорії;
б) узагальнення й аналіз способів скоєння цих злочинів та інших обставин, що дозволяють розробити криміналістичну характеристику;
в) вивчення спеціальної і суміжної літератури з урахуванням категорії
злочинів;
г) виявлення відповідних закономірностей, тенденцій та ознак, характерних для цих злочинів.
2. Індивідуальність і динамічність методики. Застосовуючи загальні положення методики розслідування господарських злочинів, пов’язаних із
підробленням документів, потрібно у всіх випадках виходити з конкретного кримінального провадження, з обставин, за яких воно виникло, що у
своїй сукупності визначають специфіку і своєрідність розслідування кожного злочину.
3. Методика розслідування господарських злочинів, пов’язаних із підробленням документів, повинна містити в собі рекомендації щодо проведення таких дій і заходів, цілеспрямована послідовність яких виключить необґрунтоване дублювання, забезпечить оперативність, швидкість, повноту,
точність і економічність розслідування.
4. Планомірність методики дозволить за короткий період усебічно, повно й об’єктивно досліджувати коло обставин, що входять у предмет доказування за розслідуваним злочинам. Необхідно формувати методику таким
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чином, щоб її застосування забезпечувало швидке і повне розкриття злочину, встановлення усіх епізодів і фактів злочинної діяльності, викриття
усіх осіб, що брали участь у скоєнні і прихованні злочину, відшкодування
заподіяного збитку.
Процес розслідування господарських злочинів, пов’язаних із підробленням документів, традиційно розділяють на окремі етапи (етап розслідування – це відносно самостійна частина розслідування, що характеризується колом специфічних завдань, способів їхнього вирішення і підсумковим
процесуальним рішенням). У зв’язку з цим і процес формування методики
розслідування господарських злочинів, пов’язаних із підробленням документів, складається з певних етапів:
1) криміналістична характеристика господарських злочинів, пов’язаних
із підробленням документів, – криміналістична модель таких злочинів;
2) початковий етап розслідування (огляд підроблених документів і речей; допит підозрюваних і свідків; призначення судових експертиз – технічних експертиз документів, почеркознавчих, комп’ютерно-технічних та
комплексних тощо);
3) подальший етап розслідування (проведення обшуків, проведення одночасних допитів декількох осіб, інші слідчі дії за необхідністю).
На нашу думку, важливо враховувати можливості профілактичної роботи, яка може здійснюватися незалежно від етапу розслідування. Криміналістичну профілактику найбільш загально можна визначити як одну з
підпорядкованих систем впливу на злочинність, діяльність уповноважених
суб’єктів і як напрям криміналістичних наукових досліджень, її функціонування пов’язано із профілактичною діяльністю органів досудового слідства, що спрямована на досягнення зазначених у кримінальному законі
соціально значущих цілей (завдань) [4, с. 32].
Під час досудового розслідування виокремлюють таких суб’єктів профілактичної роботи, як слідчий та експерт (спеціаліст). Спеціальні знання
у процесі розслідування злочинів можуть використовуватися для встановлення різних фактів, що мають профілактичне значення. Ці факти частіше
за все належать до об’єкта та об’єктивної сторони складу злочину, вони
можуть сприяти виявленню безпосередніх причин його скоєння чи сприяти йому. Іноді вони можуть мати значення для усунення причин і умов,
які сприяють або полегшують можливість скоєння інших злочинів, а не
тих, щодо яких проводиться розслідування.
Чинний КПК України не містить прямих вказівок на обов’язок слідчих
підрозділів, слідчих, експертних установ та експертів виявляти умови, які
сприяють вчиненню злочинів, та надавати рекомендації профілактичного
характеру. Але, оскільки однією із функцій правоохоронних органів є попередження правопорушень, то робота у цьому напрямі повинна проводитись усіма суб’єктами правоохоронної діяльності.
Н.І. Клименко наголошує, що слідчий під час досудового розслідування
повинен встановити обставини, які сприяли скоєнню правопорушення, і
вжити заходів для їх усунення незалежно від того, яке рішення буде ухва-
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лено у провадженні: направлено до суду з обвинувальним актом, призупинено або припинено [5, с. 5–6].
Слідчий під час розслідування злочинів здійснює важливу профілактичну роботу. У ній можна виокремити такі основні напрями:
1) попередження імовірної, запобігання реально можливій і припинення
розпочатої злочинної діяльності з боку осіб, обвинувачених (підозрюваних) у вчиненні конкретного злочину;
2) встановлення причин конкретного злочину і вжиття заходів щодо їх
усунення;
3) встановлення умов, що сприяли вчиненню конкретного злочину, і
вжиття заходів щодо їх усунення;
4) узагальнення криміногенних чинників, установлених під час розслідування за однорідними кримінальними провадженнями, і подання пропозицій щодо їх усунення до відповідних органів та установ [6, с. 126–128].
Особливостями криміналістичних методів і засобів слідчої профілактики є те, що, з одного боку, вони за своєю специфікою тактичної та методичної сутності здебільшого органічно входять до прийомів і методів самого розслідування. При цьому методика розслідування фактично визначає
межі і характер їхніх криміналістичних особливостей та слідчих ситуацій
профілактичного характеру. З іншого боку, вони є специфічним напрямом,
мають суттєву тактичну і методичну своєрідність [7, с. 112].
Для виявлення причин та умов, що сприяли скоєнню злочину, перед експертом можуть бути поставлені питання у загальній та конкретній формах.
Питання, що ставляться перед експертом, повинні стосуватися не загальних
причин події, а тільки тих, для встановлення яких потрібні технічні або інші
спеціальні знання. Якщо питання поставлене у загальній формі, то експерт
повинен, за допомогою своїх спеціальних знань, виявити всі обставини, які
могли сприяти чи полегшити вчинення злочину. Наприклад: «Визначити за
допомогою спеціальних знань експерта, які недоліки в оформленні документів могли сприяти їх використанню зі злочинною метою?»
Якщо питання ставиться у конкретній формі, то в ньому вказуються ті
обставини, які, на думку слідчого, могли сприяти скоєнню злочину і повинні бути досліджені експертом.
Під час проведення технічної експертизи документів експерт повинен
звернути увагу на обставини, що можуть сприяти скоєнню злочинів:
– недотримання правил обліку документів, а також контролю за збереженням документів та засобів, що використовуються для їх виготовлення;
– повторне використання друкарських форм;
– недотримання правил оформлення документів (нечітке виконання записів, слабке фарбування відтисків печаток, порушення правил виконання
записів арабськими цифрами, правил вилучання з обігу печаток та штампів, що не використовуються);
– недоліки огляду документів уповноваженими особами;
– низька якість матеріалів письма (виконання записів олівцем, на папері низької якості);
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– недоліки чинних правил оформлення та збереження документів (відсутність регламентації способу припустимих виправлень тощо);
– недоліки у виготовленні, використанні печаток, штампів, розмножувальних та касових апаратів та ін.
На думку І.А. Алієва, обставинами, що сприяють вчиненню злочинів,
які можуть бути встановлені експертом під час дослідження документів, є:
1) використання неналежних матеріалів документів, які не можуть
забезпечити необхідного захисту їх реквізитів від підробки. Наприклад,
використання тонкого слабо проклеєного паперу, може сприяти підробці
підписів «напросвіт»;
2) порушення встановлених правил оформлення документів. Наприклад, отримання відбитка печатки чи підпису посадової особи на бланках,
що не заповнені;
3) порушення правил виготовлення, використання та зберігання печаток і штампів;
4) неналежне вивчення документів відповідальними посадовими особами (працівниками бухгалтерій, контрольно-ревізійного апарату тощо).
Наприклад, некваліфікований огляд документів, прийняття документів із
явними ознаками підробки підпису, відбитку печатки тощо;
5) недосконалість форм або порушення правил виготовлення бланків
документів тощо [8, с. 254].
І.Я. Фрідман звертав увагу на недоліки в оформленні, огляді та збереженні документів, що є обставинами, які спрощують скоєння злочинів, і
запропонував таку їх класифікацію. Усі недоліки поділяють на три групи.
До першої належать порушення чинних правил оформлення документів
(недотримання встановленої форми документа, відсутність необхідних
реквізитів, їх виконання невідповідними особами, використання неналежних матеріалів документа, неакуратне заповнення документа, недбале поводження з ними тощо). До другої групи належать недоліки в огляді документів (посадові особи під час огляду документів можуть або не виявити
порушення – унаслідок відсутності спеціальних знань, недбалості, або не
надати виявленим порушенням належної уваги). Третю групу становлять
порушення правил збереження бланків і документів (безконтрольне збереження та видача бланків суворої звітності, бланків із відбитками печаток і
підписами посадових осіб; порушення встановленого порядку збереження
документів; недотримання правил збереження, що виявилось у недбалому
поводженні з архівними документами; недотримання встановленого режиму збереження документів) [9, с. 32–44].
Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що формування методики розслідування господарських злочинів, пов’язаних із підробленням
документів, передбачає розробку найбільш ефективних методів і засобів
розслідування, побудову криміналістичної характеристики, оптимізує сам
процес розслідування кримінальних проваджень цієї категорії на основі використання даних про типові слідчі ситуації, типові комплекси слідчих версій, організаційні, оперативно-розшукові заходи, тактичні операції та слід-
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чі (розшукові) дії. Для того, щоб успішно вирішувати практичні завдання
із розслідування кримінальних проваджень цієї категорії, необхідно знати
слідчу практику, мати у своєму розпорядженні під час розслідування відомості про досвід розкриття і розслідування аналогічних злочинів. Вирішення питань профілактики повинно посідати гідне місце в методиці
розслідування господарських злочинів, пов’язаних із підробленням документів, оскільки профілактика злочинів є необхідною складовою частиною
у процесі побудови правової держави в Україні, а криміналістична профілактика – її важливим елементом.
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Summary
Hurinа D. P., Kalininа I. V. Features of formation technique of investigating economic
crimes related to the forgery of documents. – Article.
The article is devoted to research features, principles and goals of forming investigation
technique of economic crimes related to the forgery of documents and also outlined the role of
expert and investigative prevention as part of this technique.
Key words: economic crimes, forgery of documents, criminalistics technique, stages of the
investigation, investigative prevention, expert prevention.
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К. В. Калюга
ГАБІТОЛОГІЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ
Постановка проблеми. У своїй діяльності (зокрема, зі встановлення
особи невідомого злочинця) слідчий має справу з такою ситуацією, коли
на тлі малоінформативної «слідової картини» вже немає у живих потерпілого і від нього неможливо отримати які-небуть дані, які б полегшували
ідентифікацію, або ж зловмисник докладає зусиль, щоб приховати особу
потерпілого і свою, фальсифікує деякі ідентифікуючі дані тощо.
Учення про ознаки зовнішності людини, їх матеріальні та ідеальні
відображення, методи та засоби їх фіксації і використання для встановлення фактів, які відіграють важливу роль у розслідуванні злочинів,
називається криміналістичною габітологією, або габітоскопією. Термін
«габітоскопія» (від лат. habitus – зовнішність; зовнішній вигляд людини,
її статура, постава; skopeo – розглядаю) запровадив у науковий обіг
В. Снєтков [1].
Також ученими, які внесли свій вклад у цей напрям, є Р. Бєлкін, І. Віняченко, В. Житников, А. Зінін, Є. Зуєв, Ю. Дубягін, Є. Іщенко, В. Колдин, Б. Морозов, М. Овсяннікова, І. Пантелєєв, І. Подволоцький, М. Салтєвський, А. Топорков, П. Цвєтков, Н. Яблоков та ін.
Мета статті. Значення габітології у слідчій і судовій практиці повинно
постійно зростати – пропорційно зростанню запровадження нових технічних засобів, методик та комп’ютерних приладів. Пов’язано це, з одного
боку, з тим, що традиційні методи в багатьох сферах діяльності все частіше замінюються та вдосконалюються, а з іншого – з тим, що розширилося
використання навколонаукових учень. Унаслідок цього результати габітологічних досліджень усе частіше використовуються у матеріалах кримінальних проваджень як важливі джерела доказів.
Результати дослідження. Під криміналістичною ідентифікацією особи розуміється точне встановлення у слідчих і судових цілях за допомогою
прийомів і методів криміналістики, судової медицини та інших наукових
даних конкретного індивідуума шляхом порівняння ознак і властивостей,
властивих певній людині, з ознаками і властивостями особистості, відображеними в будь-якій об’єктивній формі. Особистість є найбільш складним
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об’єктом ідентифікації. Складність ця зумовлена тим, що людська особистість – це об’єкт багатосторонній.
Кожна людина має своє ім’я, під яким вона відома серед людей. Ім’я
покликане відрізнити людину від інших людей у суспільстві, позначити
її особистість. Оскільки безліч імен збігається, то під ім’ям у широкому
сенсі слова прийнято розуміти, крім найменування цієї людині від народження (індивідуальне ім’я), також і по батькові, тобто родове ім’я, і
прізвище, під яким мається на увазі прізвисько [4]. Прізвище є спадковим
найменуванням, що додають до імені, та перехідним від батька до дітей, а
також (хоча і не завжди) від чоловіка до дружини і рідко – від дружини до
чоловіка. (Наука про власні імена живих істот називається ономастикою.
Щодо питання про походження українських імен, по батькові та прізвищ є
спеціальна ономастична література.) [5]
Наведений короткий аналіз тільки однієї властивості особистості, що
застосовується для її індивідуалізації, уже показує, наскільки складною
може виявитись ідентифікація особи людини за цією ознакою. Ускладнюється ідентифікація і в тих випадках, коли людина змінювала прізвище,
ім’я та по батькові. Іноді вони змінюються законно, але нерідко і незаконно, часом ретельно приховуються. Незаконна зміна імен, по батькові
та прізвищ супроводжується виготовленням підроблених документів, що
засвідчують особу, внесенням виправлень у справжні документи, приховуванням або зміною біографічних даних.
Крім імені у широкому сенсі, особистість індивідуалізується датою і
місцем народження, минулою трудовою, громадською та іншою діяльністю,
сімейним станом, наявністю або відсутністю певних набутих властивостей – освітою, званнями, спеціальністю тощо. Можливість ідентифікації
особистості за вказаними ознаками і властивостями індивідуума заснована на тому, що ці ознаки і властивості в установленому законом порядку
реєструються державними органами, суспільними установами, підприємствами і містяться у документах, що засвідчують особу або права людини.
Вони також відомі багатьом людям, які знають цю людину, – родичам,
товаришам по службі, сусідам тощо.
Для цілей ідентифікації частково використовується інформація про характер і поведінку людини. Так, іноді можна зробити висновок про те, що
два або більше злочини здійснені однією і тією ж особою (за однаковим
способом злочинної дії, «почерком» злочинця). Якщо ця особа раніше була
відома як така, що вчинила подібну дію, то можна припускати, що саме
вона вчинила зазначені дії. Що ж стосується характеру, то для ідентифікації особи можуть служити лише властиві зовні її окремі риси [6, с. 15].
Велике значення для ідентифікації особи мають фізичні ознаки людського
тіла, окремо риси (прикмети) зовнішності, що відрізняють вигляд цієї людини
від усіх інших людей. Ці ознаки використовуються для слідчої та експертної
ідентифікації. Криміналістична ідентифікація особи у своєму розпорядженні
має багато прийомів і методів для встановлення та ототожнення особи за
фізичними ознаками людини, зображенням на фотознімках або залишеним у
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пам’яті людей [7]. Крім рис зовнішності, для криміналістичної ідентифікації
особи використовуються також і інші фізичні ознаки, наявні на тілі людини:
зовнішня будова долонної поверхні шкіри, особливо на кінцевих фалангах
пальців і підошвах ніг (папілярні візерунки), білі і флексорні лінії, будова
зубного апарату, особливості будови скелета, наявність патологічних змін або
ознак перенесених хвороб та інше, що індивідуалізує особу, а також функціональні навички: манера поведінки (міміка обличчя, жестикуляція, постава,
хода) і деякі звички, вироблені нею для певної діяльності. До останніх, зокрема, належить почерк як властивість рухових навичок, стійка система звичних
рухів, вироблених людиною для відтворення письмових знаків – букв, цифр,
підписів, стенографічних знаків, деяких малюнків. Криміналістична ідентифікація особи за почерком (листом) – як злочинця, так і потерпілого – часто
застосовується під час розслідування багатьох злочинів.
Щоб здійснити ідентифікацію, необхідно, застосовуючи наукові прийоми і методи, зібрати, проаналізувати і зіставити об’єктивні дані, які відображають ознаки особи.
Криміналістична ідентифікація особи тільки тоді може бути успішно
здійснена, коли в ході розслідування слідчий максимально ретельно і наполегливо шукає і фіксує об’єктивні дані про ознаки з дотриманням вимог
відповідних методик криміналістичної ідентифікації (судово-почеркознавчої, папіляроскопічної, портретно-криміналістичної та інших), а також тактичних прийомів пред’явлення для впізнання [8].
Отже, зовнішній вигляд (зовнішність) людини здавна використовують
під час упізнання та кримінальної реєстрації злочинців. Зовнішність людини залишається відносно незмінною протягом усього її життя. Ознаки, які
характеризують зовнішню будову людини, називаються ознаками зовнішності. У кожної людини зовнішній вигляд суто індивідуальний і має здатність відображатись у матеріальних слідах та у пам’яті людини у вигляді
уявних образів. Ознаки зовнішності є основою криміналістичної ідентифікації під час розв’язання ідентифікаційних та діагностичних завдань.
Ознака – це характеристика, відмітна риса об’єкта. У габітології ознака
характеризує зовнішність людини загалом чи окремі її елементи (зріст,
ніс, очі, волосся тощо). Ознаки зовнішності поділяють на власні і супутні.
Власні ознаки – це елементи й ознаки зовнішності особи, що проявляються у процесі її життєдіяльності. Їх поділяють на загально-фізіологічні,
анатомічні та функціональні (за Є. Зуєвим); загально-фізичні, анатомо-морфологічні та функціональні (за Ю. Дубягіним); анатомічні та функціональні (за І. Пантелєєвим); особливі прикмети та помітні ознаки [9].
Супутні ознаки – це предмети одягу, що перебувають у постійному користуванні особи в момент її відображення (куртка, піджак, штани, плаття, головний убір, взуття), а також носильні речі (портфель, дипломат,
парасолька, сумка, годинник, окуляри, сережки, каблучки, запальнички,
слухові апарати тощо). Ці ознаки також індивідуалізують зовнішній вигляд особи, але їхня ідентифікаційна значущість не така суттєва, бо їх
можна змінити.
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Загальнофізичні ознаки – це загальні біологічні, соціально-територіальні та популяційні особливості людини. До них належать ознаки загальнофізичні (стать, вік) і демографічні, що характеризують певну расу,
національність, народність, етнічну групу чи іншу популяцію, яка живе на
певній території.
Анатомічні (анатомо-морфологічні, статичні) ознаки – це особливості
зовнішньої будови тіла та скелета людини. Ознаки, які підлягають опису
та дослідженню, інколи називають елементами зовнішності. Індивідуальність зовнішнього вигляду проявляється насамперед у неповторній сукупності форм, розмірів і особливостей частин тіла. Ці ознаки відносно сталі,
особливо ознаки обличчя, тому відіграють важливу роль у процесі впізнання та ототожнення особи. До анатомічних ознак належать зріст, загальна
будова тіла, форма голови, лоба, брів, носа, губ, рота, вид і колір волосся,
обличчя, носа та інших частин тіла.
Функціональні (динамічні) ознаки є загальними; вони характеризують
людину як живу динамічну систему. Функціональні ознаки проявляються
насамперед у русі. До функціональних ознак належать хода, міміка, жести, мова, голос, спосіб поведінки, навички злочинної професійної діяльності (способи злому, відкривання замків, проникнення у сховище, вчинення
убивства).
Особливі прикмети – це особливості зовнішності, що рідко зустрічаються і різко вирізняють одну людину з-поміж інших через їх неповторність
і незвичність. До них належать невідповідності розміру окремих частин
тіла (рук, ніг, голови, носа, вух тощо); кольорові аномалії, тілесні нарости,
шрами, татуювання, викривлення хребта, горб, родимки, бородавки, особливості ходи, жестикуляції, мови, голосу тощо.
Особливі прикмети можуть бути помітні, тобто такі, що очевидно спостерігаються, кидаються в очі. У такому разі їх називають помітними ознаками. Вони, як правило, розташовані на відкритих частинах тіла, тому з
першого погляду привертають увагу незвичайністю (форма, розмір, колір).
Помітні ознаки дають змогу одразу ж вирізнити окрему особу з групи
людей.
Особливі прикмети й помітні ознаки поділяються на анатомічні (статичні) та функціональні (динамічні) [9].
Поняття «габітологія» означає у криміналістиці вивчення і використання даних, що характеризують зовнішній вигляд людини, у цілях її розшуку
і ототожнення.
Засоби і методи судової габітологіі використовуються практично у двох
напрямах:
– безпосередньо для розшуку й ототожнення особи;
– для судження за окремими, достовірно відомими ознаками про деякі інші прикмети людини й отримання більш повного уявлення про його
зовнішність, а також для судження про такі характеристики (як національність, професія тощо), що мають розшукове значення. Необхідність
у цьому виникає у випадках, коли відомості про прикмети шуканої особи
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неповні і недостатні для її виявлення. Подібні припущення обґрунтовуються тим, що багато зовнішніх ознак людини корелюють із національністю,
віком, професією тощо. Так, анатомічні ознаки зумовлюють у низці випадків наявність і характер функціональних ознак. Наприклад, укорочена
нога визначає своєрідність ходи – кульгавість; водночас кульгавість свідчить про патологію у будові ноги (ніг) тощо. Водночас анатомічні ознаки
відображають належність людини до певної статі, національності (раси),
віку. На професію (рід занять) можуть вказувати як анатомічні ознаки
(наприклад, наявність і розташування мозолів на руках), так і одяг (наприклад, його вид – формений, робочий, речовина плям і помарок на ньому);
у свою чергу, відомості про рід занять орієнтують на можливу наявність у
шуканої людини відповідних прикмет.
Ототожнення особи за зовнішніми ознаками здійснюється у формі впізнання і у формі криміналістичних та інших ідентифікаційних досліджень.
Ототожнення особистості за зовнішніми ознаками здійснюється: а) за
матеріально фіксованими відображеннями – фотознімками живих осіб і
трупів, а також за трупами і кістковими останками (переважно черепу); б)
за уявними образами, що зафіксувались у пам’яті людини; в) за описами
прикмет [10, с. 197–199].
Ця галузь криміналістичної техніки використовується також і у цивільному провадженні.
До ідентифікації особи за ознаками зовнішності звертаються також історики, мистецтвознавці, літературознавці та представники інших наук. Криміналісти проводили ідентифікаційні дослідження за портретами М. Лермонтова, П. Чайковського, О. Пушкіна та ін. [11, с. 224].
Висновки. Розвиток дослдіжуваної галузі та подальше вдосконалення
її прийомів і методів має суттєве значення, оскільки нерідко тільки завдяки їх застосуванню може бути отримано інформацію, яка дає можливість
розшукати злочинця та в подальшому викрити його у вчиненні злочину,
стосовно якого здійснюється кримінальне провадження.
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Калюга К. В. Габітологія як відображення криміналістичної інформації щодо
особи злочинця. – Стаття.
Статтю присвячено аналізу вчення про ознаки зовнішності особи як шляху отримання
інформації про особу невідомого злочинця. Застосування його прийомів та методів сприятиме швидкому й ефективному розслідуванню кримінальних проваджень. Також досліджено
криміналістичні особливості габітології та сформульовано певні висновки у вигляді пропозицій щодо вдосконалення її застосування.
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Аннотация
Калюга К. В. Габитология как отражение криминалистической информации о
личности преступника. – Статья.
Статья посвящена анализу учения о признаках внешности человека как пути получения информации о личности неизвестного преступника. Применение его приемов и
методов будет способствовать быстрому и эффективному расследованию уголовных производств. Также исследованы криминалистические особенности габитологии и сформулированы определенные выводы в виде предложений по совершенствованию ее применения.
Ключевые слова: отображение криминалистической информации, свойства и признаки
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Summary
Kaliuha K. V. Habitology as the reflection of criminalistic information about the
personality of the criminal. – Article.
The article is devoted to the analysis of the doctrine of the signs of a person’s appearance,
as a way of obtaining information about the personality of an unknown criminal. The use of
techniques and methods of which will facilitate a prompt and effective investigation of criminal
proceedings. Also, criminalistic features of habitology are investigated and certain conclusions
are formulated in the form of suggestions for improving its application.
Key words: reflection of the criminalistic information, properties and signs of a person,
habitology, gabitoscopy, identification of a person, personality of the criminal.
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Д. В. Каменський
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ
ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ: ДЕЯКІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Постановка проблеми. Актуальність наукового дослідження питань
кримінальної відповідальності за порушення конкурентного законодавства можна продемонструвати на такому прикладі з федеральної судової
практики США, що часто згадується в американській фаховій літературі
як показовий судовий процес. Так, у період із 16 лютого по 15 вересня
1960 р. федеральне велике журі у м. Філадельфія підтримало двадцять
один обвинувальний акт, у яких декілька потужних американських корпорацій – виробників широкого переліку електроприладів та їх керівники
звинувачувались у злочинній змові на фіксування цін, створенні умов для
штучних перемог на тендерах, а також в умисному стримуванні конкуренції між компаніями – учасниками змови протягом 1958 року. Показово, що
асортимент продукції, яка реалізовувалась у межах злочинних антиконкурентних домовленостей, був безпрецедентно широким і охоплював електричні вироби, починаючи з простих порцелянових ізоляторів і закінчуючи
потужними турбогенераторами вартістю у декілька мільйонів доларів.
Загалом було порушено двадцять кримінальних справ, за результатами
розгляду яких суд протягом 1960 р. застосував безпрецедентні за своєю
суворістю (принаймні на той час) санкції: кримінальний штраф до засуджених корпорацій на загальну суму 1 млн. 721 тис. дол., а також штрафи на
загальну суму 136 тис. дол. до сорока п’яти винних фізичних осіб. Також
тридцять один працівник компанії був засуджений до позбавлення волі
строком на тридцять днів. Подібне масштабне кримінальне переслідування
за порушення вимог антимонопольного законодавства було реалізоване
вперше за час дії Акту Шермана – основного федерального нормативного
акта, що регулює відносини вільної конкуренції та передбачає юридичні
механізми протидії антиконкурентним зловживанням [1, с. 97–100].
Цілком закономірно, що кожна цивілізована держава прагне, з одного
боку, захистити економічні права своїх громадян, а з іншого – забезпечити
належні умови для ведення бізнесу. Чесна ділова конкуренція є, у свою
чергу, одним із ключових елементів ринкової економіки. Адже від право-
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вого забезпечення конкурентних правил залежить економічний розвиток
держави, а отже, й матеріальний добробут усього суспільства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нагадаємо, що у ч. 2
ст. 42 Основного Закону України проголошується, що держава забезпечує
захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження
конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом. Відповідно до ч. 1 ст. 25 Господарського кодексу держава підтримує конкуренцію як змагання між суб’єктами господарювання,
що забезпечує завдяки їх власним досягненням здобуття ними певних
економічних переваг, унаслідок чого споживачі та суб’єкти господарювання отримують можливість вибору необхідного товару і при цьому окремі
суб’єкти господарювання не визначають умови реалізації товару на ринку.
Слушною і сьогодні симптоматичною у контексті юридичної охорони
режиму конкуренції у національній економіці видається теза Т.І. Швидкої
про те, що в умовах ринкової трансформації економіки України питання
захисту конкуренції, недопущення зловживання ринковою владою монополістичними структурами стає особливо актуальним. Конкуренція, додає авторка, є визначальним фактором упорядкування цін, стимулом для
розвитку інноваційних процесів та одночасно механізмом для витіснення
з господарського обороту неефективних суб’єктів господарювання. Конкуренція є генетичною ознакою ринкової системи, вона спонукає господарюючих суб’єктів постійно вдосконалюватись у процесі виробництва й
реалізації товарів і послуг [2, c. 9].
Не секрет, що конкуренція – це важливий елемент механізму саморегулювання ринкової економіки і водночас конкретна форма її функціонування. Цей феномен позначає суперництво між суб’єктами ринкової економіки за найкращі умови виробництва, вигідну позицію на ринку тощо. Вона є
саме тією ринковою силою, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції,
яка урівноважує ринкові ціни. Для порівняння: за умов планової (командної) економіки радянського періоду весь розподіл ресурсів і виробництво
планувалося «зверху», тобто фактично «нав’язувалось» державними органами.
На превеликий жаль, сьогодні у глобальному рейтингу конкурентоспроможності країн Україна поідає досить скромну 76 позицію із 144.
Більшість пересічних громадян можуть без вагань назвати головні причини такого явно невтішного staus quo: корупція, політична нестабільність,
забюрократизованість, важкий доступ до фінансових ресурсів, інфляція,
податкове навантаження та багато інших чинників. Це визнають і автори
рейтингу [3, с. 372–373]. За показником ефективності антимонопольного
регулювання рейтинг ставить Україну лише на 136 місце зі 144 країн, що
є вкрай неприйнятним.
Розмірковуючи, у свою чергу, над природою та результатами існування
так званих «монополій по-українськи», І. Майдич вказує на дивну суміш
економіки, політики, корупції і серйозного криміналу, де ринкова позиція

154

Наукові праці НУ ОЮА

фірми залежить не від ефективності виробничих чи управлінських процесів, а від сили політичного лобі, яке за нею стоїть, і глибини корупційних
каналів, які покривають порушення господарського, а часом і кримінального законодавства. Як приклад автор перераховує окремі сфери економіки, в яких спостерігаються ознаки явного домінування певного суб’єкта: факсимільний і мобільний зв’язок, хімічна промисловість, металургія,
внутрішні авіаперевезення, регіональні енергоринки, навіть виробництво
курятини та регіональне посередництво на агроринку [4]. Важко не погодитись із тим, що олігархічна економіка чинить руйнівний, деградуючий
вплив на цілі сектори економіки.
Нагадаємо, що кримінально-правовою нормою, яка захищала конкурентні відносини в Україні з 2001 по 2011 рр., була ст. 228 КК України
«Примушування до антиконкурентних узгоджених дій». На підставі Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15 листопада 2011 р. ст. 228 стала однією із 16 скасованих
заборон на вчинення господарських злочинів, які не внесені до вітчизняного КК України. Чимало українських криміналістів схвально поставились до
такої декриміналізації, оскільки наведена заборона належала до так званих
«мертвих» норм». Наприклад, у 2010 р. за ст. 228 КК України не було
засуджено жодної особи. Ще раніше, у 2003 р., було виключено «мертву»
ст. 230 КК України «Порушення антимонопольного законодавства». У пояснювальній записці до проекту Закону про відповідну декриміналізацію
вказувалось на те, що скасування кримінальної відповідальності за окремі правопорушення у сфері економічної конкуренції дозволить підвищити ефективність захисту економічної конкуренції та припинення цінових
змов. Час показав, що подібні сподівання були марними. Сьогодні заходи
юридичної відповідальності за недобросовісну конкуренцію у нашій державі передбачені на рівні КУпАП (ст.ст. 166-1–166-4) та Закону України
«Про захист економічної конкуренції» (ст.ст. 50–55).
Сьогодні вітчизняний КК містить три склади злочинів, що посилаються
на засади добросовісної конкуренції: незаконне використання знака для
товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229); незаконне збирання з метою використання
або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську
таємницю (ст. 231); розголошення комерційної або банківської таємниці
(ст. 232). Водночас інші, вочевидь, не менш суспільно небезпечні прояви
антиконкурентної поведінки, зокрема фіксування цін, демпінгування, захоплення ринків та різноманітні форми видавлювання конкурентів з ринку,
відтепер не одержують самостійної кримінально-правової оцінки.
Свого часу В.О. Навроцький висловив низку критичних зауважень на
кандидатську дисертацію А.С. Чистякової «Кримінально-правові аспекти
відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій
(ст. 228 КК України)», серед яких ми хотіли б окремо звернути увагу на
такі: 1) щодо реальних критеріїв відмежування ненасильницьких антикон-
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курентних дій від відповідних цивільних деліктів; 2) щодо колізії між поняттям економічно обґрунтованих (або необґрунтованих) цін та принципами
свободи підприємництва, правом продавця чи групи продавців самостійно
визначати ціну, правом ризикувати в ході ціноутворення, що зрештою (за
умов висловленої дисертанткою пропозиції про запровадження кримінальної відповідальності за встановлення чи підтримання економічно необґрунтованих цін) може вказувати на фактичну рекриміналізацію спекуляції
[5, с. 111–112]. Наведені зауваження спонукають висловити такі міркування. По-перше, стисле звернення В.О. Навроцького до економічних ознак
ціноутворення вчергове підтверджує неодноразово висловлену тезу про
існування глибоких нерозривних зв’язків між економічною та кримінально-правовою науками, що у другому випадку особливо помітно простежується саме у змістовних ознаках норм про господарські злочини. По-друге,
вітчизняний законодавець зобов’язаний поважати закони економіки, коли
розглядає можливість і обсяги кримінально-правового регулювання у цій
сфері. Інакше занадто агресивне втручання кримінального закону у відносини ринку, про що, зокрема, йдеться у зауваженнях В.О. Навроцького,
може зруйнувати нормальний, усталений порядок функціонування економіки. Це може стати останньою краплею для і без того перевантаженої
регулятивними приписами системи економічних відносин в Україні.
Симптоматичним є те, що з окресленими у попередніх рядках перепонами на шляху економічного розвитку, а також з окремими проблемами
кримінально-правової охорони конкурентних засад в економіці свого часу
болюче стикались і Сполучені Штати. А тому, сподіваємося, висвітлення
важливих аспектів кримінально-правової охорони основ вільної конкуренції в економіці цієї держави не стане марною науковою розвідкою.
Так, на відміну від України, у Сполучених Штатах активно використовується потужний арсенал норм про кримінальну відповідальність за нечесну
конкуренцію. Зокрема, сучасне антимонопольне законодавство цієї країни
складається з комплексу Актів Конгресу, а також низки підзаконних актів, що захищають легальний бізнес від проявів антиконкурентної ділової
практики. Акт Шермана, Акт Вілсона про тарифи, а також Акт Клейтона
містять вихідні положення щодо регулювання конкурентних відносин у
США. Також із метою забезпечення гармонійного і динамічного розвитку
відносин вільного ринку в США, як, до речі, і в Україні та багатьох інших
державах світу, створені відповідні регуляторні органи (агентства). Саме
поняття «антитрестове законодавство» (англ. – Antitrust Law) було запроваджене у США ще наприкінці ХІХ ст. для позначення протидії зловживанням із боку ділових трестів (картелів) – об’єднань корпорацій [6, c. 81].
Сьогодні більшість фахівців у галузі антимонопольного законодавства
сходяться у тому, що Акт Шермана створив нормативний прецедент для
багатьох інших держав, які, спираючись на його концепцію, протягом XX ст.
активно створювали власні моделі законодавчого забезпечення основ вільної конкуренції. Не оминули ці процеси й нашу державу, де 11 січня 2001 р.
було ухвалено Закон України «Про захист економічної конкуренції». У пре-
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амбулі до документа зазначено, що він визначає правові засади підтримки
і захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській
діяльності і спрямований на забезпечення ефективного функціонування економіки України на підставі розвитку конкурентних відносин.
Серед основних форм порушення відносин вільної конкуренції наведений Закон називає антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання та зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку. Антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які
призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження
конкуренції (ч. 1 ст. 6 Закону). Водночас зловживанням монопольним
(домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб’єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що
призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження
конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання чи
споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку (ч. 1 ст. 13 Закону).
Для порівняння: відповідно до інкорпорованого з тексту Акту Шермана § 1 «Монополії та комбінації з метою обмеження торгівлі» розділу 15
Зібрання законів США будь-який контракт, об’єднання у формі тресту
чи в іншій формі, змова з метою обмеження торгівлі чи комерції між
декількома штатами або з іноземними націями визнаються незаконними.
Будь-яка особа, яка укладає будь-яку угоду, вступає у будь-яке об’єднання
чи у змову, що визнані незаконними, вважатиметься винною у вчиненні
фелонії та після засудження буде покарана штрафом у розмірі до 1 млн.
дол. (штрафом у розмірі до 100 млн. дол. для корпорацій) та (або) позбавленням волі на строк до 10 років. Аналогічні санкції закон передбачає і
за протиправну монополізацію, замах на монополізацію чи змову з метою
монополізації певного ринку, коли конкуренти витісняються з ринку за
допомогою незаконних методів ведення бізнесу (§ 2).
Як бачимо, у наведених положеннях українського та американського антимонопольних законодавств простежується концептуальна
схожість – визначення антиконкурентних угод у їх різних проявах
та заборона захоплення монопольного становища на ринку. Водночас американські приписи видаються більш лаконічними, вони містять
значно меншу кількість нормативних ознак-орієнтирів. На таку текстуально-змістовну скупість гостро реагують і американські юристи,
пояснюючи можливі причини цього рудиментарною законодавчою технікою кінця XIX ст. (коли було ухвалено Акт Шермана), а також прагненням авторів Акта охопити будь-які сценарії протиправної поведінки у сфері обмеження конкуренції. Як небезпідставно зазначив свого
часу ВС США у справі про монопольні зловживання «United States
v. U.S. Gypsum Co» (1978 р.), протиправну поведінку, передбачену
Актом Шермана, часто важко відмежувати від так званої сірої зони
соціально прийнятної та економічної виправданої поведінки у сфері бізнесу [7]. При цьому Акт Шермана зберіг свою актуальність і понині, а
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наведені норми із нього є головними юридичними підставами для порушення кримінальних справ цієї категорії.
Звертає на себе увагу й те, що, на відміну від положень українського
законодавства про захист економічної конкуренції, §§ 1 та 2 розділу
15 ЗЗ США є суто кримінально-правовими приписами, що описують
межі протиправної поведінки та вказують на кримінальні санкції за
реалізацію такої поведінки. Таким чином, не пропонуючи нормативних
дефініцій ключових термінів на кшталт «об’єднання у формі тресту»,
«обмеження торгівлі», «монополізація», американський закон формально орієнтує на протиправність відповідної поведінки. Ми тут укотре
стаємо свідками усталених загальноправових традицій у державі, яка
належить до сім’ї загального права. Ці традиції полягають у перекладанні повноважень щодо тлумачення правових понять, ознак злочинів і
всіх поєднаних із ними концепцій (юридичних підходів) від законодавця
на «плечі» судів та значно меншою мірою – на «плечі» кримінально-правової доктрини.
§ 2 розділу 15 Зібрання законів США далі містить ідентичні кримінально-правові санкції за монополізацію, її спробу, змішану монополізацію чи вступ у змову з цією метою будь-якої сфери торгівлі чи комерції
між декількома штатами або між Сполученими Штатами та іноземними державами. Для встановлення факту злочину достатньо наявності
умислу та об’єктивної можливості створити монополію, навіть якщо
особа і не реалізувала цю можливість. Звернення до вітчизняної кримінально-правової термінології дозволяє охарактеризувати такий підхід
як встановлення відповідальності за злочин з усіченим складом [8].
Як бачимо, головна відмінність між двома наведеними заборонами
полягає у змісті вихідних термінів «обмеження» та «монополізація»
у контексті торгівлі чи комерції. Перше поняття слідує із відомої загальному праву США доктрини про можливість правового втручання
держави в договірні відносини, якщо вони у будь-який спосіб обмежують свободу ведення бізнесу. Термін «монополізація», у свою чергу, позначає переважно протиправну поведінку особи, яка: 1) займає
основну (монопольну) позицію на будь-якому ринку товарів чи послуг;
2) набула такого статусу шляхом протиправного витіснення конкурентів із ринку. Під протиправною «ліквідацією» інших учасників ринку
американська правозастосовна практика розуміє будь-які способи нечесної конкурентної боротьби – такої, що не ґрунтується на чесній
діловій практиці, на використанні кращих технологій, підвищенні ефективності виробництва чи послуг тощо.
Видається, що поширювальне тлумачення криміноутворюючих ознак
обох антиконкурентних діянь із боку американських судів дозволяє федеральним правоохоронцям здійснювати кримінальне переслідування будьяких проявів нечесної поведінки учасників ринку стосовно один одного.
Проведений порівняльний аналіз окремих підстав та форм реалізації
кримінальної відповідальності за порушення режиму охорони комерцій-
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ної таємниці в Україні та США від протиправних посягань дозволив нам
сформулювати низку висновків загальнотеоретичного спрямування.
Так, у США на законодавчому рівні існують дві заборони, покликані
захищати комерційну таємницю на внутрішньодержавному та міжнародному рівнях. В Україні питання викрадення комерційних секретів іноземними компаніями (агентами) на порядку денному не стоїть. А тому запровадження кримінальної відповідальності за незаконне транскордонне
переміщення інформації, що містить комерційну таємницю, на кшталт §
1831 КК США, сьогодні навряд чи буде актуальним.
В Україні ст.ст. 231 та 232 КК України одночасно охороняють і комерційну, і банківську таємницю. Натомість у федеральному кримінальному
законодавстві США відсутня окрема заборона, покликана захищати відомості, які утворюють банківську таємницю, від протиправних посягань.
Є норми про банківське шахрайство, про відмивання злочинних доходів,
однак спеціальна заборона на використання банківської таємниці у вітчизняному розумінні цього правового поняття у Сполучених Штатах відсутня. Це спонукає замислитись над перспективністю проведення окремого,
більш ретельного дослідження кримінально-правової охорони персональних даних та операцій клієнтів фінансових установ від протиправних посягань у США. Практика підказує, що таких випадків вистачає.
Судова практика України та США щодо розгляду справ про зловживання з відомостями, що становлять комерційну таємницю, чітко орієнтує на «інтелектуальні» способи скоєння відповідних посягань, переважно із залученням сучасних технологій електронної обробки інформації.
Зокрема, більшість випадків незаконного заволодіння відомостями, що
становлять комерційну таємницю, поєднуються із використанням мережі
Інтернет, сервісів електронної пошти, електронних засобів збереження
інформації та сканування документації, мобільних пристроїв тощо.
Звертають на себе увагу кардинально відмінні в Україні та США
підходи до тлумачення ознак злочинних порушень порядку обігу відомостей, що становлять комерційну таємницю. Зокрема, у вітчизняній
доктрині та правозастосовній практиці істотний вплив на з’ясування змісту відповідних криміноутворюючих ознак (насамперед – ознак комерційної таємниці) чинять численні положення регулятивного законодавства – цивільного та господарського. Натомість у Сполучених Штатах
змістовне наповнення відповідних заборон знаходить свій прояв не в
останню чергу за рахунок прецедентного права – федеральні апеляційні
суди та ВС США здійснюють тлумачення (як поширювальне, так і обмежувальне) відповідних параграфів КК США, розглядаючи їх через призму
відповідної категорії кримінальних справ і своїми рішеннями змінюючи
кримінальне право у цій частині. Вкотре маємо можливість спостерігати
як представники американської Феміди, накладаючи факти із реального
життя на нормативні абстракції і водночас використовуючи власний набір інтерпретаційного інструментарію, корегують зміст кримінально-правових заборон із метою збереження засад ринкової економіки.
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Симптоматично, що чимало українських та східноєвропейських учених
відносять кримінально-правову охорону комерційної таємниці, нормативно регламентовану ст. 231 КК України, до категорії захисту інтелектуальної власності, незважаючи на закріплення зазначеної заборони в розділі VII «Злочини у сфері господарської діяльності» Особливої частини
КК. Водночас у США посягання на комерційну таємницю компанії однозначно визнано злочином проти засад конкуренції у ринковій економіці.
Висновки. Починаючи з листопада 2011 р., і понині не втрачає своєї
актуальності ідея про те, що не слід відмовлятись від кримінальної відповідальності за антимонопольну та інші види антиконкурентної поведінки в Україні. Ознайомлення з сучасними реаліями діяльності АМКУ
свідчить про те, що у разі виявлення подібних зловживань у вітчизняній
економіці цей факт особливо не засмучує бізнесменів. Адже для них
сплата штрафу чи, скажімо, корегування поточних бізнес-процесів для
їх повернення у правове поле – це всього лише «витрати», пов’язані з
нечесним і вельми прибутковим веденням бізнесу. Подібне цинічне ставлення до закону, до правоохоронних і регуляторних органів, які його виконують, вимагає, на нашу думку, більш рішучої, принципової реакції із
боку держави. Вважаємо, що відновлення кримінальної відповідальності
за основні форми посягань на засади добросовісної конкуренції, поєднане
з неухильним, чітким застосуванням юридичних механізмів для реалізації такої відповідальності, здатне стати не черговим лозунгом у боротьбі
з економічною злочинністю, а навпаки – реальним проявом політичної
волі і відповідальним кроком на шляху до зміцнення основи основ ринкової економіки – вільної конкуренції.
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Анотація
Каменський Д. В. Кримінальна відповідальність за порушення конкурентного законодавства в Україні та Сполучених Штатах Америки: деякі спостереження. – Стаття.
У статті розглядаються окремі питання кримінально-правової охорони відносин економічної конкуренції за законодавством України та федеральним законодавством США.
Розкрито деякі суспільно-економічні детермінанти відповідних посягань, висвітлено шляхи
законодавчого регулювання питань протидії антиконкурентним зловживанням у двох державах. Зроблено висновок про те, що потреба в існуванні спеціальної кримінальної заборони на порушення режиму конкуренції залишається нагальною понині.
Ключові слова: антиконкурентна поведінка, монополія, кримінальна відповідальність,
Акт Шермана.
Аннотация
Каменский Д. В. Уголовная ответственность за нарушение конкурентного законодательства в Украине и Соединенных Штатах Америки: некоторые наблюдения. –
Статья.
В статье рассматриваются отдельные вопросы уголовно-правовой охраны отношений
экономической конкуренции по законодательству Украины и федеральному законодательству США. Раскрыты некоторые общественно-экономические детерминанты соответствующих посягательств, освещены пути законодательного регулирования вопросов противодействия антиконкурентным злоупотреблениям в двух государствах. Сделан вывод о том,
что потребность в существовании специального уголовного запрета на нарушение режима
конкуренции остается актуальной по сей день.
Ключевые слова: антиконкурентное поведение, монополия, уголовная ответственность,
Акт Шермана.
Summary
Kamensky D. V. Criminal liability for violation of antitrust law in Ukraine and the
United States of America: some observations. – Article.
The article deals with some issues of criminal law protection of economic competition relations under the law of Ukraine and federal law of the United States. Some socio-economic
determinants of the relevant crimes are disclosed, and ways of legislative regulation of the
issues of countering anti-competitive abuses in the two states are highlighted. A conclusion is
made that the need for the existence of a special criminal prohibition on violation of competition
regime remains relevant to this day.
Key words: anticompetitive behavior, monopoly, criminal liability, Sherman Act.
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І. І. Каракаш
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
ВИКЛЮЧНОЇ (МОРСЬКОЇ) ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ
ТА КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФУ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Відомо, що виключна (морська) економічна
зона та континентальний шельф розташовані за акваторіальним простором
прибережної держави, тому їхні природні ресурси перебувають за межами
Української держави. У зв’язку з цим правовий режим розробки і належності природних ресурсів, їх використання й охорони встановлюється
не лише національним законодавством, а й нормами міжнародного права.
Проте порівняльний аналіз зазначених норм свідчить про їхню неузгодженість і суперечливість між собою.
Дослідження з обраної теми переважно присвячені розмежуванню і
встановленню міжнародно-правового положення виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу. Щодо використання й охорони їх ресурсів, то стосовно виключної (морської) економічної зони окремі
питання активно ставились і розглядались у 80–90 рр. минулого століття.
А правові проблеми розробки і використання ресурсів континентального
шельфу взагалі є малодослідженими.
Метою статті є звернення уваги наукової спільноти до питань права
власності на природні ресурси виключної (морської) економічної зони та
континентального шельфу, аналіз стану реалізації Українською державою
своїх суверенних прав щодо їх використання і збереження, порівняння
норм українського законодавства і міжнародного права про їх розмежування тощо.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно зі ст. 13 Конституції України природні ресурси виключної (морської) економічної зони
та континентального шельфу є об’єктами права власності українського
народу [1]. Їх ресурси становлять комплексну сукупність природних багатств, яка охоплює водні простори, рибні запаси, корисні копалини, мінеральну сировину, водні рослинні ресурси та інші природні багатства.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про виключну (морську) економічну
зону України» [2] морські райони, зовні прилеглі до територіального моря
України, включаючи райони навколо островів, що їй належать, становлять
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виключну (морську) економічну зону України. А за ст. 55 Конвенції ООН
з морського права [3] виключна економічна зона є районом за межами територіального моря і прилеглим до нього, який підпадає під встановлений
особливий правовий режим, згідно з яким права і юрисдикція прибережної
держави і права та свободи інших держав регулюються відповідними положеннями Конвенції.
Незважаючи на те, що український закон про морську економічну зону
був прийнятий до ратифікації Конвенції ООН з морського права, деякі
положення останньої були включені у національний закон. Зокрема, у наведених визначеннях під економічною зоною розуміється район морського
простору за межами територіального моря, а також прилеглий до нього
морський простір. Відповідно до п. 1 ст. 1 Конвенції ООН «район» означає
дно морів і океанів та його надра за межами національної юрисдикції, а
згідно з положеннями її преамбули – також його ресурси, що є спільною
спадщиною людства, розвідка і розробка яких здійснюються на благо всього людства незалежно від географічного положення держав. Із наведеного випливає, що співвідношення положень національного законодавства
з нормами міжнародного права щодо встановлення права власності на
ресурси морської економічної зони після ратифікації Україною Конвенції
ООН з морського права потребують відповідного уточнення.
Ширина виключної (морської) економічної зони становить до 200 морських миль, відрахованих від тих самих вихідних ліній, що і територіальне море України. Зазначена ширина економічної зони «до 200 морських
миль» означає, що вона може бути меншою, але не більшою. При цьому
зазначена ширина виключної (морської) економічної зони бере свій початок за межами територіального моря. У зв’язку з цим «водний простір
морської економічної зони не охоплює ширини територіального моря» [4].
Отже, на останнє у повному обсязі поширюється державний суверенітет,
що включає і право власності прибережної держави на водні та інші природні ресурси, наприклад, ресурси тваринного і рослинного світу у межах
територіального моря.
Інакше склалася правооб’єктність самої виключної (морської) економічної зони, її ресурсів та природних комплексів. Відповідно до ст. 3 Закону
України «Про виключну (морську) економічну зону України» делімітація останньої провадиться з урахуванням законодавства України шляхом
укладення угод з державами, побережжя яких протилежні або суміжні
побережжю України, на підставі принципів і критеріїв, загальновизнаних
у міжнародному праві, з метою досягнення справедливого вирішення цього
питання. Тому встановлення меж морської економічної зони за допомогою
делімітації як договірного способу визначення загального напряму проходження кордону між державами на карті певною мірою має умовний
характер, оскільки передбачає встановлення її меж не в натуральному чи
матеріально-речовому позначенні, властивих праву власності. Крім того,
тут має місце договірний, а не територіально-суверенітетний принцип визначення кордонів та акваторіальних меж морської економічної зони.
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Беручи до уваги наведені обставини, ч. 1 ст. 4 Закону передбачає, що
Україна у своїй виключній (морській) економічній зоні має суверенні права щодо розвідки, розробки і збереження природних ресурсів як живих,
так і неживих у водах, що покривають морське дно, на морському дні та в
його надрах, а також з метою управління цими ресурсами і щодо здійснення інших видів діяльності з економічної розвідки та розробки зазначеної
зони, зокрема виробництва енергії шляхом використання води, течій і вітру; юрисдикцію, передбачену відповідними положеннями Закону та нормами міжнародного права, щодо створення і використання штучних островів,
установок і споруд, здійснення морських наукових досліджень, захисту та
збереження морського середовища; інші права, передбачені Законом та
іншими законодавчими актами України і загальновизнаними нормами міжнародного права. Отже, Українська держава щодо своєї виключної (морської) економічної зони як природного об’єкта, розташованого за межами
територіального моря, володіє не правом власності на неї як на таку, а наділена суверенними правами й юрисдикцією для здійснення розвідки, розробки та збереження її ресурсів, управління цими ресурсами, створення і
використання штучних островів, установок і споруд, здійснення морських
досліджень, а також захисту і збереження морського середовища [5].
Реалізація суверенних прав і виключної юрисдикції щодо ресурсів морської економічної зони прибережною державою означає, що ніхто без згоди останньої не може проводити розвідку і розробку природних ресурсів.
Тому у вітчизняному законодавстві докладно регламентовані правомочності України щодо розвідки, розробки і збереження природних ресурсів
виключної економічної зони як комплексного об’єкта, в якому містяться
різноманітні види природних багатств. Такі правомочності передбачені не
лише у спеціальному законі, а й у водному, фауністичному, флористичному та інших галузях чинного законодавства [6]. Водночас слід зазначити,
що Українська держава реалізує ці правомочності як на підставі своїх
суверенних прав і виключної юрисдикції, так і на засадах реалізації права
народної власності щодо ресурсів морської економічної зони, передбаченого Основним Законом країни.
Особливі вимоги у національному законодавстві передбачені для здійснення суверенних прав і виключної юрисдикції України щодо морського
дна економічної зони та його надр. Вони за ч. 2 ст. 4 Закону України
«Про виключну (морську) економічну зону» реалізуються відповідно до
законодавства України про континентальний шельф та Кодексу про надра.
Так, згідно із ст. 5 останнього державний фонд надр включає як ділянки
надр, що використовуються, так і ділянки надр, не залучені до використання, зокрема континентального шельфу і виключної (морської) економічної
зони. У зв’язку з цим виникає так звана «подвійна» правооб’єктність щодо
ресурсів морської економічної зони, що закріплена в Законі України «Про
виключну (морську) економічну зону» та у Кодексі України «Про надра».
Крім цього, Кодекс України «Про надра» не передбачає докладної регламентації використання природних ресурсів морського дна. Не вирішено це
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питання і у Гірничому законі України [7] та у Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами. Таким чином, конституційне положення про право власності на природні ресурси континентального шельфу
та виключної (морської) економічної зони в поточному законодавстві є
недостатньо врегульованими.
За ст. 5 спеціального Закону з метою координації управління живими
ресурсами своєї виключної (морської) економічної зони, їх збереження,
розвідки й оптимального використання, проведення наукових досліджень,
захисту та збереження морського середовища Україна здійснює співробітництво з іншими державами на підставі міжнародних договорів [8]. Як
приклад можна навести Договір про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією, підписаний у м. Констанца 2 червня
1997 р. [9], за ч. 2 ст. 2 якого Договірні Сторони укладуть окремий договір
про режим кордону між двома державами і вирішать питання про делімітацію їхнього континентального шельфу та виключних економічних зон у
Чорному морі на основі принципів і процедур, погоджених шляхом обміну
листами між міністрами закордонних справ, який відбудеться одночасно з
підписанням Договору, та набудуть чинності одночасно з набуттям чинності Договором.
Справді, такий обмін листами між міністрами закордонних справ України і Румунії відбувся під час підписання Договору, зазначені листи були
включені у Договір як його додатків. Зокрема, у пп. h п. 4 цих листів
Сторони передбачили таке: якщо переговори не завершаться укладенням
Угоди у розумний термін, але не більше ніж два роки від їх початку, Уряд
України і Уряд Румунії домовились, що справа про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон буде вирішена Міжнародним Судом ООН на прохання будь-якої із Договірних Сторін за умови
набуття чинності Договором про режим державного кордону між Україною та Румунією [10]. Після набуття чинності Договором про режим державного кордону відбулося 24 раунди переговорів між делегаціями двох
держав, але Угода із зазначених питань не була укладена, у зв’язку чим
розгляд спору за ініціативою Румунії та за згодою України був переданий
у Міжнародний Суд ООН у Гаазі, де розглядався протягом п’яти років, а
саме – з 2004 р. по 2009 р. За рішенням суду від 3 лютого 2009 р. [11]
було оголошено про делімітацію континентального шельфу та виключних
економічних зон України і Румунії у Чорному морі у спірному районі, площа якого дорівнювала 12 838 км2, у пропорції приблизно 25% на 75%.
Слід підкреслити і те, що весь район делімітації, площа якого становила
75 200 км2, розподілено у пропорції 1,0 до 2,1 на користь України. Наведений приклад свідчить про те, що питання делімітації меж морських
економічних зон між сусідніми державами щодо використання та охорони
їх природних ресурсів відбувається не просто.
Здійснюючи свої права і виконуючи свої зобов’язання, Україна у своїй
виключній (морській) економічній зоні належним чином враховує права і
зобов’язання інших держав. Згідно з ч. 2 ст. 6 спеціального Закону у ви-
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ключній (морській) економічній зоні України всі держави – як прибережні,
так і ті, що не мають виходу до морів, – користуються за умови дотримання положень Закону, інших актів законодавства України, а також загальновизнаних норм міжнародного права свободою судноплавства і польотів,
прокладання підводних кабелів і трубопроводів та іншими правомірними
з погляду міжнародного права видами використання морського простору.
Спеціальні вимоги в українському законодавстві передбачені для збереження і використання рибних та інших живих ресурсів морської економічної зони [12]. Водні живі ресурси є такими біологічними організмами, життя яких постійно або на окремих стадіях розвитку неможливе
без перебування у воді. До водних живих ресурсів виключної (морської)
економічної зони належать морські риби на всіх стадіях розвитку, морські ссавці, водні безхребетні, зокрема молюски (головоногі, черевоногі,
двостулкові), круглороті, ракоподібні, морські черв’яки, голкошкірі, губки,
кишковопорожнинні, водорості та інші водні організми.
Відповідно до ст. 7 спеціального Закону Україна забезпечує оптимальне
використання рибних та інших живих ресурсів у своїй виключній (морській) економічній зоні шляхом ужиття відповідних заходів для їх збереження та управління ними. Промисел рибних та інших живих ресурсів, а
також дослідження, розвідка та інші операції, пов’язані з таким промислом
у виключній (морській) економічній зоні України, здійснюються іноземними юридичними та фізичними особами лише на підставі міжнародних
угод. Іноземні юридичні та фізичні особи, які ведуть рибний промисел у
виключній (морській) економічній зоні України, повинні дотримуватися
вимог щодо збереження рибних та інших живих ресурсів, а також інших
положень і умов, установлених Законом та іншими актами законодавства
України.
До законодавчих актів, що забезпечують оптимальне використання рибних та інших живих ресурсів шляхом ужиття відповідних заходів, зокрема
в морській економічній зоні, слід віднести Закони України «Про рибне
господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від
8 липня 2011 р. [13], «Про аквакультуру» від 18 вересня 2012 р. [14], у
відповідній частині Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси
та харчову продукцію з них» від 6 лютого 2003 р. [15] та інші законодавчі акти. Актами чинного законодавства у зазначеній сфері слід визнати
Постанову Кабінету Міністрів України № 1490 від 13 серпня 1999 р.,
якою затверджено Порядок і умови використання рибних та інших водних
живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України іноземними юридичними і фізичними особами» [16]; Постанову Кабінету Міністрів України № 992 від 25 листопада 2015 р., якою затверджено Порядок
здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх
рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських
водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на
континентальному шельфі України [17] та інші акти законодавства підзаконного характеру.
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Відповідно до п. 3 вказаного Порядку і умов використання водних живих ресурсів іноземними юридичними та фізичними особами здійснюється
за умов гарантування безпечного екологічного середовища для існування водних живих ресурсів, недопущення його погіршення; обов’язкового
дотримання екологічних норм, лімітів, правил використання водних живих ресурсів; збереження видової різноманітності у виключній (морській)
економічній зоні; запобігання загибелі водних живих ресурсів під час їх
добування і здійснення судноплавства; сприяння природному відтворенню водних живих ресурсів; дотримання законодавства щодо збереження
водних живих ресурсів та їх видів, занесених до Червоної книги України; дотримання обов’язкових для України норм міжнародного права щодо
здійснення промислу водних живих ресурсів; надання допомоги водним
живим ресурсам, яким загрожує загибель у разі виникнення стихійного
лиха або внаслідок інших причин; сприяння природному відтворенню водних живих ресурсів шляхом проведення біотехнічних робіт, спрямованих
на поліпшення умов середовища існування та здійснення заходів щодо їх
штучного відтворення.
Найбільш цінними видами рибних ресурсів виключної (морської) економічної зони є анадромні види рибних запасів [18]. Так, відповідно до
вимог ст. 8 спеціального Закону Україна, у річках якої утворюються запаси анадромних видів риб, реалізує свої права, виходячи з першочергової
заінтересованості в таких запасах, і несе за них першочергову відповідальність. Спеціально уповноважені органи України забезпечують збереження
запасів анадромних видів риб шляхом ужиття відповідних заходів і встановлення правил регулювання рибного промислу у виключній (морській)
економічній зоні, зокрема щодо визначення загального обсягу допустимих
виловів, здійснюють співробітництво з відповідними органами інших заінтересованих держав, якщо ці види риб мігрують за межі виключної (морської) економічної зони України.
Із метою забезпечення своїх суверенних прав на пріоритетну розвідку,
експлуатацію, збереження живих ресурсів та управління ними у своїй виключній (морській) економічній зоні Україна вживає заходів (включаючи
огляд, інспекцію, арешт і судовий розгляд) для забезпечення дотримання
законодавства України. Функції уповноваженого органу, який взаємодіє з
Європейським Союзом та з органами влади іноземних держав (їх компетентними органами та організаціями) з питань виконання вимог системи
попередження та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства, виконує центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері рибного господарства.
Відповідно до ст. 31 Закону про морську економічну зону охорона суверенних прав України у виключній (морській) економічній зоні та контроль
за реалізацією прав і виконанням зобов’язань інших держав, українських
та іноземних юридичних і фізичних осіб, а також міжнародних організацій
у ній здійснюється Державною прикордонною службою України [19], центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфе-
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рі рибного господарства [20], центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю)
у сфері охорони навколишнього природного середовища [21] у порядку,
що встановлюється Кабінетом Міністрів України, з урахуванням інтересів
інших держав, передбачених нормами міжнародного права.
Українська держава як морська держава має великий континентальний
шельф, розробка і використання ресурсів якого грає важливу роль у забезпеченні розвитку національної економіки. Площі української частини
чорноморського шельфу становлять близько 57% загальної протяжності
шельфу на Чорному морі. На її шельфі здійснюється видобуток нафти і
газу, видобуваються металорудні корисні копалини та інші ресурси, здійснюється промисел «сидячих видів» морських організмів, зводяться штучні
острови, розміщуються споруди та установки, укладаються підводні кабелі
і трубопроводи, проводяться морські наукові дослідження тощо.
Незважаючи на те, що у природних умовах, наприклад, Чорного моря
[22] межі морської економічної зони та континентального шельфу в основному збігаються, а природні ресурси економічної зони значною мірою покривають ресурси шельфу, вони все ж юридично і фактично відрізняються
один від одного і не є тотожними [23]. По-перше, з географічного погляду
континентальний шельф традиційно розглядається як продовження континентального простору материкової території. По-друге, у принциповому
аспекті зовнішні межі морської економічної зони можуть і не збігатись із
межами континентального шельфу морського дна [24].
Не виявляється повний збіг і між природними ресурсами морської
економічної зони і континентального шельфу. Умовно їхні ресурсові правооб’єктні відмінності можна провести за ознакою просторового розташування. Якщо природні ресурси економічної зони перебувають у товщі
води над морським дном, то природні ресурси континентального шельфу
розташовані на морському дні та у його надрах. Тому прибережні держави
можуть поширювати свої суверенні права на морські ресурси в межах континентального шельфу незалежно від наявності у цих межах морської економічної зони. Отже, морська економічна зона і континентальний шельф є
самостійними правовими об’єктами.
Однак відмінності правового режиму та правооб’єктності виключної
(морської) економічної зони від континентального шельфу полягають
у тому, що в Україні немає спеціального закону про континентальний
шельф. За планом законопроектних робіт прийняття спеціального закону
України про континентальний шельф передбачалося ще у 2002 р. [25].
Проте законопроект про континентальний шельф досі очікує свого розгляду парламентом. У зв’язку з цим нині правове регулювання використання
природних ресурсів континентального шельфу здійснюється на основі міжнародних договорів, на обов’язковість яких відповідно до ст. 9 Конституції
України надана згода Верховною Радою України і які є частиною національного законодавства України. Безумовно, до таких міжнародних договорів належить Конвенція ООН про континентальний шельф від 29 квітня
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1958 р. [26], яка є обов’язковою для України за правонаступництвом, та
Конвенція ООН з морського права від 10 грудня 1982 р. [27].
Незважаючи на сприйняття основних положень як Конвенції про континентальний шельф, так і Конвенції з морського права, порівняльний аналіз окремих норм цих міжнародних документів [28] дозволяє говорити про
закріплення у них різних критеріїв у визначенні та встановленні статусу
континентального шельфу і режиму використання його природних ресурсів. Відповідно до ст. 1 Женевської конвенції поняття «континентальний
шельф» уживається стосовно поверхні і надр морського дна підводних районів, що примикають до берега, але розташовані поза зоною територіального моря, до глибини 200 метрів, або за цією межею до такого місця, до
якого глибина покриття вод дозволяє розробку природних багатств цих районів, а також до поверхні та надр подібних підводних районів, що примикають до берегів островів. У цьому визначенні континентального шельфу
як міжнародно-правового об’єкта підтверджується розміщення природних
ресурсів та інших природних багатств континентального шельфу за межами територіального моря [29], тобто вони перебувають за територіальним
простором прибережної держави.
Прибережна держава згідно зі ст. 2 Женевської конвенції здійснює над
континентальним шельфом суверенні права з метою розвідки і розробки
його природних багатств. За іншими положеннями Конвенції суверенні
права прибережної держави є виключними у тому сенсі, що, якщо прибережна держава не здійснює розвідки на континентальному шельфі або не
розробляє його природних багатств, ніхто інший не може робити цього або
мати претензії на її континентальний шельф без прямої згоди прибережної
держави. При цьому до природних багатств континентального шельфу належать мінеральні та інші неживі ресурси поверхні і надр морського дна, а
також живі організми «сидячих» видів, тобто організми, які в належний із
промислового погляду період свого розвитку або прикріплені до морського
дна, або під ним, або можуть пересуватися тільки морським дном чи у
його надрах.
Водночас у ст. 3 Женевської конвенції закріплено, що права прибережної держави на континентальний шельф не торкаються ні правового статусу покриваючих вод як відкритого моря, ні правового статусу повітряного
простору над цими водами, а ст. 4 передбачає, що право прибережної держави не може перешкоджати прокладці або підтриманню у справності підводних кабелів або трубопроводів на континентальному шельфі, крім тих
випадків, коли держава здійснює своє право вживати розумних заходів
для освоєння шельфу та розробки його природних багатств. Таким чином,
за положеннями Женевської конвенції зберігається принципи свободи судноплавства у водах континентального шельфу як у відкритому морі та повітряних польотів над ним, а також прокладки кабелів або трубопроводів
на континентальному шельфі з відповідними обмеженнями.
Дещо інше визначення континентального шельфу одержало своє закріплення у Конвенції ООН з морського права. Відповідно до п. 1 ст. 76
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вказаної Конвенції континентальний шельф прибережної держави включає
морське дно і надра підводних районів, що простягаються за межі її територіального моря протягом усього природного продовження її сухопутної
території до зовнішньої межі підводної окраїни материка або на відстань
200 морських миль від вихідних ліній, з яких відміряється ширина територіального моря, коли зовнішня межа підводної окраїни материка не простягається на таку відстань.
Наведене визначення континентального шельфу є більш вдалим із погляду передбачених критеріїв для встановлення його меж з метою усунення конкуренції між державами щодо застосування більш досконалих
засобів та сучасних науково-технічних досягнень під час здійснення розвідки і розробки його природних багатств та забезпечення охорони континентального шельфу загалом. Проте у зв’язку зі змінами критеріїв визначення континентального шельфу змінюється і концептуальний підхід до
встановлення права власності на його ресурси. Нині лише частково можна
погодитись із думкою, висловленою свого часу професором В.В. Петровим,
про те, що природні ресурси континентального шельфу є не екологічними, а економічними категоріями [30]. Істотно оновлені міжнародно-правові
акти приділяють значну увагу не тільки розробці та використанню, а й
забезпеченню охорони ресурсів шельфу. Із цього можна зробити висновок,
що в сучасних умовах природні компоненти континентального шельфу,
так само як і виключної (морської) економічної зони, розглядаються міжнародними документами як екологічні категорії [31].
Розглядаючи ресурси континентального шельфу як економічні категорії, слід звернути увагу на придбання ними своєї власницької правооб’єктності після видобутку, тобто після відриву від природного середовища
континентального шельфу. Такий підхід до його ресурсів як об’єктів права
власності закладений і в нормах, включених до Конвенції з морського права. Зокрема, згідно зі ст. 1 Додатку III Конвенції до розробників континентального шельфу право власності на корисні копалини переходить після їх
видобутку. Проте після видобутку корисних копалини морського дна, так
само як і інших об’єктів та ресурсів континентального шельфу, втрачається їхній зв’язок із природним середовищем, вони перестають існувати
як природні об’єкти. У здобутому стані вони справді набувають якості
матеріальної сировини або стають економічними об’єктами у майновому
розумінні, включаються до цивільно-правового товарообігу. Принаймні такий висновок можна зробити з міжнародно-правової норми наведеного Додатку до Конвенції. Аналогічний підхід до встановлення права власності на
корисні копалини та інші природні ресурси, видобуті на континентальному
шельфі та в морській економічній зоні, закріплений і в українському законодавстві, зокрема, в Законах України «Про угоди про розподіл продукції»
[32], «Про нафту і газ» [33] та ін.
Слід зауважити, що ані Женевська конвенція про континентальний
шельф, ані Конвенція з морського права не передбачають права власності
прибережних держав на ресурси континентального шельфу. Вони обме-
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жуються лише вказівками на здійснення прибережними державами суверенних прав на континентальний шельф у цілях розвідки і розробки
його природних ресурсів [34], а також поширення ними своєї виключної
юрисдикції щодо проведення морських наукових досліджень, створення
штучних островів та розміщення установок і обладнання.
Висновки. Законодавство України в конституційному порядку встановлює право власності українського народу на природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а природоохоронний закон відносить їх до ресурсів загальнодержавного значення. Отже,
право народної власності на ресурси континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони слід розглядати не в сенсі встановлення
їх власницької належності у природному стані, а в контексті міжнародного
визнання права на використання ресурсів, що на них видобуваються. Інше
розуміння власницької правооб’єктності природних багатств континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони може привести до
обмеження міжнародних прав та економічних інтересів інших держав.
Сьогодні існує нагальна потреба в узгодженні змісту норм національного законодавства з міжнародно-правовими нормами, в уточненні юридичної
належності природних ресурсів континентального шельфу, у забезпеченні
дотримання вимог правового режиму їх використання й охорони тощо.
Зазначені та інші аспекти правооб’єктності ресурсів континентального
шельфу мають знайти своє закріплення у запланованому для прийняття
законопроекті про континентальний шельф України.
Література
1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. –
№ 30. – Ст. 141.
2. Про виключну (морську) економічну зону України : Закон України від 16.05.1995 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 21. – Ст. 152.
3. Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року та
Угоди про імплементацію частини XI Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права
1982 року : Закон України від 03.06.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. –
№ 31. – Ст. 254.
4. Згідно зі ст. 5 Закону України «Про державний кордон України» до територіального моря
України належать прибережні морські води шириною 12 морських миль, відрахованих від лінії
найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, або від прямих
вихідних ліній, які з’єднують відповідні точки. Географічні координати цих точок затверджуються
у порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України. В окремих випадках інша ширина
територіального моря України може встановлюватись міжнародними договорами України, а за відсутності договорів – відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. Див.:
Про державний кордон України : Закону України від 04.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради
України. – 1992. – № 2. – Ст. 5.
5. Про затвердження Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключній
(морській) економічній зоні : Постанова Кабінету Міністрів України № 662 від 12.06.1996 р. //
ЗПУ. – 1996. – № 13. – Ст. 346 ; Про невідкладні заходи щодо посилення охорони суверенних прав
України в її виключній (морській) економічній зоні : Постанова Кабінету Міністрів України № 69
від 22.01.1998 р. у редакції Розпорядження КМУ № 490-р від 19.03.2008 р. // Офіційний вісник
України. – 2008. – № 49. – Ст. 1614.
6. Слід відрізняти правовий режим виключних (морських) економічних зон і комплекс природних об’єктів та ресурсів від спеціальних (вільних) економічних зон із природно-соціальним комп-

І. І. Каракаш. Право власності на природні ресурси виключної (морської) економічної зони... 171

лексом складників за типом «Курортополіс Трускавець» чи «Порто-франко». Див.: Про спеціальну
економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець» : Закон України від
18.03.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 18. – Ст. 139 ; Про спеціальну
(вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту :
Закон України від 23.03.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 26. – Ст. 208.
7. Гірничий Закон України від 06.10.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. –
№ 50. – Ст. 433.
8. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення від 21.04.1992 р., ратифікована Постановою Верховної Ради України від 04.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. –
№ 23. – Ст. 172.
9. Договір про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією від
02.06.1997 р., ратифіковано Законом України від 17.07.1997 р., який набув чинності 22.10.1997 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 40. – Ст. 262.
10. Договір між Україною та Румунією про режим українсько-румунського державного кордону,
співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань від 17.06.2003 р., ратифіковано Законом України від 12.05.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 417.
11. Case concerning maritime delimitation in the Black sea (Romania v Ukraine. International Court
of Justice decision of 3 February 2009. – Hague, 2009.
12. Чорноус О.В. Правове регулювання використання та охорони природних ресурсів виключної
(морської) економічної зони : автореф. дис. … канд. юрид. наук / О.В. Чорноус. – К., 2006. – 20 с.
13. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів : Закон
України від 08.07.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 17. – Ст. 155.
14. Про аквакультуру : Закон України від 18.09.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. –
2013. – № 43. – Ст. 616.
15. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них : Закон України від
06.02.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 15. – Ст. 107.
16. Порядок і умови використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України іноземними юридичними і фізичними особами : Постанова Кабінету Міністрів України № 1490 від 13.08.1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33
(із змінами, внесеними Постановами КМУ № 748 від 07.08.2013 р. та № 955 від 25.12.2013 р.).
17. Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України : Постанова Кабінету Міністрів України № 992 від 25.11.2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 97. – Ст. 3321.
18. Анадромні види рибних запасів становлять види риб, які відтворюються у прісній воді та
здійснюють нагул у морських водах. Катадромні види рибних запасів становлять види риб, які відтворюються у морі та здійснюють нагул у прісних водах. Див.: Про рибне господарство, промислове
рибальство та охорону водних біоресурсів : Закон України від 08.07.2011 р. // Відомості Верховної
Ради України. – 2012. – № 17. – Ст. 155.
19. Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України : Постанова Кабінету Міністрів України № 533 від 16.10.2014 р. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 85. –
Ст. 2390.
20. Положення про Державне агентство рибного господарства України : Постанова Кабінету Міністрів України № 895 від 30.09.2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 90. – Ст. 3018.
21. Положення про Державну екологічну інспекцію України : Указ Президента України
№ 454/2011 від 13.04.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1260.
22. Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського
і Чорного морів : Закон України від 22.03.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –
№ 28. – Ст. 135 ; Про охорону суверенних прав України в межах виключної (морської) економічної
зони та континентального шельфу у північно-західній частині Чорного моря : Указ Президента
України № 801/2009 від 05.10.2009 р. // Офіційний вісник Президента України. – 2009. –
№ 31. – Ст. 1029.
23. Розширене поняття виключної (морської) економічної зони охоплює і ресурси морського дна
та його надр, що суттєво вплинуло на концептуальні засади правового положення та режиму континентального шельфу, проте останній усе ж зберіг своє інституційне існування. Див.: Молодцов С.В.
Правовой режим морских вод / С.В. Молодцов. – М., 1982. – С. 133.

172

Наукові праці НУ ОЮА

24. Відповідно до п. 5 ст. 76 Конвенції ООН з морського права фіксовані точки, що утворюють
лінію зовнішніх кордонів континентального шельфу на морському дні, повинні розміщуватися не
далі 350 морських миль від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря,
або не далі 100 морських миль від 2500-метрової ізобати, яка є лінією, що з’єднує глибини в
2 500 метрів.
25. Про державну програму розвитку законодавства України : Постанова Верховної Ради
України від 15.07.1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 29.
26. Конвенція ООН про континентальний шельф від 29.04.1958 р., набула чинності
10.06.1964 р. // Відомості Верховної Ради РССР. – 1964. – № 28.
27. Конвенция Организации Объединённых Наций по морскому праву от 10.12.1982 г., вступила
в силу 16.11.1994 г. : официальный текст на русском языке с приложениями. – М. : Бюллетень
международных договоров, 1998. – № 1. – 227 с.
28. Фёдоров П.А. Разграничение экономических зон и континентального шельфа в современном
международном морском праве : автореф. дис … канд. юрид. наук / П.А. Фёдоров. – М., 1985. –
С. 10.
29. Відповідно до ст. 1 Конвенції ООН про територіальне море та прилеглу зону суверенітет
держави поширюється за межі її сухопутної території та її внутрішніх вод на морський пояс, що
примикає до його берегів і називається територіальним морем, здійснюється з дотриманням постанов статей Конвенції та інших норм міжнародного права. За українським законодавством територіальне море України – це прибережні морські води завширшки 12 морських миль, що відлічуються
від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, або від
прямих вихідних ліній, які з’єднують відповідні точки. Див.: Правила охорони внутрішніх морських
вод і територіального моря від забруднення та засмічення : Постанова Кабінету Міністрів України
№ 269 від 29.02.1996 р. // ЗПУ. – 1996. – № 8. – Ст. 241 (у редакції Постанови № 492
від 07.07.2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 59. – Ст. 1937).
30. Петров В.В. Экологическое право России / В.В. Петров. – М., 1995. – С. 117.
31. Каракаш И.И. Региональное сотрудничество государств в области охраны морской среды /
И.И. Каракаш, Т.Р. Короткий. – Одесса, 2001. – С. 57–68.
32. Про угоди про розподіл продукції : Закон України від 14.09.1999 р. // Відомості Верховної
Ради України. – 1999. – № 44. – Ст. 391.
33. Про нафту і газ : Закон України від 02.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. –
2001. – № 50. – Ст. 262.
34. Салміна Я.О. Правове регулювання використання природних ресурсів континентального
шельфу : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Я.О. Салміна. – К., 2015. – 20 с.
Анотація
Каракаш І. І. Право власності на природні ресурси виключної (морської)
економічної зони та континентального шельфу України. – Стаття.
Статтю присвячено дослідженню належності та розробки, використання й охорони природних ресурсів виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу за
українським законодавством та нормами міжнародного права.
Ключові слова: право власності, суверенні права, прибережна держава, виключна економічна зона, континентальний шельф.
Аннотация
Каракаш И. И. Право собственности на природные ресурсы исключительной
(морской) экономической зоны и континентального шельфа Украины. – Статья.
Статья посвящена исследованию принадлежности и разработки природных ресурсов,
использования и охраны исключительной (морской) экономической зоны и континентального шельфа по украинскому национальному законодательству и нормам международного
права.
Ключевые слова: право собственности, суверенные права, прибрежное государство,
исключительная экономическая зона, континентальный шельф.
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Summary
Karakash I. I. Ownership of natural resources of the exclusive (marine) economic
zone and continental shelf of Ukraine. – Article.
The article is devoted to the study of the belonging and development of natural resources,
the use and protection of the exclusive (marine) economic zone and the continental shelf in
accordance with Ukrainian national legislation and international law.
Key words: property right, sovereign rights, coastal state, exclusive economic zone, continental shelf.
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УДК 343.985

С. М. Климаш
ДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ПРОТИДІЇ
РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ
Постановка проблеми. Питання боротьби зі злочинністю завжди
залишаються актуальними. Сучасна злочинність набуває організованого
характеру з усе більш тенденційними зазіханнями на власність і владу.
Такі кількісні та якісні зміни в сучасній злочинності, що характеризуються
появою нових видів злочинів, удосконаленням способів їх скоєння та приховування, зростанням професіоналізму злочинців, негативно впливають
на ефективність роботи правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.
Водночас найбільш значною обставиною, яка ускладнює процес розкриття
і розслідування злочинів, є протидія розкриттю і розслідуванню злочинів,
що в останні роки стала більш агресивною, масштабною, витонченою та є
причиною зниження показників розкриття злочинів, збільшення термінів
розслідування та закриття багатьох кримінальних проваджень.
Аналіз наукових думок свідчить про те, що визначення поняття протидії розслідування злочинів досліджувалося багатьма науковцями, такими як Р.С. Бєлкін, В.М. Карагодін, А.М. Кустов, А.В. Дулов, Р.М. Шехавцов, В.О. Коновалова, Л.В. Брусніцин, О.Ф. Волинський, І.О. Клімов,
Г.К. Сінілов, А.А. Наваліхін, В.Д. Зеленський, В.П. Бахін, В.Є. Корноухов,
О.Ю. Головін, Е.У. Бабаєва, Б.В. Щур та ін. Науковцями було зібрано і
досліджено чималу кількість матеріалу, виведено різні за змістом поняття
протидії розслідуванню злочинів і загалом було заявлено про існування
такої проблеми. Але деякі твердження, на наш погляд, не завжди відповідають вимогам сьогодення, що зумовлює необхідність подальшого дослідження.
Метою статті є систематизація знань щодо поняття протидії розслідуванню злочинів шляхом аналізу наявних підходів у криміналістичній літературі з подальшим визначенням найбільш актуальних, які відповідають
сучасному стану злочинності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Визначити витоки проблеми протидії розслідуванню не є можливим, оскільки з моменту виникнення процесу розслідування і з’явилося бажання перешкодити діяльності
осіб, які його здійснюють; це цілком логічний і закономірний процес: завж-
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ди існують дві протиборчі сторони, одна – та, яка скоює злочин, інша – та,
яка його виявляє, розслідує і розкриває у разі успіху. Природне бажання
особи, яка скоїла злочин, уникнути відповідальності і покарання за вчинене завжди спонукає її здійснювати заходи з метою приховування факту вчиненого протиправного діяння, знищення його слідів, «нейтралізації»
очевидців тощо. Однак, якщо раніше дії злочинців найчастіше зводилися
до одиничних актів скоєння злочинів і для них головним було не залишити
слідів, за якими їх могли б встановити і викрити, то сьогодні злочинність
змінилася не тільки кількісно, а і якісно, виявляється не в окремих актах
злочинів, а в системі злочинної діяльності [3, с. 9]. При цьому більшість
учених сходяться на думці, що перша згадка про протидію розслідуванню
належить Г. Гроссу, який розглянув окремі питання приховування злочину, діяльності в рамках способу вчинення злочину, а також про дачу
неправдивих свідчень і вдавання (симуляцію недуг) з боку обвинуваченого
або важливого свідка під час допиту [11, с. 262].
Правильне визначення і розуміння сутності цього явища має величезне
значення як для правозастосувачів, так і для учених, предметом наукових досліджень яких є проблематика протидії розслідуванню. Наприклад,
слідчий, прокурор або оперативний працівник, який не має уявлення про
протидію, що чиниться під час виявлення та розслідування злочинів, не
завжди зможе ефективно і грамотно реагувати на такі прояви, що у кінцевому результаті призводить до втрати доказової і криміналістично важливої інформації. Наявні думки щодо протидії розслідуванню, різноманітні за
обсягом і змістом, дані в різні періоди часу, не повною мірою збігаються із
сучасними тенденціями розвитку злочинності. Також від правильного розуміння сутності і визначення протидії значною мірою залежить і розробка
методів та засобів успішного подолання її проявів. В.П. Бахін зазначає, що
для розробки і реалізації дієвих заходів подолання протидії розслідуванню
необхідне всебічне і глибоке вивчення сучасного феномена протидії як
складової частини протистояння злочинності [2, с. 202–203].
Слід зазначити, що поняття протидії у сучасній криміналістиці не нове.
Але сьогодні це явище трансформується і вимагає сучасної оцінки. Якісні
та кількісні зміни, що відбуваються у сучасній злочинній діяльності, а
також у період високотехнологічних процесів, що мають місце в останні
роки, вимагають прийняття ефективних і раціональних рішень із вироблення і створення сучасних рекомендацій щодо нейтралізації і подолання
протидії, а також виведення такого, що відповідає дійсності, поняття протидії розслідуванню злочинів.
Аналіз наявних у науці дефініцій дозволяє зробити висновок про відсутність єдності поглядів на сутність цієї категорії [1]. Умовно різні погляди
науковців щодо визначення поняття протидії розслідуванню злочинів можна розділити на три групи.
1. Протидія – це система навмисних протиправних дій (дія та бездіяльність). Наприклад, В.М. Карагодін, який одним із перших розглянув протидію розслідуванню як криміналістичну категорію, визначив її як «умисні
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дії (або система дій), спрямовані на перешкоджання встановленню об’єктивної істини у кримінальній справі, досягнення інших цілей попереднього
розслідування» [5 с. 35].
С.Ю. Журавльов розглядає протидію розслідуванню як систему дій
(або бездіяльності), спрямовану на досягнення мети приховування злочину шляхом недопущення залучення його слідів у сферу кримінального
судочинства та їх подальшого використання як судових доказів [4, с. 9].
Із цим визначенням важко погодитися, тому що автор оперує тими ж
категоріями, що характеризують приховування злочинів. Водночас протидія розслідуванню полягає не тільки у перешкоджанні «вилученню слідів
злочинів». Для неї характерний протиправний вплив не тільки на сліди
(навіть у найширшому розумінні цього слова), а й на організаційно-правові
відносини, що складаються у процесі виявлення і розслідування. Безпосередніми об’єктами такого впливу є учасники кримінального процесу,
починаючи від потерпілих, свідків і закінчуючи працівниками оперативних
підрозділів, слідчими, суддями.
Не менш цікавим є погляд А.М. Кустова, відповідно до якого протидія
досудовому розслідуванню – це система протиправних дій, детермінованих
об’єктивними і суб’єктивними факторами, спрямованих на дезорганізацію
роботи з розкриття злочину, перешкоджання досягненню об’єктивної істини у кримінальному провадженні та правосуддя різними особами, зацікавленими в ухиленні від відповідальності винного [8, c. 54–55]. Аналогічно досліджувану категорію розглядали такі науковці, як А.Ф. Волобуєв,
Л.В. Брусніцин, О.Ф. Лубін та ін.
2. Протидія – це умисна протиправна діяльність (дія та бездіяльність).
У цьому контексті В.Д. Зеленський, розглянувши протидію розслідуванню
злочинів як діяльність, структурував її у такому вигляді:
– розумова діяльність (діяльність організаторів та керівників, консультантів (адвокатів, юристів, бухгалтерів та ін.) з розробки та реалізації
схеми протидії);
– практична діяльність (діяльність виконавців щодо здійснення певних
заходів, які протидіють розслідуванню).
На думку О.Ф. Волинського, під протидією розкриттю і розслідуванню злочинів слід розуміти «детерміновану об’єктивними і суб’єктивними
факторами навмисну протиправну діяльність, здійснювану злочинцями і
пов’язаними з ними особами для досягнення їхніх цілей, яка тим самим
перешкоджає вирішенню завдань розслідування» [12, с. 103]. У його більш
пізніших роботах ідеться уже про протидію як про «систему умисних протиправних дій (бездіяльності) осіб». Подібними є визначення протидії розслідуванню у трактуваннях О.Ю. Головіна, Р.С. Бєлкіна, Е.У. Бабаєвої,
О.Л. Стуліна та ін.
3. Прихильники останнього підходу стверджують, що протидію розслідуванню слід розглядати як умисну, протиправну поведінку, вчинки, дії
або будь-яку іншу цілеспрямовану активність. Так, на думку І.О. Клімова, Г.К. Сінілова, протидію слід розглядати як «умисне здійснення вчин-
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ків, поведінку і дії, спрямовані на перешкоджання здійсненню спеціального контролю над ними, ефективному виконанню завдань правоохоронної
функції держави з метою ухилення від відповідальності винних за вчинене правопорушення або пом’якшення відповідальності за таке» [6, с. 22].
А.А. Наваліхін, у свою чергу, стверджує, що протидією необхідно вважати
«умисну протиправну поведінку злочинця і пов’язаних із ним осіб, спрямовану на перешкоджання розслідуванню і – у підсумку – встановленню
істини у кримінальній справі» [9, с. 7]. Тотожні погляди висловлюють
В.Є. Корноухов, Р.М. Шехавцов, В.П. Лавров та ін.
Хочемо звернути увагу на єдність думок науковців у рамках виокремлених нами криміналістичних підходів щодо визначення протидії розслідуванню, а саме: протидія виражається та реалізується у формі дії та бездіяльності (замовчування, невиконання дій, які вимагаються, відмова від
давання показань, неповідомлення запитуваних відомостей, недонесення
та ін.). Наприклад, свідок як носій криміналістично важливої інформації у
разі здійснення впливу на нього шляхом підкупу, шантажу, залякування
зацікавлений у приховуванні відомої йому інформації. Так, метою особи,
яка володіє необхідною для слідства інформацією, є не протидія розслідуванню, хоча особа й усвідомлює можливі наслідки такої бездіяльності, а
визначається залежно від шляху її зацікавленості. У більшості випадків,
як свідчить практика, вплив на свідків здійснюється шляхом залякування
громадян. Таким чином, особи, які перешкоджають розслідуванню, можуть не тільки здійснювати будь-які дії, а й також шляхом своєї бездіяльності впливати на результат розслідування. Дію можна визначити як
результат прояву діяльності, у свою чергу, бездіяльність – це відсутність
дій. Необхідно зазначити, що низка авторів, які займаються цією проблемою, не зовсім коректні у виокремленні лише діяльності чи системи дій,
кажучи про процес протиправної поведінки в рамках концепції протидії
розслідуванню злочинів. Тому, на наш погляд, доцільно замінити термін
«діяльність» чи «система» терміном «поводження», який коригує об’єкт дослідження і більш реально відображає уявлення про протидію розслідуванню злочинів. Згідно із словником поводження – це певна поведінка, спосіб
або характер дій, обходження із ким-небудь, ставлення до когось [10, с.
687]. Так, поводження у рамках розгляду концепції протидії розслідуванню включає реалізацію певних послідовних дій суб’єктів, спрямованих на
об’єкт впливу для досягнення конкретної мети.
Аналіз визначених науковцями підходів щодо розуміння поняття протидії розслідуванню злочинів дозволяє вирізнити найбільш поширені об’єкти
впливу:
– завдання досудового слідства (Р.С. Бєлкін, В.М. Карагодін);
– встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні
(О.Ф. Волинський (1997 р.), В.М. Карагодін, А.А. Наваліхін, А.М. Кустов);
– завдання правоохоронної функції (І.О. Клімов, Г.К. Сінілов);
– сліди злочину та докази (С.Ю. Журавльов, О.Ф. Лубін, Р.М. Шехавцов);
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– тактичні та правові цілі певних слідчих (розшукових) дій (В.Є. Корноухов, В.Д. Зеленський);
– організаційно-правові відношення, які складаються у період виявлення та розслідування злочинів.
Таким чином, численність вищевказаних об’єктів протидії розслідуванню вказує на плюралізм думок не тільки щодо об’єкта, а й загалом стосовно визначення протидії. На нашу думку, з урахуванням положень чинного
законодавства найбільш грамотно і повно об’єкт протидії розслідуванню
висвітлено у ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження»:
«завданнями кримінального судочинства є захист особи, суспільства і держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних
інтересів учасників кримінального судочинства, а також забезпечення
швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з
тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальний злочин, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений
або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального судочинства
була застосована належна правова процедура» [7, с. 3].
Більшість визначень протидії розслідуванню злочинів, запропонованих
науковцями, містять інформацію щодо суб’єкта протидії, а саме вирізняються такі:
– злочинець і пов’язані з ним особи (О.Ф. Волинський, А.А. Наваліхін,
Л.В. Брусніцин);
– винні у вчиненому (І.О. Клімов, Г.К. Сінілов);
– учасники процесу, інші громадяни та організації (В.Д. Зеленський);
– зацікавлені особи (Р.М. Шехавцов).
Ми поділяємо думку багатьох науковців і вважаємо, що найбільш коректно та правильно як суб’єкт протидії розслідуванню злочинів визначити злочинця, осіб, причетних до злочину, та зацікавлених суб’єктів. Зацікавленими суб’єктами є будь-які особи, які з огляду на свої можливості,
наміри та поінформованість здатні протидіяти розслідуванню, усвідомлюючи наслідки таких дій. Під час виявлення проявів протидії розслідуванню особливу увагу необхідно приділяти системі зв’язків її учасників, які
мають негласний та конфіденційний характер. Саме так злочинець, особи,
причетні до злочину, та зацікавлені суб’єкти забезпечують свою безпеку
під час реалізації механізму протидії.
Важливо зазначити, що правильне визначення і виявлення суб’єкта
протидії працівниками правоохоронних органів на основі запропонованих
науковцями формулювань надасть можливість полегшити виявлення та у
подальшому подолати різні прояви протидії розслідуванню.
Неможливо не звернути уваги на мету досліджуваної категорії, від якої
залежатиме побудова взагалі механізму протидії. Метою науковці пропонують вважати:
– відмову від сприяння правосуддю або його припинення потерпілим та
іншими особами (Л.В. Брусніцин);
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– перешкоджання досягненню об’єктивної істини під час розслідування, а також ухилення від кримінальної відповідальності або її пом’якшення
(О.Ф. Волинський, А.М. Кустов, І.О. Клімов, Г.К. Сінілов, А.А. Наваліхін,
Р.С. Бєлкін, В.М. Карагодін);
– недосягнення цілей окремих слідчих (розшукових) дій (В.Д. Зеленський);
– перешкоджання розслідуванню (Е.У. Бабаєва).
Деякі погляди вчених звужують мету протидії до конкретного суб’єкта,
або як мету вказують перешкоджання встановленню об’єктивної істини
(хоча з цього приводу свою аргументовану думку висловлює Кримінальний
процесуальний кодекс України, а саме ст. 283 «Загальні положення закінчення досудового розслідування», вказуючи на конкретні процесуальні
форми закінчення досудового розслідування). Таким чином, незалежно від
встановлення істини процесуальне рішення приймається в обов’язковому
порядку, хоча і впливає на його форму. Так, на наш погляд, доцільно як
мету протидії розслідуванню розуміти ухилення від кримінальної відповідальності або її пом’якшення.
Характерною рисою протидії розслідуванню, на думку Р.С. Бєлкіна,
В.М. Карагодіна, О.Ф. Волинського, І.О. Клімова, Г.К. Сінілова, А.А. Наваліхіна, В.Д. Зеленського, О.Ю. Головіна та ін., є навмисний характер
протидії. Водночас Е.У. Бабаєва, В.В. Дємєнтьєв, В.В. Степанов якісною
ознакою протидії називають навмисні або ненавмисні дії, з чим ми не
можемо погодитись, оскільки будь-яка діяльність, що здійснюється суб’єктом, є усвідомленою, тобто особа розуміє, що в результаті її дій настануть
певні наслідки, і свідомо бажає їх настання. Протидія розслідуванню не є
винятком і не може мати випадковий характер.
О.Ф. Волинський, В.П. Лавров, О.Л. Стулін, В.Є. Корноухов, А.А. Навалихін, Л.В. Брусніцин, А.М. Кустов у своїх визначеннях протидії розслідуванню звертають увагу на протиправний або злочинних характер таких
дій, що, на наш погляд, є не зовсім коректним. Це пов’язано з тим, що
протидія розслідуванню відповідно до чинного законодавства не завжди
порушує його. Прикладом такої протидії є діяльність адвоката – захисника, коли, формально не порушуючи жодних процесуальних або правових
норм закону, захисник затягує процес розслідування, подаючи клопотання
про призначення експертиз, які заздалегідь не принесуть будь-яких вагомих результатів, або заявляючи відводи учасникам сторони обвинувачення, надає стороні обвинувачення інформацію, що не відповідає дійсності,
з метою затягнути слідство або скерувати на помилковий шлях. І це не
кажучи вже про фінансову складову. Або, наприклад, використання відмови від дачі показань підозрюваним або обвинуваченим згідно зі ст. 18 КПК
України «Свобода від самовикриття і право не свідчити проти близьких
родичів або членів сім’ї», що є абсолютно правомірним способом протидії
розслідуванню. І це не беручи до уваги той факт, що підозрюваний або
обвинувачений під час допиту навіть не попереджається про кримінальну
відповідальність за завідомо неправдиві показання (ст. 384 Кримінального
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кодексу України), не згадуючи вже положення Конституції України. Отже,
протидія має можливість реалізовуватись у рамках чинного законодавства
шляхом використання процесуально дозволених механізмів.
Висновки. Проаналізувавши та систематизувавши думки багатьох науковців, можемо зробити висновок, що існує безліч різних за змістом та
обсягом визначень поняття протидії розслідуванню злочинів. Проте, незважаючи на деякі відмінності, науковці розглядають досліджувану категорію
через сукупність певних характеристик, властивих цьому явищу. На наш
погляд, основними характеристиками, завдяки яким можна визначити поняття протидії розслідуванню з боку осіб, причетних до злочину, можна
визначити такі: умисне поводження (дія та бездіяльність); негласний і
конфіденційний характер зв’язків учасників; реалізація як протиправно,
так і в рамках чинного законодавства (із використанням процесуально
дозволених механізмів); перешкоджання вирішенню завдань кримінального провадження; вплив на криміналістично важливу (зокрема, доказову)
інформацію, її носіїв та джерела.
Усі вищевказані положення та заходи, які реалізовуються у рамках
механізму протидії розслідуванню злочинів, спрямовані на уникнення кримінальної відповідальності або її пом’якшення.
Отже, уточнене визначення поняття протидії розслідуванню злочинів
може мати такий вигляд: протидія розслідуванню злочинів – це навмисне
поводження (дія або бездіяльність) злочинця, осіб, причетних до злочину,
та зацікавлених суб’єктів, здійснюване як протиправно, так і у рамках
чинного законодавства (із використанням процесуально дозволених механізмів), спрямоване на перешкоджання вирішенню завдань кримінального
провадження шляхом впливу на криміналістично важливу (зокрема, доказову) інформацію, її носіїв та джерела з метою уникнення кримінальної
відповідальності або її пом’якшення.
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Н. І. Клименко
КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА:
ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
Постановка проблеми. Методика розслідування злочинів є структурною частиною науки криміналістики. Вона пов’язана з іншими її розділами – загальною теорією криміналістики, криміналістичною технікою і
криміналістичною тактикою. У науковій системі криміналістична методика
розслідування є загальним розділом, що синтезує наукові положення попередніх розділів. Тому методика розслідування злочинів може розглядатись
як особлива частина криміналістики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сутністю методики розслідування окремих видів злочинів є взаємозв’язок двох аспектів – практичного і теоретичного.
Зокрема, це сам процес розслідування злочинів як специфічна діяльність
уповноважених законом органів та осіб, що здійснюється на підставі застосування засобів криміналістичної техніки, прийомів слідчої тактики, методів
розслідування певних видів злочинів. Це також і розділ науки криміналістики, який містить систему комплексних криміналістичних рекомендацій щодо
виявлення, розслідування та профілактики окремих видів злочинів.
Процес розслідування загалом і окремих видів злочинів зокрема включає такі елементи:
– правову діяльність, що здійснюється на підставі процесуальної форми
уповноваженими законом органами та особами (слідчим, прокурором);
– пізнавальну діяльність, спрямовану на встановлення обставин події минулого на підставі теорії судових доказів, законів логіки і положень психології;
– організаційну діяльність, спрямовану на забезпечення планомірного
розслідування окремих видів злочинів на підставі нормативних приписів,
рекомендацій із наукової організації праці;
– профілактичну діяльність, спрямовану на встановлення причин та
умов, що сприяли вчиненню злочинів, яка здійснюється на підставі рекомендацій кримінології та криміналістики.
Основою методики є система методів розслідування, що сприяє повному та всебічному розкриттю злочинів, збиранню та об’єктивній оцінці
доказів на підставі закону і криміналістичних рекомендацій.

© Клименко Н. І., 2017

Н. І. Клименко. Криміналістична методика: поняття, структура та вдосконалення

183

Основними методами розкриття злочинів є встановлення способу та
механізму злочину, його розкриття, встановлення злочинця, виявлення
підозрюваної особи, встановлення інших осіб та обставин, криміналістичний аналіз оперативної обстановки.
Серед дисертацій із криміналістики найбільша кількість робіт із методики розслідування окремих видів злочинів (із 544 – 315, майже 58%) [1].
Різні автори трактують термін «методика» по-різному і дають такі визначення:
– це сукупність взаємозв’язаних способів та прийомів доцільного проведення будь-якої роботи;
– це вчення про методи викладення певної науки, предмета [2].
Аналогічні визначення наведені в інших авторитетних виданнях [3].
М.В Салтевський вважає, що криміналістична методика – це завершальний розділ науки криміналістики, що є системою наукових положень
(закономірностей, принципів) і розробленням на їх основі практичних рекомендацій (алгоритмів, програм, які забезпечують оптимальну організацію розслідування і попередження окремих видів злочинів) [4].
Б.В. Щур за результатами аналізу та опитування слідчих МВС, СБУ
і прокуратури запропонував структуру криміналістичної методики, яка
складається з таких елементів:
1) криміналістична характеристика певного виду групи злочинів;
2) обставини, які підлягають з’ясуванню;
3) попередні дії слідчого до відкриття кримінального провадження;
4) типові слідчі ситуації та система версій початкового етапу розслідування;
5) проміжні завдання і комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових
заходів початкового етапу розслідування;
6) типові слідчі ситуації та система версій наступного етапу розслідування;
7) проміжні завдання та комплекс слідчих дій і оперативно-розшукових
заходів наступного етапу розслідування;
8) заходи усунення протидії розслідуванню злочинів;
9) профілактична діяльність слідчого [5, с. 136–138].
Б.В. Щур також розробив проекти науково-правових актів регламентації процедури державної реєстрації криміналістичних методик.
Криміналістична методика – це своєрідний еталон, що визначає дії слідчого в тих чи інших умовах [7].
Методика розслідування окремих видів злочинів – це частина науки
криміналістики, яка має озброїти слідчого науково-методичним комплексом знань і навичок розкриття та розслідування злочинів [8].
В.В. Тіщенко визначив криміналістичну систему наукових положень і
рекомендацій, спрямованих на вивчення механізму здійснення злочинів
різних категорій та розробку методів і технологій у виявленні, розкритті
та розслідуванні [9].
Криміналістична методика – це система визначених елементів, взаємозалежних та взаємозумовлених, розташованих у певному порядку, які
становлять структуру методики [10].
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Вважаємо більш вдалим визначення В.П. Бахіна (1999 р.): криміналістична методика – це «заключний розділ науки криміналістики, який
є системою наукових положень і розроблених на їх підставі практичних
рекомендацій оптимального проведення розслідування злочинів» [11].
Криміналістична методика складається із двох частин:
– загальної (поняття, завдання, зміст та структура);
– окремої (методики розслідування різних видів злочинів).
В.В. Тіщенко вважає, що структура окремих методик розслідування
повинна відповідати таким принципам їх побудови:
1) розробка методичних рекомендацій з урахуванням криміналістичних
класифікацій злочинів, що дозволить їх дослідити й утворити різного рівня
і характеру видову, підвидову, позавидову групи;
2) розробка методики розслідування на підставі криміналістичного
аналізу відповідної категорії злочинів та інформаційно-пізнавальної слідчо-криміналістичної характеристики злочинів;
3) визначення кола обставин, що підлягають встановленню у конкретній категорії злочинів;
4) визначення кола і задач розслідування з урахуванням специфіки
слідчої діяльності на різних етапах розслідування: початковому, подальшому і завершальному;
5) розробка типових версій і криміналістичних алгоритмів їх перевірки
і вирішення тактичних задач на основі інформаційно-ситуаційної оцінки
стану розслідування;
6) розгляд і розробка тактичних і технічних прийомів та правил перевірки слідчих дій і тактичних операцій з урахуванням досліджуваної
категорії злочинів.
В.В. Тіщенко, як і інші вчені (А.В. Штонін, В.А. Образцов та ін.), надав
співвідношення понять «методика розслідування злочинів» і «технологія
розслідування» [9].
Завданнями криміналістичної методики (як і загалом науки криміналістики) є сприяння найбільш успішному здійсненню конституційних положень
про захист інтересів держави, законних інтересів та прав громадян у вирішенні завдань кримінального судочинства (ст. 2 КПК України), у досягненні
мети боротьби з організованою злочинністю (ст.ст. 2, 3 Закону України
«Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»).
На підставі цих завдань у методиці розслідування розрізняють власні
завдання з удосконалення наукових рекомендацій щодо підвищення ефективності розкриття злочинів: систематичне узагальнення слідчої, судової
та експертної практики; вивчення кримінальної обстановки загалом та в
окремих регіонах, стану, структури та динаміки злочинності; аналіз кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого, адміністративного, цивільно-правового, а також галузевого законодавства, пов’язаного із встановленням юридичної відповідальності за правопорушення у
різних сферах діяльності (господарської, фінансової, банківської, податкової, екологічної та ін.).
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Одним із важливих завдань методики розслідування є розробка найбільш ефективних методів і засобів розкриття та розслідування злочинів,
побудова їх криміналістичної характеристики, оптимізація процесу розслідування окремих видів злочинів на основі використання даних про типові
слідчі ситуації, систему типових версій, комплекси слідчих, організаційних
та інших процесуальних дій.
У переліку таких завдань виокремлюється прогнозування змін у структурі злочинності й розробка відповідно до цього нових методик розслідування та вдосконалення тих, що застосовуються. Так, серед актуальних
постала розробка методик розкриття і розслідування злочинів проти особи, зокрема вбивств, учинених на замовлення, різних видів економічних
злочинів тощо. Вирішення таких завдань відображає одну з найважливіших функцій криміналістики – прогностичну, що особливо важливо в
умовах структурних змін і динаміки злочинності.
Особливого значення набуває розробка методик розслідування латентних злочинів, злочинів, що вчиняються організованими групами, до яких
належать діяння загальнокримінальні (насильницькі, насильницько-корисливі) та економічні, що вчиняються у сфері виробництва, торгівлі, обслуговування, банківської та іншої економічної діяльності.
Кожна окрема методика розслідування розробляється відповідно до
норм Особливої частини КК, що містять опис ознак злочинів певних видів.
Норми КПК становлять основу для розробки типових обставин, які підлягають встановленню у процесі доказування у провадженнях про злочини
певного виду, і побудови структури окремої методики розслідування.
Критерієм для виокремлення позавидових методик розслідування злочинів може бути не тільки суб’єкт злочину, а й інші фактори, наприклад,
рівень організації і професійності злочинності.
Формування позавидових методик здійснюється за рахунок групування
різних видів злочинів на основі характерних ознак, що їх об’єднують, і є
орієнтиром та способом забезпечення успішності роботи щодо їх розкриття і розслідування.
Особливе значення позавидові методики отримали сьогодні, коли докорінним чином змінилася злочинність, з’явилися нові види злочинів, істотно
змінилися способи їх скоєння (використання як засобів скоєння злочинів
комп’ютерної техніки, вибухових речовин тощо). Найбільш актуальною є
розробка позавидової методики стосовно організованої злочинності.
Сприяти цьому повинна позавидова методика розслідування видів організованої злочинності, яка буде створена на основі узагальнення досвіду
боротьби з нею. Причому методика, яка буде відображати не тільки загальні для скоєння злочину параметри (спосіб, слідова картина тощо), а й
дані загалом про організовану злочинність, характер злочинної діяльності
(її структуру, форми організації, комплектування «кадрами», систему розвідки і контррозвідки, тактику злочинної діяльності, способи життєзабезпечення тощо). Без створення такої методики результативна й ефективна
боротьба з організованою злочинністю не може бути забезпечена.
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Наведені методики розслідування у криміналістичній літературі називаються по-різному: особливі й окремі, комплексні, міжвидові тощо.
Окрема методика становить результат наукового дослідження, узагальнення практики розслідування, систему положень та наукових рекомендацій, які визначають порядок діяльності слідчого під час розслідування
окремого виду злочину. Для кожного виду злочинів існують структурні
схеми, алгоритми діяльності, які придатні для їх розслідування. Такий алгоритм називають структурою окремої методики.
Так, з’явилися внутрішньовидові методики, наприклад, крадіжок із
кафе, квартир і крамниць, викрадання людей (А.Г. Филиппов, Н.А. Бурхаляєв, А.А. Степанов, Я.А. Соколова). Почали формуватися методики
відповідно до інших криміналістично значущих підстав (ознак) і більш
широких рівнів загальності різних видів злочинів [10].
Варто зауважити, що міжвидові (при цьому підкреслюється їхнє місце
в системі) методики було б більш точно назвати позавидовими (що відображає їхню сутність – побудова зовсім за іншим принципом, ніж решта,
не відповідно до видових особливостей злочинів, тобто за основним стандартом, а виходячи з інших криміналістично значущих для розслідування
ознак, характерних для декількох видів злочинів).
З урахуванням викладеного види криміналістичних методик схематично можна уявити таким чином.
Криміналістична методика
Основні види методик
Видові методики
(методика розслідування убивств)

Внутрішньовидові методики
(методика розслідування убивств
на замовлення)

Позавидові методики
(методика розслідування злочинів,
скоєних неповнолітніми)

Групові методики
(методика розслідування злочинів,
скоєних службовими особами)

Сутність криміналістичної методики зводиться до рекомендацій щодо
розкриття та розслідування скоєного злочину, коли невідомо, хто його
вчинив, і встановлення обставин скоєння, коли спосіб дій винного досить очевидний, але вимагає роз’яснення і з’ясування причин скоєних дій.
У найбільш загальному вигляді – це рекомендації щодо виявлення слідів
скоєних дій (бездіяльності), їхнього аналізу і правової оцінки.
Для кожного виду злочинів характерні свої специфічні сліди і зумовлені
цим засоби і методи їхнього виявлення та «прочитання», тому має місце необхідність розробки окремих методик розслідування певних видів злочинів.
Аналіз специфіки скоєння і розслідування окремих видів злочинів підказав необхідність додаткової деталізації видових методик залежно від
особливостей слідчих ситуацій та інших своєрідних обставин здійснення
злочинної діяльності. Однак, окрім подрібнення видових методик на специфічні внутрішньовидові, почали висуватися пропозиції про побудову ме-
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тодик розслідування відповідно до інших криміналістично значущих основ
(ознак) і більш широкого рівня спорідненості різних видів злочинів.
У зв’язку з цим основою для криміналістичної класифікації злочинів
визнавалися:
а) характер первинної інформації, що зумовлює специфіку набору необхідних слідчих дій і їхній зміст;
б) види відображення злочинних дій (в облікових документах, в інших
матеріальних та ідеальних слідах);
в) спосіб учинення злочинів, знаряддя і засоби їх скоєння, що використовуються;
г) ступінь приховування і маскування злочину, наявність у винуватого
досвіду;
д) особа злочинця і потерпілого [12].
Одночасно із процесом диференціації методик відбувається процес своєрідної інтеграції, коли почали формуватися методики міжвидових груп
злочинів, що відображають не видові, а інші особливості вчинення і розслідування об’єднаних видів злочинів. До методик, що отримали досить
широке відображення у криміналістичній літературі, можна зарахувати
методику розслідування злочинів неповнолітніх, нерозкритих злочинів минулих років, злочинів, скоєних іноземцями і проти них, тощо.
В основу цих методик покладено особливості суб’єкта злочину, вплив фактора часу, специфіки засобів скоєння злочинів тощо. Так, говорячи про злочини неповнолітніх, варто зауважити, що вікові особливості їхнього характеру і
поведінки надто своєрідно виявляються як у протиправній діяльності (мотиви
і мета скоєння злочинів, вибір і ставлення до предметів посягання, специфіка
слідової картини тощо, так і в процесі проведення розслідування (недооцінка того, що відбувається, хибне почуття товариства). Під час розслідування
нерозкритих злочинів минулих років основні специфічні моменти пов’язані із
заходами щодо маскування слідів злочину й особливостями організації роботи щодо виявлення та усунення недоліків, допущених на початковому етапі
розслідування (врахування дії фактора часу, пошук невикористаних можливостей, застосування під час аналізу погляду «збоку» тощо).
В основі кожної такої об’єднуючої (позавидової) методики лежать особливості, шо виходять за межі специфіки конкретного виду злочину та
дозволяють виявляти і використовувати в діяльності щодо розкриття і розслідування злочинів додаткові фактори, які визначаються не видом злочину, а ознаками, характерними для групи різних злочинів, і сприяють
підвищенню ефективності їх розслідування.
Не можна визнати вдалими спроби формування методик за «гарячими
слідами», розслідування «бригадним методом» окремих різновидів злочинів. До них можна віднести злочини проти держави, військові злочини,
злочини, скоєні службовими особами, тощо.
Значення позавидових методик зросло особливо в останній час, коли
з’явилися нові види злочинів і змінилися способи їх здійснення (із використанням комп’ютерної техніки, вибухових речовин тощо).
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У криміналістичній літературі розрізняють комплексні (А.Ф. Волобуєв),
міжвидові (В.В. Радаєв), групові (наприклад, методики розслідування злочинів, що здійснюються посадовими особами) методики [13; 14].
Удосконалення криміналістичної методики залежить від розробки
її складових елементів і від більш поглибленого розроблення методик
розслідування окремих видів злочинів (екологічних – О.В. Одерій, насильницьких – В.В. Тіщенко, міжнародних – Ю.О. Чорноус, скоєних неповнолітніми – Н.В. Карпінська, групового екстремізму – В.І. Бояров,
господарських – Г.К. Прокопанич та ін.).
Ефективний розвиток методики розслідування правопорушень залежить і від використання позитивного зарубіжного досвіду деяких країн
(Франції, Англії, країни Європи, США тощо).
Висновки. Розробка вказаних методик розслідування злочинів відображає потреби слідчої практики і є подальшим удосконаленням розвитку
криміналістичної методики.
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Анотація
Клименко Н. І. Криміналістична методика: поняття, структура та вдосконалення. –
Стаття.
Розглянуто поняття криміналістичної методики як структурної особливої частини науки криміналістики, як взаємозв’язок теоретичних та практичних аспектів, як єдність двох
частин – загальної та окремої; виокремлено її завдання, найбільш ефективні методи і за-
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соби розкриття та розслідування злочинів; розкрито структурну схему (алгоритм діяльності) розслідування; наведено принципи криміналістичної методики, співвідношення понять
«методика розслідування злочинів» і «технологія розслідування», основи криміналістичної
класифікації злочинів; класифіковано окремі види методики з відображенням їх особливостей; систематизовано умови вдосконалення криміналістичної методики.
Ключові слова: криміналістична методика, особлива частина, поняття, структура, методи, видові (позавидові) методики, вдосконалення.
Аннотация
Клименко Н. И. Криминалистическая методика: понятие, структура и совершенствование. – Статья.
Рассмотрено понятие криминалистической методики как структурной особенной части науки криминалистики, как взаимосвязь теоретических и практических аспектов, как
единство двух частей – общей и отдельной; выделены ее задачи, наиболее эффективные
методы и средства раскрытия и расследования преступлений; раскрыта структурная схема (алгоритм деятельности), расследования; приведены принципы криминалистической
методики, соотношение понятий «методика расследования преступлений» и «технологии
расследования», основы криминалистической классификации преступлений; классифицированы отдельные видовые и вневидовые методики с отражением их особенностей; систематизированы условия совершенствования криминалистической методики.
Ключевые слова: криминалистическая методика, особая часть, понятие, структура,
методы, видовые (вневидовые) методики, совершенствование.
Summary
Klymenko N. I. Forensic methodology: concept, structure and improvement. – Article.
The concept of criminalistic methodology as a structural special part of the science of
criminalistics is considered as a correlation of theoretical and practical aspects, as the unity
of two parts, general and separate, its tasks are singled out, the most effective methods and
means for disclosing and investigating crimes are the structural scheme (algorithm of activity)
The principles of the criminalistics methodology, the correlation of the concepts “investigation
methodology of crimes” and “investigation technologies” are given: the basis of criminalistic
classification of crimes, separate specific and non-specific methods for reflecting their features
are classified, and the conditions for improving the forensic methodology are systematized.
Key words: forensic methodology, special part, concept, structure, methods, specific
(non-specific) techniques, improvement.

190

УДК 343.21

І. І. Когутич
СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ОКРЕМИХ СКЛАДНИКІВ МЕТОДИКИ
СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Постановка проблеми. Останніми роками науковці працюють над змінами у предметі криміналістичної методики. Серед розробників цієї тематики виправдано розглядати, зокрема, В.П. Бахіна [1], Р.С. Бєлкіна [2; 3],
О.М. Васильєва [4], І.О. Возгріна [5], В.Г. Гончаренка [6], В.Ю. Шепітька
[7], А.Ф. Волобуєва [8], В.О. Гавло [9], І.Ф. Герасимова [10], С.О. Голунського [11], В.А. Журавля [12], А.В. Іщенка [13], В.П. Корж [14, 15],
Г.А. Матусовського [16], В.В. Тіщенка [17], Б.В. Щура [18] та ін. Відомо й
те, що не в останню чергу цей інтерес породжений потребою дослідження
та розробки прийомів і засобів не лише досудового розслідування, а також
судового розгляду кримінальних справ. Саме тому предметом криміналістичної методики все більше охоплені і криміналістичні закономірності цієї
стадії кримінального процесу [19; 20].
Виклад основного матеріалу дослідження. Судовий розгляд кожної
кримінальної справи є індивідуальним. Цю індивідуальність забезпечує, з
одного боку, матеріально-правовий склад досліджуваного безпосередньо
в суді кримінального правопорушення, з іншого – властивий лише цьому
окремому дослідженню його хід. Однак безспірно й те, що кримінальним
правопорушенням (злочинам, проступкам), процесу їхнього розслідування
та судового розгляду поряд з індивідуальним властиве і щось спільне (типове), закономірне. У найзагальнішому варіанті викладу цими закономірностями судового розгляду можна вважати:
1) закономірності у діяльності обвинувача – прокурора, захисника –
професійного адвоката, головуючого – професійного судді під час вивчення кожним із них у розрізі специфіки виконуваної професійної функції
(обвинувачення, захисту, вирішення кримінальної справи) матеріалів кримінальної справи на предмет перевірки наявної (чи відсутньої) там інформації про подію (події), що містять ознаки злочинів. Адже це вивчення
здійснюється не хаотично, а системно, за певною типовою схемою (алгоритмом), що вже стало загальноприйнятним (закономірним) у їхній діяльності на цьому відрізку судового слухання справи. Якщо коротко – це
закономірності форми підготовки;
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2) закономірності встановлення обставин, що підлягають встановленню
і доказуванню під час судового розгляду кримінальних справах (закономірності змісту підготовки);
3) закономірності напрацювання зумовлених судовими ситуаціями типових програм (алгоритмів) судових дій слідчого характеру (надалі для
зручності назвемо їх судово-слідчими діями) та інших передбачених законодавством заходів для встановлення істини у кримінальних справах
(судово-контрольні та організаційно-забезпечувальні дії суду), тобто закономірності вибору інструментарію;
4) закономірності безпосереднього виконання судово-слідчих дій та інших заходів під час судового розгляду кримінальних справ (закономірності
реалізації інструментарію) та ін.
Отже, враховуючи закономірності, властиві стадії досудового розслідування (про що знаємо з вивчення криміналістики), і щойно у загальному
вигляді наведені закономірності стадії судового провадження, криміналістична методика як розділ цієї науки логічно мала б містити: 1) методику
розслідування злочинів; 2) методику судового розгляду кримінальних справ.
У функціонально-часовому аспекті положення методики розслідування
злочинів є предметними з моменту відкриття кримінального провадження
і до його завершення у будь-якій формі, передбаченій ст. 283 КПК України
(закриття кримінального провадження; звернення до суду з клопотанням
про звільнення особи від кримінальної відповідальності; звернення до суду
з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів
медичного або виховного характеру тощо). Стосовно положень методики
судового розгляду кримінальних справ, то вони є актуальними з моменту
надходження матеріалів кримінального провадження у суд і до прийняття
ним у ній відповідного процесуального рішення (вироку, ухвали).
Безумовно, чимало з методичних рекомендацій досудового провадження
зберігають свою значущість і в комплексі криміналістичного забезпечення судового розгляду. Однак унаслідок суттєвих відмінностей між цими
стадіями кримінального провадження у методиці судового розгляду все ж,
як правило, досліджують та шукають відповіді на запитання, які багато в
чому є іншими, аніж як для методики розслідування певних видів (груп)
злочинів. Це, зокрема, відповіді на такі запитання: 1) як підготувати (організувати та спланувати) судовий розгляд кримінальної справи (залежно,
по-перше, від так званої періодизації цього розгляду – чи це підготовче провадження, початок судового розгляду, дослідний його етап, судові дебати;
по-друге, від правового статусу та призначення самого суб’єкта планування – уже згадуваних прокурора – обвинувача, захисника – професійного
адвоката, головуючого – професійного судді, діяльність яких зумовлена
специфікою властивої кожному з них процесуальної функції); 2) яка сутність і види судових ситуацій, а також чинників формування (виникнення)
цих ситуацій та можливість їх прогнозування вищеназваними учасниками
судового провадження; 3) як впливають судові ситуації на виокремлення
вищеназваними суб’єктами завдань цієї стадії провадження, їхній зміст і
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види; 4) як ці завдання екстраполюються в алгоритм дій суду, прокурора –
обвинувача та захисника (яким має бути типовий набір судово-слідчих та
інших процесуальних дій, їх комплексів); 5) якою повинна бути залежно
від можливих різнорівневих судових ситуацій тактика виконання цих дій
та комплексів тощо. Адже аналогічно ситуативності тактики досудового
розслідування тактика судового розгляду також є ситуативною, як і будьяка інша пошуково-дослідна діяльність.
Різнорівневість судової ситуації – це рівень ситуації усього судового
розгляду (найвищий), рівень ситуації етапу судового провадження (вищий), рівень ситуації проведення конкретної судової (судово-слідчої) дії
(чи їх поєднання – операції) (середній), рівень ситуації застосування
будь-якого тактичного засобу (чи їх поєднання – тактичного прийому,
тактичної комбінації).
Однак є ще одна суттєва ознака стадії судового провадження. Саме тут
у контексті дотримання засад кримінального провадження у найповнішому обсязі реалізують уже згадувані процесуальні функції обвинувачення,
захисту та кримінальної юстиції. Специфіка закономірностей та особливості діяльності учасників кримінального провадження – безпосередніх
реалізаторів цих функцій (прокурора, адвоката, судді) зумовлює відповідну
специфічність диференційованих за цією ознакою криміналістичних рекомендацій цим суб’єктам.
Іншими словами, криміналістика повинна містити арсенал порад як для
прокурора, так і для адвоката, суду. Цей арсенал у вигляді теоретичних
положень і розроблених на їх основі рекомендацій має бути об’єднаний
забезпеченням єдиної і спільної мети кримінального провадження (встановити об’єктивну істину, або ж, переслідуючи законний інтерес, сприяти
цьому встановленню істини). Тому є всі підстави вести мову про три взаємопов’язані складники методики судового розгляду кримінальних справ
у такій пріоритетно (як для науки криміналістики) зумовленій ієрархії:
1) методику підтримання прокурором публічного обвинувачення; 2) методику професійного захисту; 3) методику суду у вирішенні справи.
Отже, у наукознавчому контексті виправдано вважати, що методика судового розгляду кримінальних справ – це складова частина криміналістичної методики, яка містить систему наукових положень і напрацьованих на
їхній основі та відповідно до вимог закону рекомендацій щодо раціональної
підготовки і здійснення судового провадження в окремих категоріях кримінальних справ професійними суб’єктами цієї діяльності (суддею (суддями),
прокурором – обвинувачем, адвокатом – захисником) [21, с. 62].
Окрім того, методика судового розгляду кримінальних справ передбачає
й інший аспект – безпосередній процес розгляду кримінальних справ у
суді першої інстанції, тобто специфічну діяльність уповноважених законом
органів та осіб, яку здійснюють на підставі застосування засобів криміналістичної техніки, прийомів криміналістичної тактики, системи методичних рекомендацій щодо судового розгляду кримінальних справ про певні
види (групи) суспільно-небезпечних діянь. Саме у взаємозв’язку цих двох
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напрямів – практичного і теоретичного – криміналістична методика судового розгляду кримінальних справ виявляє, як видається, своє призначення, сприяючи розробці наукових рекомендацій здійснення цього процесу і
запровадження їх у практику кримінальних проваджень.
Поняття методики судового розгляду кримінальних справ необхідне, зокрема, для об’єднання у єдину й чітку систему багатьох криміналістичних
рекомендацій. Крім того, це матиме практичне значення для використання
цих рекомендацій судом, прокурором – обвинувачем та адвокатом – захисником у ході розгляду кримінальних справ.
Методика судового розгляду повинна містити науково-практичні рекомендації із формування системи судово-слідчих, організаційно-підготовчих
та інших судових дій. Цільове призначення цього складника криміналістичної методики полягає в упорядкуванні використання різних криміналістичних засобів та методів для вирішення завдань кримінального провадження шляхом максимальної оптимізації процесу судового розгляду
кримінальних справ.
Враховуючи види та характер уже частково згаданих закономірностей,
що є предметом методики судового розгляду кримінальних справ, можна
запропонувати двохелементну її систему.
1. Загальні положення методики судового розгляду кримінальних справ,
утворених теоретичними основами методики: її предметом, метою і завданнями, системою; історією і джерелами утворення; співвідношенням з іншими складниками криміналістичної методики; загальними правилами (вимогами) побудови й основними положеннями методик судового розгляду
кримінальних справ із диференціюванням їх за певними категоріями справ
(щодо видів чи груп злочинів) та за головними суб’єктами судового розгляду (суду, прокурора – обвинувача, адвоката – захисника) тощо. Крім
теоретичного значення, загальна частина має також і практичне значення,
оскільки саме від того, наскільки науково обґрунтованими є її загальні
положення як складники загальних положень криміналістичної методики,
залежить ефективність розробки і використання на практиці типових методик судового розгляду певних категорій кримінальних справ.
Структура (зміст) загальних положень повинна мати такий вигляд: поняття і сутність, об’єкти методики як складової частини розділу криміналістичної методики; базові вимоги (критерії) щодо побудови методик
судового розгляду кримінальних справ, які стосуються певних видів (груп)
злочинів; джерела методики судового розгляду кримінальних справ; завдання криміналістичної методики судового розгляду кримінальних справ і її
зв’язки з іншими складниками криміналістики; система методики судового
розгляду кримінальних справ, її структурні елементи; поняття, класифікація і структура типових методик судового розгляду кримінальних справ;
роль криміналістичних характеристик злочинів відповідних видів (груп) та
інформації зі справи про особливості процесу дослідження події злочину
на досудових стадіях кримінального провадження у створенні та змісті
типових методик. Від якості розробки цих питань залежить створення
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ефективних типових методик та успіх їх застосування у вирішенні судом
кримінальних справ.
2. Типові методики судового розгляду кримінальних справ певних категорій: науково обґрунтовані системи методичних рекомендацій для суду,
прокурора – обвинувача й адвоката – захисника з підготовки та безпосереднього здійснення чи участі у здійсненні ними судового розгляду кримінальних справ щодо окремих видів (груп) злочинів.
Рекомендації, напрацьовані в рамках видових (групових) методик, стосуються вивчення, узагальнення слідчої та судової практики, виокремлення найтиповіших і таких, що найчастіше повторюються, судових ситуацій, які трапляються у багатьох чи в усіх категоріях справ. Для судового
розгляду кримінальних справ найхарактернішими і такими, що нагально
вимагають напрацювання криміналістичних рекомендацій, є ситуації, з
якими найчастіше і найпроблемніше доводиться працювати практикам:
необхідність заповнення у суді прогалин досудового розслідування; наявність неусунених протиріч у доказовому матеріалі; дослідження доказів,
які суттєво змінилися під час судового розгляду порівняно з досудовим
розслідуванням, тощо.
Необхідно, на нашу думку, щоб кожна типова методика містила рекомендації пошуку відповідей принаймні на такі запитання: а) що потрібно
встановлювати у конкретній категорії справ; яке коло обставин підлягає
встановленню (доказуванню), виходячи із КПК України, положень кримінально-правової, криміналістичної, кримінологічної та психологічної характеристик відповідного роду, виду чи підвиду злочинів; б) як, яким шляхом,
за допомогою яких (зокрема, судово-процесуальних) дій з’ясовуватимуть
зазначені обставини (це значною мірою залежить від судової ситуації, що
формується у справі, найпоширеніші з яких (типові) також повинні знайти
відображення у відповідній методиці); в) у якій послідовності необхідно
виконувати згадані судові та судово-слідчі дії; як тактично і за допомогою
яких технічних засобів їх здійснюватимуть; г) як передбачувані результати
дослідження доказів впливатимуть на формування позиції кожної з них і
використовуватимуться у судових дебатах (це важливо для сторін, що беруть участь у справі, насамперед – обвинувачення і захисту).
У такий спосіб типова структура методики судового розгляду певної категорії кримінальних справ може набувати такого вигляду: криміналістична характеристика (злочинів відповідних видів чи груп) та характеристика
інформації зі справи, предмет судового розгляду (обставини, що підлягають встановленню судовим розглядом), судові ситуації, система судових
і судово-слідчих дій залежно від категорії кримінальної справи (справ),
особливості тактики судово-слідчих дій щодо окремих категорій кримінальних справ, тактичні особливості судових дебатів, використання у суді
спеціальних знань залежно від специфіки (категорії) кримінальної справи,
особливості тактики ухвалення (постановлення) судового рішення тощо.
Криміналістична характеристика правопорушення (зокрема, злочину)
традиційно мала б бути одним із важливих структурних елементів типової
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методики судового розгляду певної категорії кримінальних справ. Адже
використання криміналістичної характеристики відповідного виду злочину
у підготовці та здійсненні стосовно нього судового розгляду має певні особливості порівняно з досудовим розслідуванням.
Слідчий для виконання завдань досудового розслідування конкретного злочину користується узагальненою науковою інформацією про типові
відомості щодо тих чи інших елементів цього ж виду злочину. У ході
підготовки, як і самого судового розгляду, прокурор, адвокат і суддя також використовують ці теоретичні криміналістичні знання (криміналістичну характеристику злочину чи групи злочинів). Однак, крім цього, всім
цим учасникам судового провадження із позиції вищезазначеної загальної інформаційної моделі стосовно певного злочину (злочинів), необхідно
ще й оцінити правильність дій відповідних суб’єктів (зокрема, слідчого,
прокурора – процесуального керівника, адвоката – захисника) на стадії
досудового розслідування у провадженні та обґрунтованість їхніх рішень
(висновків).
Саме тому типова методика судового розгляду певної категорії кримінальних справ повинна, якщо розглядати цю інституцію винятково в контексті науки криміналістики, ґрунтуватись, на нашу думку, на двох складниках цього елементу методики: 1) на криміналістичній характеристиці
злочину відповідного виду чи групи; 2) на типовій характеристиці процесу
і результатів досудового розслідування злочину відповідного виду (групи).
Іншими словами, першим складником є криміналістична характеристика злочину відповідного виду чи групи (аналогічно як в окремих чи
групових методиках розслідування), тобто заснована на практиці правоохоронних органів та криміналістичних досліджень модель системи зведених (узагальнених) теоретичних відомостей про криміналістично значущі
ознаки виду, групи або конкретного злочину, яка має на меті оптимізувати
процес виявлення і розслідування таких діянь. Другий складник – це криміналістична характеристика інформації зі справи про найпоширені (типові) особливості процесу дослідження події відповідного виду (групи) злочинів на досудових стадіях кримінального провадження (криміналістична
характеристика досудового розслідування виду (групи) злочинів).
Прокурор – обвинувач, адвокат – захисник, суддя (судді), знаючи цю
науково узагальнену інформаційну модель про особливості досудового розслідування таких кримінальних правопорушень, правильно формують уявлення про якість реально виконаного розслідування у конкретному кримінальному провадженні, стосовно якого згодом прокурор підтримуватиме
обвинувачення, адвокат – здійснюватиме захист, суддя (судді) – вирішуватимуть кримінальну справу.
Іншими словами, ця підсистема (аспект) криміналістичної характеристики слугує узгодженою множиною взаємозв’язаних елементів, найважливішим серед яких є узагальнена інформація (інформаційна модель) про:
1) типові форми і методи криміналістичного пізнання на стадії досудового розслідування; 2) особливості так званої криміналістичної діяльності
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головних учасників кримінального провадження, зокрема закономірності
психічного і фізичного функціонування у розслідуванні злочину слідчого
і наглядаючого прокурора – процесуального керівника розслідування, а
також у захисній діяльності на стадії досудового розслідування адвоката – захисника підозрюваного; 3) особливості досудового провадження,
що породжують недоліки розслідування та професійного захисту у вигляді
слідчих, прокурорських та адвокатських помилок і прогалин, а також причини, що їх породжують, та умови, які цьому сприяють.
Щодо форм криміналістичного пізнання зазначимо, що таких є дві: процесуальна і криміналістична. Процесуальна форма – це спосіб реалізації
норм кримінального процесуального законодавства. Вона, як відомо, не торкається характеру та виду засобів і прийомів, якими здійснюється пізнання.
Так, законодавець не регламентує тактику дій слідчого чи адвоката – захисника під час провадження (наприклад, допиту); не приписує, як, у якій
послідовності їм належить ставити запитання, які застосовувати прийоми
впливу і технічні засоби, щоб одержати і зафіксувати показання особи,
яка допитується. Цей змістовний аспект пізнавальної діяльності розкриває
(мала б розкривати) наука криміналістика. Адже саме вона покликана
розробляти тактичні прийоми і технічні засоби діяльності слідчого, частково – адвоката під час провадження конкретної слідчої (розшукової) дії.
У цьому якраз і полягає друга форма пізнання – власне криміналістична.
Методи криміналістичного пізнання – це всім нам відомі методи криміналістики як виду практичної діяльності. Можемо скористатись загальновідомою їх класифікацією і зазначити, наприклад, що серед базових
(домінуючих) можна розглядати методи експерименту – під час проведення такої слідчої (розшукової) дії, як слідчий експеримент (ст. 240 КПК
України); метод ідентифікації у проведенні пред’явлення для впізнання
(ст.ст. 228–230 КПК України) тощо.
Допоміжне (підпорядковане) становище у слідчій (адвокатській) діяльності, наприклад, можуть займати такі методи, як вимірювання або моделювання (зокрема, у формі створення зліпків) у процесі проведення огляду
місця (оскільки базовими для цієї слідчої (розшукової) дії будуть методи
спостереження та опису) тощо. Водночас необхідно зробити застереження
про відносну нестабільність елементів тієї чи іншої групи методів у межах
цієї класифікації, оскільки один і той же метод може набувати ознак як
допоміжного, так і базового залежно від слідчої дії, у проведенні якої він
застосовується.
За функціональним призначенням методи слідчої (адвокатської) діяльності можуть бути поділені на методи, що забезпечують: а) організаційну діяльність (методи криміналістичного версіювання, криміналістичного
планування, криміналістичного аналізу ситуації); б) отримання доказової
інформації у межах конкретних слідчих (розшукових) дій (методи спостереження, вимірювання, криміналістичної ідентифікації тощо); в) фіксування доказової інформації (методи опису; спеціальні криміналістичні методи,
зокрема методи судової фотографії тощо).

І. І. Когутич. Сутність і структура окремих складників методики судового розгляду кримінальних справ 197

Стосовно особливостей криміналістичної діяльності головних учасників кримінального провадження як елемента аналізованого аспекту криміналістичної характеристики необхідно зазначити те, що ця діяльність є
невід’ємною частиною цього провадження. І саме завдяки їй у загальному
плані здійснюється процес утілення права, а з ним – і втілення соціальної
справедливості. Основним у цій діяльності (а в аналізованому контексті
вона, зокрема, є криміналістичною) є розслідування злочинів, прокурорський нагляд за додержанням законності цього процесу та професійний
захист.
Наступним чинником криміналістичної діяльності слідчого, прокурора
чи адвоката – захисника є те, що вона передбачає наявність у кожного з
них відповідних владних чи інших службових повноважень, що гарантовані державою і здійснюються від імені чи під захистом держави. Характеризується ця діяльність високим рівнем відповідальності, а також надмірним
рівнем емоційної напруженості. Крім цього, слідчій і прокурорській діяльності характерний також елемент примусу, який необхідний для подолання протидії з боку незаінтересованих у встановленні об’єктивної істини
осіб.
Криміналістична (слідча, прокурорська та адвокатська) діяльність, виходячи із специфіки об’єкта свого впливу, також обов’язково передбачає
наявність елементів творчості у ході пошуку об’єктивної істини. На цій
підставі можна констатувати, що криміналістична діяльність головних дійових осіб досудового розслідування становить специфічний вид соціальної практики, який полягає у пізнанні подій протиправного характеру за
допомогою відповідних закону прийомів та засобів.
І на завершення про останній елемент криміналістичної характеристики – недоліки слідства та професійного захисту (помилки та прогалини),
причини, що їх породжують, та умови, що цьому сприяють.
Помилки слідства та професійного захисту – це недоліки, допущені
слідчим (прокурором) та адвокатом – захисником під час застосування
ними кримінального, кримінального процесуального чи іншого законодавства, незастосування або неправильне, неповне тощо застосування криміналістичних рекомендацій, які стали результатом добросовісного помиляння та призвели або можуть призвести до негативних наслідків.
Прогалини досудового розслідування і професійного захисту полягають
у відсутності або недостатності фактичних зібраних даних, необхідних для
всебічного й об’єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження з метою прийняття (ухвалення, постановлення) судом законного, обґрунтованого, вмотивованого і справедливого рішення.
Недоліки (помилки та прогалини) умисного характеру залежно від юридичних наслідків є правопорушеннями, що зумовлюють настання адекватного виду юридичної відповідальності (аж до кримінальної). Хоча й помилки та прогалини необережного походження також мають своїм наслідком
щонайменше дисциплінарну та матеріальну (як для слідчих і прокурорів –
регресну) відповідальність.
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Зрозуміло, що тут мова повинна йти про типові недоліки, які допускаються, зокрема, у формуванні доказової бази, а також про способи їх виявлення та локалізації у ході судового розгляду. Отже, найбільший інтерес
для прокурора – обвинувача, адвоката – захисника і майбутнього головуючого судді становлять кримінальні процесуальні та кримінально-правові
недоліки (помилки і прогалини). Вони мали б урахувати всі допущені під
час досудового слідства порушення закону, оскільки згодом необхідно буде
їх оцінити та диференціювати на такі, що є істотними або несуттєвими. Відомо й те, що порушення, узяті окремо, можуть визнаватися несуттєвими,
а у своїй сукупності – виявитися істотними. Наявність порушень закону
дає загальне уявлення про якість розслідування чи адвокатського захисту.
Особливого значення має набувати виявлення тих помилок, що стосуються дотримання прав підозрюваного у процесі досудового слідства.
Серед них можуть бути помилки, пов’язані з неправильним застосуванням
запобіжного заходу, неправильним відкриттям кримінального провадження, неправильним об’єднанням або виокремленням матеріалів досудового розслідування. Деякі з них можуть спричинити визнання судом усіх
отриманих доказів недопустимими, відмову прокурора від обвинувачення і
закриття кримінальної справи або виправдувальний вирок.
У ході підготовки до судового розгляду кримінальної справи можуть
бути виявлені помилки, що спричинили порушення права підозрюваного
на захист (проведення процесуальних дій без участі захисника, коли воно
є обов’язковим унаслідок прямої вказівки в законі; відсутність перекладача, коли його участь у провадженні потрібна, тощо).
Деякі види помилок можуть бути усунені в результаті повернення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають
вимогам КПК України на момент проведення підготовчого провадження
(п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України).
Враховуючи, що результат судового розгляду пов’язаний із дослідженням і оцінкою доказів, на особливу увагу заслуговує процедура збирання
доказів, зокрема, в контексті оцінки відповідності закону порядку проведення слідчих (розшукових) дій, виявлення порушень, що можуть призвести до визнання отриманих доказів недопустимими.
Помилки, пов’язані з неповнотою або однобічністю проведеного
розслідування, повинні бути цікавими, зокрема, з погляду достатності перевірки як версії обвинувачення, так і версії захисту. Необхідно
встановити, чи були витребувані докази, що підтверджують позицію обвинуваченого, чи заявлялися клопотання в обґрунтування цієї позиції,
чи відхилялися вони слідчим. Майбутні прокурор – обвинувач, адвокат
та головуючий суддя мали б відзначити для себе переконливість одних
доказів, слабкість інших, сумнівність третіх тощо. Так чи інакше всі
вони групують докази, виокремлюючи обвинувальні і виправдувальні,
твердо встановлені факти і сумнівні, законно отримані або отримані з
порушенням процедури.
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Предмет судового розгляду (обставини, що підлягають встановленню
судовим розглядом) є наступним елементом типової методики судового
розгляду відповідної категорії кримінальної справи.
Будь-яка окрема чи групова методика повинна містити перелік обставин, що підлягають встановленню як на досудовій, так і на судовій стадіях кримінального провадження. Розглянемо докладніше предмет судового
розгляду як обов’язковий елемент видової (групової) методики судового
розгляду кримінальних справ.
Природно, що в основу цього переліку мають бути покладені обставини,
зазначені у ст. 91 КПК України (це так звана кримінальна процесуальна характеристика відповідного кримінального правопорушення). Однак у
кожній видовій чи груповій методиці судового розгляду цей єдиний перелік необхідно конкретизувати і розширити. По-перше, внаслідок потреби
врахування основних і додаткових ознак того чи іншого виду чи групи
злочинів і специфіки їх пізнання (а пізнання і доказування – поняття не
тотожні) у формі розслідування та судового провадження (зокрема, через
особливості аналізу й оцінки нової інформації, що надходить до відповідного учасника кримінального провадження на момент судового розгляду;
через потребу враховувати характер ситуацій, що можуть виникнути, і
тих, що реально складаються на різних етапах провадження у справі; через особливості можливих тактичних і правових рішень тощо).
По-друге, у судовому засіданні межі діяльності прокурора – обвинувача
і адвоката – захисника стають дещо іншими, ніж для слідчого на досудовій
стадії процесу. Адже в суді, як це передбачено ст.ст. 237–239 КПК України, може мати місце зміна меж судового провадження, зокрема зміна меж
обвинувачення.
По-третє, предмет обвинувачення і захисту (поєднання предмета прокурорського й адвокатського доказування та пізнання), як видається, є похідним не лише від меж судового розгляду, а й від тих завдань, які повинен
вирішити прокурор – обвинувач і адвокат – захисник у ході здійснення,
відповідно, функцій обвинувачення і захисту. На різних етапах здійснення
функції обвинувачення і захисту ці завдання трансформуються і видозмінюються з урахуванням зміни процесуальних умов і завдань конкретної
стадії процесу.
Такими загальними завданнями є: 1) зрозуміти (проаналізувати й оцінити) слідчу модель та модель захисту, тобто які з позиції слідчого (адвоката) обставини були інкриміновані обвинуваченому та, відповідно, взяті за
основу захисту; 2) встановити, чи всебічно, повно й об’єктивно проведено
розслідування (захист), чи правильно оцінено кожен доказ і всю їх сукупність, які щодо цього є прогалини і можливості їх усунення; 3) зробити
попередні висновки про правильність застосування матеріального закону
про кваліфікацію скоєного; 4) спланувати участь у судовому засіданні;
оцінити результати слідства (захисту) з погляду їх допустимості і законності, наявності прогалин слідства (захисту), можливості і необхідності їх
заповнення.
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Обізнаність із переліком обставин, що підлягають встановленню (доказуванню та пізнанню) у справах того чи іншого виду злочинів, даватиме
змогу, по-перше, на етапі підготовки до судового розгляду оцінити докази, зібрані у процесі досудового розслідування, з погляду всебічності,
повноти й неупередженості та оцінити, наскільки правильно визначено
предмет і межі доказування; по-друге, скласти план дослідження доказів
під час судового провадження, що буде об’єктом обговорення перед початком судового розгляду; по-третє, орієнтуватися безпосередньо за ходом
дослідження тих чи інших доказів: показань, результатів експертних досліджень, документів тощо (зокрема, під час постановки запитань, заявлення,
розгляду й вирішення клопотань тощо); по-четверте, визначити структуру
і зміст своєї промови, яку прокурор (адвокат) виголошуватимуть на завершення судового розгляду.
Використання прокурором, адвокатом і судом тих чи інших тактичних
і методичних рекомендацій стосовно реалізації ними відповідно до свого
статусу функцій закономірно ситуативно зумовлено. Іншими словами, це
залежить від характеру та наповнення перспективної або реальної криміналістичної (зокрема, судової) ситуації.
Судова ситуація (підвид криміналістичної ситуації) – це сукупність
матеріальної та ідеальної інформації про умови, які, з одного боку, відображають досліджувану в суді подію, а з іншого – обстановку, за якої
відбувається це дослідження і яка (ця інформація) екстраполюється на
його завдання, а також шляхи та засоби їх реалізації, відповідно, судом,
прокурором – обвинувачем, адвокатом – захисником.
Саме судова ситуація диктує кожному із цих трьох реалізаторів основних процесуальних функцій особливості проведення відповідних судових дій, зокрема, і методики судового розгляду загалом.
Тобто вона для кожного з них зумовлює щонайменше три важливі блоки питань: 1) конструювання судових версій; 2) конкретизацію завдань
судового провадження; 3) алгоритм дій на вирішення цих завдань.
На зміст судових ситуацій впливають, на нашу думку, ті ж чинники, що
й на слідчу ситуацію: об’єктивні та суб’єктивні.
Об’єктивні чинники – це: 1) доказаність (обґрунтованість) обвинувачення; 2) наявність не тільки обвинувальних, а й виправдувальних обставин;
3) рівень та якість їх перевірки (спростування) тощо. Суб’єктивні – це:
1) очікувана протидія процесу встановлення істини з боку обвинуваченого (підсудного) чи інших зацікавлених осіб; 2) характер, кількість і зміст
клопотань сторін, зокрема щодо спростування наявних та надання нових
доказів тощо.
Судові ситуації поділяють на види за різними критеріями. Зокрема:
1) за елементним складом: а) прості (одноелементні); б) складні (багатоелементні або комплексні); 2) за співвідношенням інтересів учасників: а)
проблемні (конфліктні); б) безпроблемні (безконфліктні); 3) за поширеністю: а) типові; б) нетипові (специфічні); 4) за характером конфлікту: а)
особливо конфліктні (непримиренного суперництва); б) легкоконфліктні
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(незначного суперництва) [22, с. 123–125; 23, с. 89–90]; 5) за впливом на
перебіг розгляду справи: а) сприятливі; б) несприятливі тощо.
Згідно з логікою і сутністю стадії судового провадження у першій інстанції як центральної та головної в контексті повноти реалізації принципів цього провадження стадії процесу можна, на нашу думку, припускати,
що під час її реалізації суд має право виконати практично всі слідчі дії, так
само як і під час досудового розслідування.
З іншого боку, КПК України не передбачив можливості виконання у
суді таких слідчих дій, як обшук та слідчий експеримент. Отже, відповідно до дії загального принципу діяльності будь-якого органу влади, а саме:
дозволено те, що безпосередньо передбачено законом, випливає, що суд
порівняно з досудовим розслідуванням дещо обмежений у можливостях
доказування. Однак це не так, оскільки є ст. 333 КПК України, згідно з
ч. 3 якої суд за клопотанням сторони кримінального провадження має
право доручити органу досудового розслідування провести будь-які слідчі
(розшукові) дії. У разі прийняття такого рішення суд відкладає судовий
розгляд на строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та
ознайомлення учасників судового провадження з її результатами. Це, безумовно, дещо подовжує строк судового розгляду кримінальної справи, але
не припиняє цей процес, не видозмінює його стадію тощо.
Отже, так чи інакше методика судового розгляду кримінальних справ
повинна містити типові варіанти послідовності всіх ситуативно зумовлених судових, зокрема судово-слідчих, дій.
Ця послідовність залежить від: а) криміналістичної складності завершеного розслідування; б) особливостей виконуваних на досудовому розслідуванні слідчих (розшукових) дій щодо цієї категорії справ (убивства,
крадіжки тощо); в) характеру можливих типових судових ситуацій на
початок судового розгляду; г) типових результатів прогнозування змісту
майбутнього судового провадження тощо.
Найповніше це прогнозування має здійснювати і реально здійснює прокурор – обвинувач. Зокрема, щодо: 1) поведінки учасників кримінального процесу; 2) можливої зміни доказової інформації; 3) результатів майбутніх судових,
судово-слідчих дій; 4) складнощів майбутнього судового провадження тощо.
Методика судового розгляду повинна містити й тактичні особливості
виконання, зокрема, судово-слідчих дій. Ці особливості розроблені криміналістикою для досудового розслідування злочинів. Їх і необхідно використати в судових засіданнях, але не шляхом механічного перенесення,
а з урахуванням особливостей судового провадження та участі в ньому
прокурора – обвинувача, адвоката – захисника, суду. Крім цього, необхідно напрацьовувати й нові тактичні положення, безпосередньо придатні в
застосування у ході судового розгляду кримінальних справ.
Відомо, що судові дебати – це самостійний етап судового розгляду.
Дебати включають виступи (промови) і репліки їхніх основних учасників.
Виокремлюють три основні аспекти судової промови, зокрема, прокурора та адвоката, які безпосередньо зумовлюють не лише її зміст, а й такти-
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ку, тобто спосіб і прийоми її побудови та виголошення: 1) психологічний
аспект; 2) етичний; 3) логічний.
Діяльність прокурора й адвоката в судових дебатах – це акт, передусім,
психологічний. Вона (ця діяльність) відбувається відповідно до своїх закономірностей і психологічної організації діяльності прокурора й адвоката у
суді. За своєю психологічною природою їхній виступ у дебатах – це форма
їх мовленнєвого спілкування з іншими учасниками судового провадження,
спосіб передачі інформації. Це засіб їх переконання прокурором чи адвокатом у правильності висловлених ними тез і обґрунтованості запропонованих ними рішень.
Змістом судової промови завжди є певні думки, ідеї, доводи, міркування, пропозиції. Вони неминуче пов’язуються з особистим ставленням
прокурора та адвоката до результатів дослідження, їхнім емоційним сприйняттям інформації, психологічним станом переконаності у правильності
зроблених ними висновків.
У психологічній структурі судових дебатів виокремлюють такі компоненти: а) психологічні властивості та якості виступаючого; б) психологія
сприйняття промови і її впливу на формування судового переконання.
Уважно вислуховуючи промови, зокрема прокурора та адвоката, судді
подумки простежують пройдений шлях шукання істини, усвідомлюють і
зіставляють доводи й аргументи обвинувача і захисника, порівнюють їх.
Це дозволяє їм побачити сильні і слабкі сторони в аргументації учасників
судових дебатів, внести свої корективи в їх оцінку, зробити правильні висновки, прийняти законне й обґрунтоване рішення.
Важливе місце у системі чинників, що впливають на тактику судової
промови прокурора та адвоката, посідає етичний аспект. Професійна діяльність цих ключових учасників судового провадження завжди повинна
здійснюватися на основі тих етичних принципів, які сформувались у суспільстві. Більше того, сама прокурорська й адвокатська діяльність виробляють свої норми професійної етики.
Дотримання прокурором (адвокатом) етичних норм сприяє повнішому,
результативнішому виконанню ними своїх обов’язків, підвищенню ефективності їхньої діяльності. Етичні засади вимагають від них індивідуального підходу до справи, яка розглядається, урахування особливостей учасників, які беруть участь у ній. Недопустимі приниження людської гідності,
упередженість, однобокість у висвітленні обставин справи.
Прокурор і адвокат не мають права застосовувати незаконні засоби і
методи для відстоювання своєї позиції, наполягати на твердженнях, які не
підкріплені матеріалами справи. Вони не мають також права навмисно затягувати судовий розгляд справи, свідомо вводити суд і осіб, які присутні
в залі судового засідання, в оману. Лише моральні засади здатні забезпечити прокурору та адвокату досягнення поставленої мети.
Логічний аспект є тією базою, яка визначає обґрунтованість, переконливість і доказовість судової промови прокурора. Знання законів логіки, їх
дотримання вважається необхідною умовою для правильного мислення, ви-
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словлювання своїх думок. В умовах судочинства, де на основі доказів формуються певні висновки і приймаються у справі відповідні рішення, знання
законів логіки набуває для прокурора та адвоката особливого значення.
Закони логіки вимагають точного визначення тез, які доказуються.
Усяка невизначеність, розпливчастість предмета обговорення неминуче
вплине на невизначеність висновків прокурора й адвоката. Вимоги логіки
сприяють формуванню у них чітких суджень і обґрунтуванню їх доказами.
У тактичній структурі судових дебатів виокремлюють такі функції судової промови, зокрема прокурора й адвоката, як комунікативну та інформативну.
Судові дебати є здебільшого засобом спілкування, комунікації, способом обміну думками і судженнями. Це форма відстоювання судовими промовцями (т.зв. риторами) своїх процесуальних позицій, процес взаємодії
між ними. У цьому розумінні судові промови – це засіб комунікативного
зв’язку, спосіб реалізації комунікативної функції.
Судові промови виконують також інформативну функцію. Промова у
судових дебатах повинна містити не лише відомості про досліджувані події, а й дані, які підтверджують правильність тлумачення цих подій. Обґрунтованість висновків і пропозицій у промові повинна бути аргументованою, доказовою, переконливою.
Висновки. Прокурор і адвокат як судові ритори відповідно до своєю
процесуальної позиції аналізують і дають оцінку зібраним доказам, формулюють свої висновки й обґрунтовують їх тими відомостями, які були
здобуті у процесі розслідування і судового розгляду справи.
Прокурор і, на наше переконання, адвокат зобов’язані у промові старанно і ретельно аналізувати не лише ті докази, які підтверджують їхню
позицію, а й інформацію, що не узгоджується з нею. Цим самим забезпечується усебічність, повнота і неупередженість їхнього дослідження. Висновки, зроблені ними, стають переконливими й обґрунтованими, а якраз
цього і чекають від них судді та інші учасники судового провадження.
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Анотація
Когутич І. І. Сутність і структура окремих складників методики судового розгляду
кримінальних справ. – Стаття.
У статті на підставі аналізу тенденцій криміналістичної науки наведено аргументи на
користь тези про потребу розширення предмета і системи криміналістичної методики. Обґрунтовано пропозицію стосовно того, щоб криміналістична методика містила дві частини:
методику розслідування злочинів і методику судового розгляду кримінальних справ. Запропоновано диференційовану систему методики судового розгляду кримінальних справ,
а також типову структуру видової (групової) методики судового розгляду кримінальної
справи. Охарактеризовано окремі елементи цієї методики.
Ключові слова: кримінальна справа, методика розслідування злочинів, методика судового розгляду кримінальних справ.
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Аннотация
Когутич И. И. Сущность и структура отдельных составляющих методики судебного
разбирательства уголовных дел. – Статья.
В статье на основании анализа тенденций криминалистической науки приведены аргументы в пользу тезиса о потребности расширения предмета и системы криминалистической методики. Обосновано предложение относительно того, чтобы криминалистическая
методика содержала две части: методику расследования преступлений и методику судебного разбирательства уголовных дел. Предложена дифференцированная система методики
судебного разбирательства уголовных дел, а также типичная структура видовой (групповой) методики судебного разбирательства уголовного дела. Охарактеризованы отдельные
элементы этой методики.
Ключевые слова: уголовное дело, методика расследования преступлений, методика
судебного рассмотрения уголовных дел.
Summary
Kogutych I. I. Essense and structure of separate components of court hearing
methodology on criminal cases. – Article.
The article contains arguments for the thesis on the need to expand the subject and system
of the criminalistics methodology based on trend analysis of criminalistics science. Suggestion
on the division of criminalistics methodology into two parts was proved: methodology of crimes
investigation and methodology of court hearing on criminal cases. Differentiated system of
court hearing methodology on criminal cases as well as typical structure of species (group)
methodology of court hearing on criminal cases were suggested. Separate elements of the
aforementioned methodology were characterized.
Key words: criminal case, crime investigation methods, methods of trial of criminal cases.
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Р. В. Комісарчук
МЕХАНІЗМ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗЛОЧИНУ І ЙОГО
КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Постановка проблеми. Розширення сфери застосування матеріального права має забезпечуватися синхронним розвитком кримінального
процесу і криміналістики. Реальний прояв прогресивних змін у криміналістиці – це наявність ефективних методик розслідування злочинів,
призначених для органів досудового розслідування і суду. В основі цих
методик лежить криміналістичне вчення про механізм кримінальних правопорушень. Хоча нині не вирішено багато питань про сутність цього
механізму, його форми, критерії повноти і якості такого вчення. Більш
того, сама методологія криміналістичного дослідження механізму злочинної діяльності потребує переосмислення і нового упередженого розвитку. Тому вважаємо цілком актуальним і виправданим намір автора
статті з науково-практичною користю дослідити низку теоретичних, методологічних і методичних проблем, пов’язаних із формуванням нового
підходу в криміналістичному аналізі механізму злочинної діяльності в
господарській сфері.
Проблема співвідношення моделей, методологічних засобів й емпіричної реальності вкрай складна, крім того, в Україні вона не досліджувалася,
тому звернемося до класичних джерел.
Уперше поняття «механізм злочину» потрапило в науковий обіг із «подачі» А.Н. Васильєва у 1971 р., який якось «проговорився» і, наскільки
нам відомо, більше про це не писав. Автор керувався потребою виокремити у злочинному діянні те, що необхідно враховувати під час його розслідування [5, с. 7–8; 29].
Судячи з кількості наукових узагальнень і часу розвитку розглянутих
категорій, вони загалом пройшли період «дозрівання» і досягли категоріальної фази. Мабуть, уперше методологія криміналістичного дослідження
злочинної діяльності була предметом монографічного аналізу в роботах
A.M. Кустова і А.Ф. Лубіна (1997 р.). Кожен із цих авторів по-своєму підійшов до проблеми: один обґрунтував і створив описову криміналістичну
модель механізму злочину, інший – представив складну методологічну
програму дослідження цієї моделі.
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Необхідність зміни методологічної парадигми стала очевидною і неминучою після введення у науковий обіг поняття «механізм злочину» (Т.В. Авер’янова, Р.С. Бєлкін, В.К. Гавло, Г.А. Густов, М.К. Камінський, З.І. Кірсанов,
В.А. Образцов, М.П. Яблоков та ін.). Більш того, механізм злочину був
зведений у ранг «основного елемента предмета криміналістики» (Р.С. Бєлкін, 1997 р.), була дисертаційна спроба створити «криміналістичне вчення
про механізм злочину» (А.M. Кустов, 1997 р.). Однак багато методологічних
проблем дослідження цього механізму ще перебувають на периферії криміналістичної науки. Ці та інші аспекти й зумовили актуальність статті.
Мета дослідження – сформувати основи криміналістичного аналізу
механізму злочинної діяльності в господарській сфері.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «криміналістичний аналіз інформації» є умовним терміном, оскільки це не якийсь
«особливий» метод пізнання [1, с. 39]. Криміналістичний аналіз – це явище глобальне і багатопланове у процесах оперативно-розшукової діяльності, розслідування злочинів, обвинувачення і захисту у кримінальних
справах, що має досліджуватися на методологічному рівні з подальшою
побудовою ієрархічної системи «базових» версій.
Поняття «базова» версія з’явилося з огляду на деякі положення методологічного характеру: 1) якщо існує закономірний вплив криміналістичної
характеристики злочинів на формування власне методики розслідування,
тоді такий зв’язок проявляється через типові версії; 2) якщо існують конкретні методики, тоді повинна існувати якась універсальна, «базова» модель розслідування злочинів; 3) якщо існує «базова» модель розслідування
злочинів, тоді виникає необхідність в існуванні «базової» криміналістичної
характеристики, а, значить, необхідність моделювання «базового» механізму злочинної діяльності та побудови ієрархічної системи «базових» версій.
«Базова» методика певною мірою є відображенням базової (загальної,
типової) криміналістичної характеристики злочинної діяльності. Відповідно, конкретна методика існує як відображення криміналістичної характеристики злочинів конкретного виду, групи.
Типова злочинна діяльність породжує типові моделі діяльності слідчої
(оперативно-розшукової, експертної тощо) [10, с. 385–389; 6, с. 64; 16].
Тому у структурі криміналістичного аналізу механізму злочинної діяльності
вирізняються «технологічні» елементи («кроки»): проведення пілотажних
досліджень реальності, а потім – вирішення питання про методологічну та
методичну актуальність проблеми; формулювання і розробка загальних та
окремих наукових гіпотез; збір і оцінка доступного емпіричного матеріалу
в кількісному і якісному аспектах; експериментальна перевірка концептуального підходу, в основі якого лежить низка несуперечливих теоретичних
і методологічних положень; коригування загальних і окремих наукових
гіпотез; застосування статистичного, факторного, кластерного методів дослідження; інтерпретація результатів використання методів дослідження і
виявлення (формулювання) закономірностей для «базової» криміналістичної характеристики злочинів.
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Механізм злочину є об’єктом криміналістичного дослідження, а його
результат – це інформаційна модель (криміналістична характеристика),
яка має таку ж структуру, що й об’єкт. Розглянуті категорії співвідносяться між собою як мета і засіб. Криміналістична характеристика злочину є
метою, а механізм злочину – засобом. Тільки шляхом дослідження механізму з’явиться результат.
У криміналістичній науці історично склалася парадоксальна пізнавальна ситуація: зазначені категорії, що виникли незалежно, по-перше, визначають одну суть – криміналістичні знання про злочин (злочинну діяльність); по-друге, не існує принципових відмінностей за структурою і за
програмними цілями застосування цих категорій; по-третє, обидві категорії
високо котуються у методологічному і методичному аспектах; по-четверте,
обидві категорії «заслуговують» бути включеними в термінологічний апарат криміналістичної науки, мову криміналістики [22, с. 36–37; 24, с. 14;
4, с. 207–208].
На наш погляд, суть не в єдності структури, а у її співвідношенні з метою криміналістичного аналізу механізму злочинної діяльності. Яка мета,
така й структура моделі. Наприклад, до числа реальних шляхів вирішення проблеми формування «базової» моделі механізму злочинної діяльності
в господарській сфері слід віднести виконання таких принципових умов:
1) коли є вихідна теоретична модель механізму злочину в господарській
сфері, дослідження якої призведе до планованого результату – криміналістичної характеристики; 2) коли можливо зібрати емпіричні дані, що
відповідають вимогам релевантності (належності до моделі) і репрезентативності; 3) коли сформульована мета – побудувати ієрархічну систему
версій, що дозволяє зрозуміти основні закономірності механізму злочинної
діяльності; 4) коли висунуті гіпотези про існування системно утворюючих (головних) факторів; 5) коли існує можливість провести перевірку й
верифікацію статистичних гіпотез. Такими є загальні умови. Йдеться про
ситуацію «мінливої інтенсивності взаємовідносин» [26, с. 11].
З означеного можна зробити висновок, що механізм злочинної діяльності в господарській сфері є мережею причинно-наслідкових відносин. Тому
ідея закономірності механізму злочинної діяльності містить низку значних
проблем, які мають методологічний характер, за кожною проблемою слід
запропонувати певний алгоритм її вирішення або пояснення.
Першою проблемою є універсалізація моделі механізму злочинної діяльності [19, с. 98]. По-перше, мова повинна йти про масовість злочинної
діяльності. На криміналістику працює закон великих чисел. Принаймні
функціональне уявлення про злочинну діяльність виникає і базується саме
на цьому принципі [18; 19, с. 15–26]. По-друге, основою для повтору механізму злочинної діяльності є чинники середовища, сфери господарювання, технології виробництва тощо. Виявлення принципової «архітектури»
організації злочинної діяльності – це кардинальне питання наукового дослідження. При цьому висувається гіпотеза: у тій мірі зміст функцій механізму злочинної діяльності буде аналогічним і порівняльним, у якій анало-
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гічні й порівняльні умови середовища його функціонування. Детермінанти
середовища функціонування виявляються сильнішими евристики суб’єкта
злочину. Зміни в навколишньому середовищі відбуваються значно повільніше, ніж ми їх сприймаємо й на такому рівні вирішення, що людина не
може їх спостерігати.
Друга проблема – класифікаційна. Потрібно відповісти на питання, чи
існує якась єдина класифікація способів вчинення злочинів [9, с. 36–40].
Коректне тлумачення класифікації (за М.К. Камінським) передбачає врахування деяких важливих положень. По-перше, будь-який із способів вчинення злочину може бути використаний як в однині, так і в поєднанні з
будь-якими іншими способами. По-друге, всі способи вчинення злочину
досить універсальні й не мають «прив’язки» до конкретної сфери тощо.
Третя проблема – багатозначність ознак злочинної діяльності. Сам термін «ознака» багатозначний, загальне його значення – це підстава поділу
об’єктів і явищ. Ознака – це те, що дозволяє їх розрізняти. Для практичної диференціації має сенс вирізняти тільки істотні ознаки, так звану
«родову й видову відмінність» [25, с. 278–284]. Із погляду того, як часто
вони зустрічаються, потрібно оцінювати кожну ознаку незалежно від інших ознак, тобто ізольовано. Але абстрагування одних ознак від інших не
є суперечливим прийомом у методиці криміналістичного аналізу такого
явища, як «злочинна діяльність». Ізольоване виокремлення й ізольовану
оцінку ознак злочину не можна переоцінювати, але неможливо й оминути.
Було б помилковим вважати, що ознаки-сліди кримінальної ситуації – це
ознака лише одного злочину. «Ознака кримінальної ситуації» – це показник, за яким із тією чи іншою мірою імовірності можна визначити
розбіжність між нормою кримінального права й об’єктивною реальністю.
Щоб сформувати позитивну підставу для прийняття рішення про початок
кримінального провадження, слідчий, прокурор повинні апріорно знати
типові ознаки-прояви злочинної діяльності. Крім того, такі ознаки мають
бути виявлені, міститись у слідах – джерелах інформації. Ознаки повинні
бути «прочитані», розшифровані, зрозумілі й (хоча б імовірно) оцінені як
окремо, так і в системі інших ознак [21 , с. 49; 27, с. 39; 28].
Четверта проблема – особливості слідової картини залежно від виду
злочинної діяльності. Якщо для розслідування загальнокримінальних злочинів основним джерелом інформації є сліди на місці події, у їх широкому
розумінні – сліди рук і ніг злочинця, знарядь злому, транспортних засобів,
інші сліди перебування злочинця у тому місці, де вчинено злочин, то,
наприклад, стосовно розкрадань таким основним джерелом є документи.
Проблема п’ята – визначення «зв’язку» між елементами механізму злочинної діяльності. Потрібно цілком чітко розуміти різницю між типовим і
ймовірним. Тільки метод кластерного (факторного) аналізу дає певні надії
на побудову моделі механізму злочинної діяльності у вигляді ієрархічної
системи типових версій. Усі інші названі методи є підготовчою стадією
для кластерного (факторного) аналізу. У деяких джерелах цей метод називається «теорією аналізу даних» [20, с. 3–4; 23]. Зокрема, криміналіста
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з цього арсеналу можуть цікавити «прийоми, математичні методи і моделі,
призначені для збору, стандартного запису, систематизації та обробки статистичних даних із метою їх зручного подання, інтерпретації та отримання
наукових і практичних висновків» [2; 3; 29].
Найбільші невдачі криміналістів – у сфері адаптації методів до задач і
завдань – до об’єктів дослідження. Процес виокремлення функцій у механізмі злочинної діяльності зумовлений тим, що в явному вигляді цей аспект практично не досліджувався. Логіка всіх дій злочинців підпорядкована створенню і підтриманню умов для отримання максимальних злочинних
прибутків. Звідси – організованість, цілеспрямованість і функціональність,
які, у свою чергу, залежать від джерел і якості вихідних даних для криміналістичного аналізу злочинної діяльності.
Для формування моделі «базового» механізму злочинної діяльності потрібен широкий емпіричний горизонт (матеріал). Очікувати репрезентативного масиву щодо кримінальних справ, наприклад, з інтернет-шахрайства в найближчі роки – марно. Тим більше, що це шахрайство може
бути класифіковано на конкретні види: онлайн-аукціони, доставка товарів,
партнерські програми, пропозиція неіснуючих товарів і послуг, «нігерійські листи», «чорні наречені», використання фірм-одноденок, використання технологій стільникового зв’язку, фішинг (заволодіння конфіденційною
інформацією з метою отримання фінансової вигоди). Кожен з означених
видів поділяється на більш конкретні підвиди, а підвид – на більш детальні
схеми. Так, фішинг («рибна ловля, видобування») поділяється ще на десять схем, а кожна схема має свої особливості [7; 17].
Труднощі множаться, якщо врахувати, що параметри, за якими отримується інформація, також мають пірамідальну структуру.
Перелік факторів (елементів) цієї моделі доречно розділити на чотири групи: 1) параметри суб’єкта (особистісні фактори) [14, с. 121–125; 12, с. 67–69];
2) параметри обстановки (об’єктивні фактори) [11, с. 63–70]; 3) параметри
способів вчинення дій з підготовки, вчинення, приховування і відтворення злочинної діяльності [13, с. 113–115]; 4) параметри слідової картини
[15, с. 378–381].
В Україні існують інформаційні ресурси, якими потрібно активно користуватися з метою подальшого криміналістичного аналізу механізму злочинної діяльності: 1) ресурси державних органів; 2) ресурси консалтингових компаній і фірм; 3) ресурси кредитних бюро; 4) ресурси детективних
агентств і служб безпеки організацій, підприємств та установ. За необхідності потрібно використовувати й інформаційні ресурси закордонних
банків даних. Тим самим створюється єдине інформаційне поле для збору
даних із метою криміналістичного аналізу.
Якість отриманої у результаті аналізу інформації значною мірою залежить від кваліфікації аналітика. Одночасно зі збором інформації відбувається її інтерпретація (криміналістичний аналіз із метою виявлення деяких
закономірностей) і виведення базових знань. Насправді ж відбувається
єдиний і нерозривний процес пізнання: сприйняття і криміналістичного
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аналізу. На жаль, важко поєднуються уміння щодо здійснення збору вихідних даних із навичками обробки цих даних і прийомами їх оцінки. Тому
потрібно бути готовим до того, що в середньому відсотків на 20–30 інформація застаріла або неточна. Потрібно відзначити, що в кримінальних
справах вкрай рідко можна знайти відомості про зв’язки зі злочинним
світом, про пристрасті і схильності, про форми протидії розслідуванню
тощо. Із цілком зрозумілих причин у кримінальних справах ні в обвинувальних актах, ні в судових вироках та інших рішеннях не відображається тактичне «мереживо» поведінки суб’єктів розслідування. Найчастіше
в кримінальній справі є зовні переконливі дані (наприклад, експертизи),
достовірність яких є сумнівною, – використання криміналістичного аналізу дає можливість відмовитися від оцінки багатьох даних, які нічого не
дають, є побічними, не мають суттєвого значення.
Отже, криміналістичний аналіз механізму господарського злочину – це
науково-дослідний процес обробки емпіричних даних про злочинну діяльність у господарській сфері за допомогою формування і дослідження моделі
(технології) злочинної діяльності з метою виявлення закономірних зв’язків
і відносин між її структурними елементами з подальшою побудовою ієрархічної системи «базових» версій. Тому перелік факторів (елементів) моделі
механізму злочинної діяльності доречно розділити на чотири групи. Означена структура цілком закономірно зможе «продиктувати» необхідність
пошуку додаткових вихідних даних. Таким чином, існує закономірність:
чим більше вихідної інформації, яка хоча б побічно відображає особливості
явища – злочинну діяльність, тим продуктивніший криміналістичний аналіз механізму. Інакше кажучи, продуктивність криміналістичного аналізу
механізму злочинної діяльності багато в чому залежить від кількості відносної інформації.
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Анотація
Комісарчук Р. В. Механізм господарського злочину і його криміналістичний аналіз:
постановка проблеми. – Стаття.
Статтю присвячено основам криміналістичного аналізу механізму злочинної діяльності
у господарській сфері – дослідженню низки теоретичних, методологічних і методичних
проблем, пов’язаних із формуванням нового підходу в криміналістичному аналізі механізму
злочинної діяльності в господарській сфері.
Ключові слова: методика розслідування злочинів, механізм злочину, криміналістичний
аналіз, технологія злочинної господарської діяльності.
Аннотация
Комисарчук Р. В. Механизм хозяйственного преступления и его криминалистический анализ: постановка проблемы. – Статья.
Статья посвящена основам криминалистического анализа механизма преступной деятельности в хозяйственной сфере – исследованию ряда теоретических, методологических
и методических проблем, связанных с формированием нового подхода в криминалистическом анализе механизма преступной деятельности в хозяйственной сфере.
Ключевые слова: методика расследования преступлений, механизм преступления, криминалистический анализ, технология преступной хозяйственной деятельности.
Summary
Komisarchuk R. V. The mechanism of economic crime and his forensic analysis: problem. – Article.
The article is devoted to the basics of forensic analysis of the mechanism of criminal activities committed in the economic sphere – to explore a number of theoretical, methodological
and methodological problems associated with the formation of a new approach in the forensic
analysis of the mechanism of criminal activity in the economic sphere.
Key words: methods of crime investigation, mechanism of crime, forensic analysis, criminal
technology business.
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В. О. Коновалова
МЕТОДОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ: НОВА КОНЦЕПЦІЯ
Постановка проблеми. Сучасні методи пізнання досить широко розкриті у філософській і спеціальній науках. Серед них незмінним залишається
звернення до діалектичного методу як найбільш розробленого в радянській
і пострадянській філософській літературі, а також філософській літературі
Болгарії (Тодор Павлов) та в інших країнах.
Чимало філософських концепцій знайшли своє відображення в окремих
дослідженнях теорії пізнання, зокрема, категорій діалектики. Серед названих
найбільш привабливою є проблема взаємозв’язку методології діалектики та її
зв’язку з методами галузевих наук, де вона знаходить своє втілення. У цьому
аспекті можна зустріти нечисленні спроби інтерпретувати наукові концепції
діалектики через галузеві науки, серед яких знаходять своє місце юридична
наука й ті її численні галузі, які досить нерішуче звертаються до понять діалектики та їх тлумачення через такі її галузі, як кримінальне право, кримінальний процес, кримінологія, криміналістика, цивільне право та ін.
Окремі методи пізнання, які формулюються у названих галузях правової
науки, що спираються, як правило, на загальний діалектичний метод, обмежуються найчастіше тільки згадуванням про значення діалектичного методу
і не розглядають його зв’язку з методами галузевої науки, що становлять
програму їх розвитку і трансформації у них концепцій діалектики.
Найяскравіше таку тенденцію підміни розгляду окремих методів науки загальним гаслом діалектичний метод зустрічаємо в авторефератах кандидатських і докторських дисертацій, що претендують на роль пізнавальних методів
у розвитку власних концепцій окремих напрямів.
Розгляд діалектичного методу в його застосуванні до окремих методів науки зазвичай обмежується загальною вказівкою на оперування ним як вихідним методом пізнання. Далі таких указівок як у підручниках для вузів (із
профільних дисциплін), так і в дисертаціях (кандидатських і докторських)
справа майже не зрушила з місця. Варто звернутися до нещодавно захищених дисертацій із правових проблем, щоб переконатись у тій сумнівній стандартизації викладу методів дослідження, де діалектичний метод згадується
як заголовний; за ним ідуть історичний, структурного аналізу, порівняльний
та ін. Діалектичний же метод, по суті, не розглядається [1, с. 3; 2, с. 3;
3, с. 2; 4, с. 4]. Його трансформація в окремі методи також не розглядається,
він завжди стоїть осторонь, як якийсь символ, якому поклоняються.
© Коновалова В. О., 2017
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Водночас в історії виникнення і розвитку цієї проблеми ми виявляємо
деякі монографічні роботи, що заслуговують особливої уваги. Ідеться про
здобуток відомого болгарського філософа П. Глідєва, якому належить перше
критичне вивчення проблеми пізнання у галузевій науці. У його монографії,
присвяченій діалектиці пізнання у кримінальному процесі (П. Глідєв, 1965 р.),
уперше досліджені проблемні теорії пізнання в окремій юридичній галузі – у
кримінальному процесі. Із позицій філософських категорій ним розглянуто
специфіку пізнання у кримінально-процесуальній науці.
Поглиблене вивчення теорії пізнання у кримінально-процесуальній науці
що належала дослідженням як філософів, так і юристів, було, мабуть, першою й останньою ластівкою [5]. Здобутки російських та українських філософів теж свідчили про значний інтерес до проблеми пізнання у юридичній
діяльності. Серед них можна назвати книгу А. Старченка «Логика в судебном
исследовании» [6], його ж «Гипотеза и познание действительности» [7], а
також праці відомого українського філософа П. Копніна [8; 9], що стосуються
теорії пізнання. Усі вони заслуговують найвищої оцінки.
Дослідження, що належать до періоду 1966–1970 рр., поступово наближали теорію пізнання до галузевих наук, висвітлювали проблеми логіки у
правовій царині та її роль у теорії і практиці судочинства. Названі проблеми
вперше знайшли своє відображення у працях А. Старченка, М. Строговича,
Г. Александрова, О. Ларіна, Я. Пещака, В. Коновалової та ін. Тематика окремих включень проблем пізнання (як логіки й діалектики) стосувалася головним чином таких загальних напрямів, як логіка в судочинстві, роль інтуїції у
пізнанні, гіпотеза й версія у розслідуванні, аналогія та її роль у судочинстві,
пізнавальна функція логіки у криміналістичній тактиці та ін.
Названі наукові здобутки поступово наближали правову науку та її галузі
до розуміння системи методів пізнання, що віддзеркалюють взаємозв’язок
загальної теорії пізнання та її інтерпретації у галузевих (юридичних) науках.
Однак такий рух досить швидко вичерпав свої можливості і створення методології окремих наук замінилося загальним розумінням того, що головним
методом пізнання є усе ж діалектичний метод, інші ж належать до окремих
наукових методів. Така тенденція знайшла своє віддзеркалення у кримінальному циклі правових наук, зокрема в криміналістиці.
Перші спроби визначити методи науки та їх систему стосовно криміналістики належали Р. Бєлкіну, який у численних виданнях підручників із криміналістики та в інших працях позначив методи пізнання у цій приватній галузі,
з’єднавши їх із предметом дослідження. До таких методів, на його думку,
належать головним чином окремі наукові методи, властиві саме цій галузі
знань, а до загальнонаукових він відніс методи виміру, зіставлення та ін.,
знайшовши в них нібито переломлення діалектичного методу як загального
методу пізнання. Слід зазначити, що Р. Бєлкін у низці своїх підручників та
в інших виданнях дав досить повну класифікацію методів криміналістики, не
зачіпаючи загального методу пізнання.
Названі методи, що становлять методологію криміналістики, певною мірою
були викладені й у підручниках інших авторів, які віддавали перевагу викладу
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окремих спеціальних методів розгляду деяких форм пізнання, що стосується окремої науки. Єдиним методом пізнання, що віддзеркалює інтерпретацію категорій
діалектики, був метод ідентифікації, найповніше представлений С. Потаповим.
Із часом цей метод було віднесено до так званої теорії ідентифікації, що стало
«альфою й омегою» криміналістики. Захоплення цією теорією залишило недослідженими інші категорії матеріалістичної діалектики (аналіз і синтез, причина і
слідство, сутність і явище, загальне й одиничне, тотожність і розходження та ін.,
які є категоріями пізнання). А ось їх розроблення серйозно розширили б методологічні підвалини криміналістичної науки та їх практичну інтерпретацію. Варто
звернути увагу на те, що в криміналістичній літературі, зокрема в підручниках
із криміналістики, окреслилася досить усталена тенденція розглядати проблеми
методології як систему окремих методів, властивих науці, ігноруючи діалектичний метод, а в окремих випадках – підмінювати його категоріями логіки, що не
відповідає правильному розумінню методологічних концепцій.
Окремі положення логіки як науки про правильне мислення почали займати позиції теорії пізнання, що явно не означає заповнення функцій пізнання.
Аналіз, вимір, порівняння, інтуїтивний і дедуктивний методи трактуються як
окремі приписи методології пізнання, нібито такі, що тяжіють до окремих
положень діалектики. Такого роду викладення методології започатковано
Р. Бєлкіним у підручниках і курсах криміналістики, а згодом має місце і в
підручниках інших авторів та авторських колективів. Так, якщо звернутися
до підручників за редакцією цього науковця та до його власних праць, ми виявимо таке викладення проблеми, що досліджується.
В одному з перших підручників із криміналістики колективу авторів за
редакцією Р. Бєлкіна методи криміналістики викладені як певна система загальнонаукових і спеціальних методів, де марксистський діалектичний метод
іменується заголовним, основним, таким, що залучається в окремі наукові методи. Розгляд останнього зосереджено в таких словах: «Діалектичний метод є
у криміналістиці, як і в інших галузевих науках, базовим методом науки, тобто таким, на якому ґрунтуються, з якого випливають усі інші методи, застосовувані в наукових дослідженнях, – загальні (загальнонаукові і спеціальні
методи криміналістики)» [10, с. 31]. Більш докладної інтерпретації діалектичного методу ми не зустрічаємо в жодному подальшому виданні за редакцією
або за авторством Р. Бєлкіна.
Водночас у роботі цього вченого, яка вийшла десятьма роками пізніше і є
визначним явищем у криміналістичній науці, саме адаптація категорій діалектики знайшла своє відбиття як у деяких положеннях системи вчень і теорій
криміналістики, так і у викладенні окремих із них [11, с. 244, 393]. Ідеться
про викладення теорії ідентифікації і діагностики, а також про теорії причинності, які за своєю суттю є адаптацією теорії відбиття у криміналістиці,
зокрема, таких її категорій, як тотожність і розходження, причина і слідство.
Автором дуже широко були представлені співвідношення категорій діалектики та їх значення у розвитку теорії криміналістики та її окремих напрямів.
Саме в розгляді цих теорій ми виявляємо взаємозв’язок діалектики з науковими положеннями галузевих наук.
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На жаль, розгляд проблем методу діалектики у тлумаченні через галузеві
науки ми не знаходимо ні в російських, ані в українських виданнях підручників із криміналістики.
Традиційне викладення діалектичного методу пізнання у криміналістиці
ми знаходимо й у підручниках (колективних) за редакцією В. Шепітька та
в його авторському підручнику, де це питання позначене без достатньої
деталізації [12].
Більш широке викладення адаптації діалектичного методу міститься у колективному підручнику з криміналістики, виданому інститутом МВС у Харкові. Проблема пізнання у ньому розглянута з позицій законів діалектики, які,
на думку авторів, повинні розкриватися через окрему науку. Як вбачається,
це вже рух уперед, спроба викласти позиції діалектики про застосування
цих законів в окремій галузі знань [13, с. 29–30]. У підручнику названі такі
закони діалектики, як загальний взаємозв’язок явищ природи суспільства,
безперервний розвиток і зміна предметів пізнання, трансформація кількісних
явищ у якісні та ін.
Спроба розглянути діалектичний метод як загальний метод пізнання та
його тлумачення у криміналістиці була розпочата в підручнику з криміналістики, виданому колективом київських учених. Їхні твердження зводилися до
того, що діалектичний метод не є єдиним загальним методом, а існує нарівні
з метафізичним та іншими методами, а тому його стандартизація є хибною
[14, с. 31–32]. Обмежившись цим постулатом, автори не розглядали можливості подальшої інтерпретації названих методів через окрему галузь.
Трактування деяких категорій діалектики щодо окремої галузі знань можна простежити на прикладі названих категорій стосовно процесу розслідування злочинів, який за своєю природою є процесом пізнання. Розслідування
злочинів теж має пізнавальний характер. Його специфіка полягає у тому, що
пізнання у цій царині людської діяльності здійснюється у формі доказування.
Збирання доказів здійснюється за допомогою проведення слідчих дій, а
їх дослідження й оцінка полягають у з’ясуванні відомостей про факти, їх
перевірці, установленні їх вірогідності. Своєрідність процесу пізнання під час
розслідування злочинів полягає головним чином у тому, що його предметом є
суспільно небезпечні й протиправні діяння. Їх дослідження у більшості випадків ускладнюється тим, що особа, яка провадить розслідування, як правило,
не уявляє ці дії у вигляді повної картини. У розпорядженні слідчого є тільки
деякі сліди, аналізуючи які, він повинен відновити картину, що відбулась, у
всій її складності. Тому діяльність слідчого (розумова і процесуальна) протікає за таких умов, коли не можна з’ясувати природні причинні зв’язки, коли
знищені або замасковані сліди, а зв’язок між речами й подіями нерідко постає
у перекрученому вигляді, як і сутність явищ. Це й визначає характер діяльності слідчого як пізнавальної.
Змістом пізнання під час розслідування злочинів є розумова діяльність,
підлегла загальним законам мислення, а формою, у якій проходить пізнання
у цій конкретній галузі, є специфічна, зумовлена кримінально-процесуальним
законом діяльність, що регулює процес збирання доказів.

218

Наукові праці НУ ОЮА

За своєю гносеологічною природою пізнання під час розслідування злочинів тотожно пізнанню загальному. Пізнання у цьому процесі підлегле загальним законам гносеології. Закони й категорії матеріалістичної діалектики
у цій сфері, як і в інших царинах, є єдино науковим методом пізнання. Діалектика в пізнанні конкретного (під час розслідування злочинів) виявляється
у сходженні від живого споглядання (почуттєвого пізнання) до абстрактного
мислення (логічного пізнання).
Почуттєвість пізнання під час розслідування злочинів не має такого безпосереднього характеру, як у галузях знань, що мають своїм предметом фізичні, хімічні
чи біологічні явища. Про безпосереднє сприйняття тут можна вести мову тільки
стосовно результатів події, що трапилась, які постають у вигляді слідів злочину
у широкому розумінні. До останніх належать як сліди в буквальному значенні
(сліди рук, ніг, знарядь злому, транспорту тощо), так і виражені в інших формах
(у показаннях свідків, обвинувачуваних та ін.). Але й така обмежена безпосередність сприйняття події злочину створює необхідні передумови для його пізнання.
Процес пізнання у розслідуванні здійснюється за допомогою категорій аналізу й
синтезу, причини і слідства, сутності і явища, тотожності й розходження та ін.
Застосування їх у кожній галузі знань має особливості, що визначаються співвідношенням загального діалектичного методу і спеціальних методів галузевих наук.
Діалектичні категорії аналізу й синтезу, сутності і явища у процесі пізнання
під час розслідування злочинів набувають певної специфіки. Зокрема, аналіз
у цьому процесі розслідування постає у різних формах залежно від того, які
функції він виконує. Аналіз події злочину за його слідами, зроблений під час
огляду місця події, є умовним, уявним розчленовуванням, відособленим розглядом обстановки, обставин, слідів та ін. Аналіз під час підготовки й проведення
допиту полягає у вивченні конкретних матеріалів, наявних у розпорядженні
слідчого, у формулюванні запитань, у накресленні тактичної лінії допиту тощо.
Специфіка застосування категорії сутності і явища пізнання під час розслідування злочину теж визначена предметом дослідження. Сутність окремих
явищ, що становлять собою результат злочинної дії, не тільки не спливає
на поверхню, а й маскується, набирає перекрученого вигляду, ретельно вуалюється. Такі труднощі у пізнанні сутності окремих явищ у процесі розслідування мають місце у випадках приховання слідів злочину, інсценування
обстановки його події та ін.
Найчастіше за вихідний момент слідчий має у своєму розпорядженні певний (більший або менший) комплекс даних, що характеризують результати
злочинної дії. Ці первинні відомості є наслідком певних причин, установити
які і є завданням слідчого.
Однією з особливостей пізнавального процесу під час розслідування злочинів є встановлення об’єктивної істини, тобто з’ясування усіх обставин злочинної події, що можна зробити шляхом побудови слідчих версій різного роду
і значимості.
Розгляд окремих категорій діалектики стосовно окремої галузі знань є
спробою дослідження галузевих методологій науки на прикладі інтерпретації
положень теорії відображення.
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Анотація
Коновалова В. О. Методологія криміналістики: нова концепція. – Стаття.
У статті розглядаються проблеми методології (у світлі теорії пізнання) окремих наук.
Враховується зв’язок категорій діалектики як щаблів пізнання стосовно окремих галузей
знань.
Ключові слова: категорія діалектики, окремі науки.
Аннотация
Коновалова В. Е. Методология криминалистики: новая концепция. – Статья.
В статье рассматриваются проблемы методологи (в свете теории познания) частных
наук. Учитывается связь категорий диалектики как ступеней познания применительно к
отдельным областям знаний.
Ключевые слова: категория диалектики, частные науки.
Summary
Konovalova V. E. Methodology of criminalistics: a new concept. – Article.
The article deals with some problems of methodology (in the light of epistemology) of special sciences. The relation of categories of dialectics to phases of cognition as applied to certain
areas of knowledge is pointed out.
Key words: category of dialectics, individual methods.
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УДК 343.1

В. В. Лисенко, О. В. Лисенко
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗШУКУ ОСІБ,
ЯКІ ПЕРЕХОВУЮТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ Й СУДУ
Постановка проблеми. Кримінальний процесуальний кодекс (далі – КПК)
України одним із завдань (ст. 2) передбачає притягнення до кримінальної відповідальності кожного, хто вчинив кримінальне правопорушення. З метою
ухилення від кримінального покарання значна кількість осіб переховуються
від органів досудового розслідування та суду. Схожою проблемою в діяльності правоохоронних органів є також установлення місця перебування осіб, які
після обвинувального вироку переховуються від правосуддя та ухиляються від
відбування кримінального покарання. Не менш важливим є також організація
діяльності правоохоронних органів із установлення місця перебування осіб, які
безвісти зникли. Вищеперераховані випадки організації розшуку осіб пов’язані
з учиненням злочинів. Виняток становлять випадки розшуку осіб, що зникли
безвісти. Хоча в багатьох випадках зникнення безвісти є результатом учинення
щодо особи злочину (зокрема вбивства) і приховування трупа або утримання
як заручника, використання в «рабських» роботах тощо.
Метою статті є розглянути сучасний стан щодо розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, а також головні
проблеми в організації розшуку таких осіб правоохоронними органами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Щорічно лише підрозділами Національної поліції України здійснюється розшук близько 30 тис.
осіб. Кількість таких осіб має тенденцію до збільшення в тому числі через
події на Сході України. У більшості випадків переховування підозрюваного
(обвинуваченого) призводить до зупинення досудового розслідування чи
розгляду справи в суді. Практика свідчить, що накопичення таких кримінальних проваджень, у яких підозрюваний (обвинувачений) оголошений у
розшук, призводить до того, що таких осіб фактично ніхто не розшукує.
Слідчими й оперативними підрозділами правоохоронних органів формально
здійснюються певні заходи, спрямовані на встановлення місця перебування осіб, оголошених у розшук, які не призводять до бажаного результату.
Не вдаючись до дискусії стосовно визначення діяльності з розшуку осіб,
які переховуються від органів досудового розслідування й суду, таку ді-
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яльність можна розглядати як комплекс заходів процесуального, оперативно-розшукового та організаційного характеру, які спрямовані на встановлення конкретного місця знаходження особи, котра оголошена в розшук і
переховується від органів досудового розслідування й суду.
Увага до цього напряму діяльності правоохоронних органів викликана
необхідністю усунення низки проблем з організації розшуку, удосконалення тактики пошуку таких осіб, виокремлення та аналізу складників
криміналістичного забезпечення цього процесу.
Переховування осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, від органів досудового розслідування й суду спрямоване на уникнення кримінальної відповідальності та покарання за вчинене діяння, відтермінування
можливості проведення досудового розслідування або настання терміну
закінчення давності притягнення їх до кримінальної відповідальності тощо.
Як свідчить аналіз діяльності правоохоронних органів, проблема організації розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування
й суду, є багатоаспектною та полягає, з одного боку, в недоліках чинного
кримінального процесуального законодавства; з іншого боку, збільшення
кількості осіб, що переховуються від органів досудового розслідування й
суду, пов’язано з недосконалим рівнем організації діяльності правоохоронних органів, високим рівнем корупції судової системи тощо. У більшості
випадків щодо осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, перед судом ставилося питання про застосування до них запобіжного
заходу тримання під вартою, але з різних причин до таких осіб було застосовано інші запобіжні заходи. На рівень ефективності організації діяльності правоохоронних органів щодо розшуку осіб, які переховуються
від слідства й суду, та встановлення їх місця знаходження впливає також
недостатня забезпеченість їхньої діяльності відповідними криміналістичними рекомендаціями, відсутність спеціальних наукових досліджень у цьому
напрямі.
У середньому в Україні питома вага розшуканих осіб, що перебували в
розшуку у 2011 р., становила близько 40%. В окремих регіонах України
цей показник був нижчим від загальнодержавного (Львівській (28,2%),
Харківській (33,7%), Чернівецькій (33,97%), Донецькій (35,5%), Івано-Франківській (35,8%), Луганській (35,9%), Одеській (36,7%), Київській областях (37,3%), в АР Крим (35,6%) та місті Києві (35,8%).
Протягом 2014 р. правоохоронними органами встановлено місце перебування 1 409 осіб, які були оголошені в розшук в інші роки, що становило 44% від загальної кількості розшуканих. Зменшилася кількість
установлення, порівняно з 2013 р., оголошених у розшук осіб, які вчинили
вбивства. З 461 особи, які були оголошені в розшук, установлено 69 осіб,
що становило 14,9%. У 2013 р. місце перебування таких осіб установлено
у 88 випадків, що становило 18%.
Найгірші результати у 2014 р. щодо організації розшуку зазначених
вище осіб (не встановлено жодної особи, що перебувала в розшуку за вчинення вбивства) були у Вінницькій області, де було оголошено в розшук
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9 таких осіб; Житомирській області – 6; Хмельницькій області – 8; Чернігівській області – 10; Закарпатській області – 5, відповідно [1].
Прийняття КПК України у 2012 р. та зміна багатьох положень здійснення досудового розслідування залишили невирішеними низку проблемних
питань у практиці його застосування. Так, з одного боку, КПК України
(ст. 281 Кримінального кодексу України) визначає, якщо під час досудового
розслідування місцезнаходження підозрюваного невідомо, то слідчий, прокурор оголошує його розшук. Особливості процесуальної регламентації оголошення розшуку обвинуваченого визначаються положеннями ст. 335 КПК
України. При цьому варто зазначити, що законодавець не звертає уваги на
мотиви і причини переховування осіб, щодо яких оголошується розшук.
Практика розслідування злочинів викриває багато проблемних питань
щодо організації розшуку з погляду застосування кримінального процесуального законодавства. Це, зокрема, стосується того, що закон визначає
можливість розшуку лише підозрюваного. Тобто в цьому разі необхідно повідомити конкретну особу про підозру з дотриманням вимог, передбачених
чинним кримінальним процесуальним законодавством. Однак на практиці
нерідко бувають випадки, коли особа після вчинення злочину й до повідомлення їй про підозру не з’являється до органів досудового розслідування за викликами та надалі переховується.
О.В. Керевич відзначає: «… не виключено, що можливе переховування
від органів досудового розслідування особи, якій не було повідомлено про
підозру, проте є певні дані, що свідчать про причетність її до вчинення
кримінального правопорушення. У практиці органів досудового розслідування питання на предмет того, яким чином оголосити таку особу в розшук,
залишається відкритим» [2, с. 42]. Практики вирішують зазначені вище
проблемні питання щодо оголошення в розшук через застосування можливості «заочного оголошення в розшук», тобто складання підозри стосовно
конкретної особи без її фактичного оголошення. При цьому О.В. Керевич
зазначає неоднозначність такої практики і сприйняття таких заходів прокурором – процесуальним керівником [2, с. 42]. Вирішення таких проблемних
питань в окремих випадках дозволяє процедура спеціального заочного провадження [3]. В окремих випадках суд відмовляє в наданні дозволу стосовно
проведення спеціального досудового розслідування, оскільки ні слідчий, ні
прокурор суду не надали ніяких документів, які підтверджують те, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування [4].
Непоодинокими випадками в судовій практиці є оскарження з різних
причин рішень слідчого щодо оголошення конкретної особи в розшук. Так,
ухвалою Бериславського районного суду Херсонської області від 31 липня
2015 р. скасована постанова слідчого СВ Бериславського РВ УМВС України в Херсонській області про зупинення кримінального провадження й
відновлено провадження через відсутність підстав для оголошення в розшук підозрюваного [5]. Ухвалою Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 17 вересня 2015 р. скасована постанова від 10 липня 2015 р.
слідчого СВ Саксаганського РВ УМВС в Дніпропетровській області про
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зупинення досудового розслідування та оголошення розшуку підозрюваному в кримінальному провадженню через відсутність у постанові слідчого
дати, місця складання постанови й органу, якому доручено проведення
такого розшуку [6].
Однак лише належне нормативно-правове визначення можливості оголошення підозрюваного (обвинуваченого) в розшук ще не повністю вирішує всі наявні проблеми, які виникають у ході фактичного здійснення
розшуку таких осіб правоохоронними органами. Це стосується, зокрема,
проблем обрання запобіжного заходу в разі фактичного встановлення місця знаходження осіб, що переховуються від органів досудового розслідування та суду, заборони розгляду клопотання про обрання запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного тощо.
КПК України (ст. 188) певною мірою вирішує цю проблему, надаючи
прокурору, слідчому за погодженням із прокурором право звернутися з відповідним клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого для приводу його й розгляду питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак виникають проблеми щодо
обмеження терміну дії такого дозволу на затримання, а також особливостей
переміщення (етапування) затриманої особи в разі її затримання поза територією проведення досудового розслідування. Так, ухвалою Прилуцького
міськрайонного суду Чернігівської області від 20 листопада 2015 р. задоволено клопотання щодо надання дозволу на затримання підозрюваного, з
метою приводу в судове засідання для розгляду клопотання слідчого про
обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою [7].
Варто відзначити, що розшук осіб правоохоронними органами здійснюється за трьома такими головними напрямами: 1) після вчинення злочину
особа переховується й місцезнаходження невідоме, при цьому правоохоронними органами встановлені дані, що свідчать про вчинення злочину
конкретною особою, яку оголошено в розшук; 2) після оголошення про
підозру щодо конкретної особи обраний запобіжних захід, який не пов’язаний із триманням під вартою, при цьому особа порушила зобов’язання
та переховується від органів досудового розслідування й суду; 3) після
винесення обвинувального вироку й до вступу його в законну силу щодо
особи був застосований запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під
вартою чи домашнім арештом і особа порушила зобов’язання та переховується від органів виконання кримінальних покарань.
Складно виокремити причини, що спонукають окремих осіб до порушення вимог обраних раніше щодо них запобіжних заходів і переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Результати аналізу
практики щодо організації розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, свідчать про наявність окремих проблем,
які фактично сприяють поширенню фактів переховування підозрюваних
(обвинувачених). Зокрема, зазначене вище є результатом обранням щодо
підозрюваного (обвинуваченого) запобіжного заходу, який не пов’язаний
із триманням його під вартою. Особливо це стосується осіб, які вчинили
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тяжкі й особливо тяжкі злочини і до яких були застосовані запобіжні
заходи, що дали їм змогу переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Так, на початок 2012 р. в розшук в Україні було оголошено
420 осіб, що вчинили умисні вбивства; 600 – тяжкі тілесні ушкодження;
135 – зґвалтування; 730 розбійні напади; 1 085 – грабежі [8]. Причиною
зазначеного вище в більшості випадків було незастосування судом щодо
таких осіб запобіжного заходу (тримання під вартою), який би відповідав
тяжкості вчиненого злочину. При цьому, як свідчить практика останніх
подій в Україні, суди в багатьох випадках застосовували запобіжні заходи
у вигляді тримання під вартою до осіб віком понад 70 років, хворих на
дитячий церебральний параліч, хворих на інші тяжкі хвороби.
Важливим і дискусійним питанням щодо оголошення розшуку осіб,
які переховуються від слідства та суду, є питання наявності доказової
інформації про фактичне переховування таких осіб. І.С. Кривонос із цього
приводу зазначає, що, «перед тим як оголосити розшук підозрюваного,
слідчий повинен зібрати докази про вчинення правопорушення цією особою, винести відповідно до статей 276–279 КПК України стосовно неї
повідомлення про підозру, а також зібрати докази, які свідчать про те,
що підозрюваний переховується від слідства або місце його перебування
невідоме» [9, с. 170].
Варто відзначити, що положеннями ст. 281 КПК України не визначається необхідність слідчого щодо обов’язкового збирання доказів та іншої
інформації, що свідчать про фактичне переховування конкретної особи від
органів досудового розслідування. Однак визначення в нормі закону положень, що «якщо … місцезнаходження підозрюваного невідоме», необхідно
розцінювати як результат того, що слідчим самостійно чи через доручення
оперативним підрозділам, дільничним виконано комплекс заходів процесуального, оперативно-розшукового характеру з метою встановлення обставин переховування особи від органів досудового розслідування. Тобто
слідчий збирає інформацію про те, що особа фактично переховується від
органів досудового розслідування або місцеперебування її не встановлено.
Про зазначені вище обставини може свідчити те, що особа не з’являється
за викликами до органів досудового розслідування; за місцем реєстрації чи
фактичного проживання не знаходиться; не з’являється за місцем роботи
(навчання, лікування тощо); відсутність інформації про надходження такої
особи до травматологічних пунктів, моргів; відсутність особи на стаціонарному лікування в лікувальних закладах; відсутність особи за місцем
проживання сім’ї, батьків, друзів тощо.
Перевірці також підлягають дані про осіб, щодо яких застосовано адміністративний арешт; затриманих на підставі положень ст. ст. 207–213 КПК
України; щодо яких застосовані запобіжні заходи на підставі ст. ст. 176–
206 КПК України; яких поміщено до дитячого приймальника-розподільника; призваних для проходження служби в армії чи для проходження
військових зборів тощо. Окрім зазначеного, підлягають перевірці дані Державної прикордонної служби України щодо перетину конкретною особою
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державного кордону України. Така інформація може бути отримана в ході
проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій
або шляхом виконання окремих доручень слідчого, надсилання запитів до
відповідних установ.
І.С. Кривонос зазначає: «Доказами ухилення особи від слідства можуть стати: підтвердження про отримання повістки про виклик (в порядку
ст. 133 КПК України), постанова про привід підозрюваного та результати
її виконання (в порядку статей 140–143 КПК України), інші докази (довідки з місця роботи або навчання, паспортної служби про зміну реєстрації,
отримання закордонного паспорту, закладів охорони здоров’я про можливість знаходження підозрюваного на лікуванні тощо» [9, с. 170].
Виходячи з наведеного вище, можна зазначити, що безпосередньо слідчим визначається обсяг необхідної інформації, яка буде свідчити про те,
що місцезнаходження конкретної особи невідомо, і те, що така особа переховується від органів досудового розслідування. Такий обсяг інформації
в кожному конкретному випадку є індивідуальним і визначається безпосередньо слідчим, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження. Практика розслідування злочинів свідчить, що слідчі дуже детально
відображають у постанові про оголошення розшуку підозрюваного інформацію стосовно проведених заходів для встановлення місцезнаходження
підозрюваного до оголошення його розшуку. В окремих випадках постанова про оголошення розшуку підозрюваного становила 6 аркушів, де було
детально відображено всі заходи, які здійснив слідчий і які були здійснені
оперативним підрозділами за дорученням слідчого [10].
Необхідно відзначити, що прийняття рішення про оголошення особи в
розшук, виходячи з положень ст. 281 КПК України, пов’язується не з наявністю відповідної доказової інформації про факт переховування особи від
органів досудового розслідування, а з відсутністю в слідчого (органів досудового розслідування) інформації про фактичне місцезнаходження особи.
Підставою для оголошення особи в розшук є достатність даних про те, що
особа переховується від органів досудового розслідування, і те, що слідчий
отримав достатньо інформації, що свідчить про переховування особи.
Практика правоохоронних органів свідчить про те, що в більшості випадків факт переховування особи від органів досудового розслідування та
відсутність за місцем основного проживання підтверджується рапортом
дільничного, оперативного співробітника про відсутність особи за місцем
реєстрації чи фактичного проживання, за місцем роботи або даними з протоколу допиту осіб, які проживають із особою, що переховується.
Чинний КПК України не визначає безпосереднього механізму здійснення
розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та
суду, і переліку спеціальних заходів процесуального чи оперативно-розшукового характеру в ході здійснення такого розшуку. Безпосередній зміст і
напрями здійснення розшуку осіб визначаються слідчим, виходячи з матеріалів кримінального провадження й комплексу наявної інформації, враховуючи особливості тактики здійснення розшуку осіб, які переховуються.
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Крім зазначеного вище, кримінальний процесуальний закон також не визначає зобов’язань слідчого щодо безпосереднього здійснення ним розшуку
осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. У ч. 3 ст.
281 КПК України лише визначається можливість для слідчого доручити
здійснення розшуку оперативним підрозділам. Із наведеного вище можна
зробити висновок, що розшук осіб, які переховуються, може здійснюватися
безпосередньо слідчим, який може доручати проведення розшуку оперативним підрозділам, або в ході здійснення спільних дій слідчого та співробітників оперативних підрозділів. На нашу думку, незважаючи на те, слідчий
безпосередньо сам проводить заходи щодо розшуку, чи доручає проведення
розшуку оперативним підрозділам, чи в ході спільних дій слідчих та оперативних підрозділів, відповідальність за належну організацію цього процесу
та його результати покладається безпосередньо на слідчого.
Доручення слідчим на підставі ч. 3 ст. 281 КПК України проведення
розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування,
оперативним підрозділам Національної поліції України є найбільш ефективним і самостійним напрямом їхньої діяльності. Варто відзначити, що в
більшості випадків на практиці розшук здійснюється оперативними підрозділами Національної поліції України, оскільки в їхній структурі є спеціальні підрозділи, які з використанням можливостей оперативно-розшукової діяльності здійснюють такий розшук. Спеціальні підрозділи з розшуку осіб,
які переховуються від органів досудового розслідування за порушення вимог податкового законодавства, є також у підрозділах податкової міліції
Державної фіскальної служби (далі – ДФС) України. Аналіз кримінальних
проваджень, які знаходяться у провадженні слідчих відділів фінансових
розслідувань ДФС України, засвідчили високий рівень організаційних заходів під час оголошення розшуку підозрюваного, зокрема щодо детального складання постанови про оголошення розшуку підозрюваного, відповідного доручення оперативним підрозділам із відображенням інформації
про особу, вчинений злочин і даних, які можуть бути корисними в ході
проведення розшуку підозрюваного [10–12].
Підставами здійснення оперативно-розшукових заходів у ході розшуку
осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, є
положення ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».
У цій статті Закону визначено, що підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є наявність достатньої інформації, одержаної в
установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою
оперативно-розшукових заходів і засобів, про «… осіб, які переховуються
від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються
від відбування кримінального покарання».
Процесуальне оформлення доручення проведення розшуку осіб, що переховуються від органів досудового розслідування, на підставі положень
ч. 3 ст. 281 КПК України здійснюється окремим дорученням слідчого з
наданням необхідної інформації про особу, яка розшукується, обрані запобіжні заходи, місця можливого знаходження таких осіб тощо.

В. В. Лисенко, О. В. Лисенко. Проблеми організації розшуку осіб, які переховуються... 227

Не можна повністю погодитися з думкою І.С. Кривоноса стосовно доцільності «винесення єдиної постанови про оголошення розшуку підозрюваного та зупинення розслідування». Автор викладене вище обґрунтовує
тим, що більшістю положень зазначених постанов повторюється, зокрема,
«сутність кримінального правопорушення та його юридична кваліфікація,
відомості про особу підозрюваного, інформація про переховування особи
від слідства, обраний стосовно неї запобіжний захід» [9, с. 170]. Як нам видається, складання окремої постанови про оголошення розшуку особи, що
переховується від органів досудового розслідування, є важливим психологічним елементом для осіб, які надалі будуть виконувати таку постанову.
Особливо тоді, коли розшук такої особи доручається оперативним підрозділам Національної поліції України. Тобто з назви самої постанови будуть
чітко визначатися майбутні напрями роботи з розшуку. Крім зазначеного
вище, в окремій постанові про оголошення розшуку може бути детально
наведено інформацію про особу, що переховується, та інформацію, що буде
сприяти більш ефективній організації розшуку осіб, що переховуються від
органів досудового розслідування та суду. Варто враховувати наявність у
механізмі розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, корупційного складника, оскільки практика свідчить про те, що
невиконання довгий час заходів щодо розшуку конкретної особи пов’язано
з приховуванням факту знаходження «розшукуваної» особи вдома, тобто
особа фактично не переховувалась.
Висновки. Аналіз матеріалів діяльності правоохоронних органів про організацію розшуку осіб і встановлення їхнього місцезнаходження свідчить
про наявність таких головних недоліків: 1) формальне винесення слідчим
постанови про оголошення розшуку підозрюваного без належної організації фактичного пошуку; 2) доручення проведення розшуку підозрюваного
оперативним підрозділам без належного контролю з боку слідчого за змістом і результатами діяльності з розшуку; 3) формальне виконання оперативними підрозділами заходів щодо встановлення особи, що розшукується,
за відсутності належної взаємодії з органами досудового розслідування та
обміну відповідною інформацією про обставини розшуку; 4) відсутність
аналізу прорахунків щодо відповідної організації розшуку підозрюваного,
обвинуваченого й мінімізації негативних чинників в організації спільної
діяльності слідчих та оперативних підрозділів; 5) неприйняття слідчим відповідних процесуальних заходів у разі встановлення місцезнаходження
особи, що переховується від органів досудового розслідування та суду;
6) безпідставне затягування з відкриттям або безпідставне закриття оперативно-розшукової справи «Розшук» і зняття з обліку осіб, що розшукуються, без відповідного погодження зі слідчими підрозділами; 7) формальне
створення слідчо-оперативних груп для здійснення розшуку осіб, що переховуються; 8) несвоєчасне внесення інформації про осіб, які оголошені
в розшук, до відповідних інформаційних обліків і затягування зі складанням необхідних обліково-реєстраційних документів; 9) недостатньо використовуються можливості Робочого апарату Українського бюро Інтерполу
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для здійснення міжнародного розшуку й установлення місця знаходження
осіб, що розшукуються; 10) недостатньо використовуються можливості дипломатичних представництв України за кордоном; 11) обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного, обвинуваченого, місце знаходження якого
встановлено, не пов’язаного з тримання під вартою тощо.
Діяльність правоохоронних органів із розшуку осіб, що вчинили злочини й переховуються від органів досудового розслідування та суду, потребує відповідного забезпечення криміналістичними рекомендаціями, що
дасть змогу підвищити її ефективність. Сучасна ситуація в цьому напрямі
вимагає від науковців і практиків створення відповідних алгоритмів дій із
розшуку таких осіб, застосування можливостей сучасних інформаційних
технологій, які дають можливість визначити точне місце знаходження особи, що розшукується.
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Анотація
Лисенко В. В., Лисенко О. В. Проблеми організації розшуку осіб, які переховуються
від органів досудового розслідування та суду. – Стаття.
У статті розглянуто сучасний стан щодо розшуку осіб, які переховуються від органів
досудового розслідування та суду, а також головні проблеми в організації розшуку таких
осіб правоохоронними органами.
Ключові слова: розшук підозрюваного, обвинуваченого; підстави здійснення розшуку
осіб, які переховуються від слідства та суду; організація розшуку підозрюваного, обвинуваченого; недоліки організації розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду; інформація, що свідчить про переховування осіб від органів досудового розслідування та суду.
Аннотация
Лисенко В. В., Лисенко Е. В. Проблемы организации розыска лиц, скрывающихся
от органов досудебного расследования и суда. – Статья.
В статье рассмотрено современное состояние относительно розыска лиц, которые скрываются от досудебного расследования и суда, а также основные проблемы в организации
розыска таких лиц правоохранительными органами.
Ключевые слова: розыск подозреваемого, обвиняемого; основания осуществления
розыска лиц, скрывающихся от следствия и суда; организация розыска подозреваемого,
обвиняемого; недостатки организации розыска лиц, скрывающихся от следствия и суда;
информация, свидетельствующая о сокрытии лиц от органов предварительного расследования и суда.
Summary
Lysenko V. V., Lysenko O. V. The problems of organizing the search for persons hiding
from the bodies of pre-trial investigation and court. – Article.
There are considered the real condition in the area of looking for persons who hide from
prejudicial inquiry and courts in the article. The main organizational problems of investigation
concerning such people in the law enrocement authorities are described by the author
Key words: search of the suspect, the accused; Grounds for the search for persons hiding
from investigation and trial; The organization of the search for a suspect or accused; Shortcomings in the organization of the search for persons hiding from the investigation and the
court; Information that indicates the concealment of persons from the bodies of preliminary
investigation and the court.
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О. С. Лотюк
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ПАРИТЕТНОГО ПАРТНЕРСТВА
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЙОГО ІНСТИТУТІВ
З УКРАЇНСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ
Постановка проблеми. Виходячи з того, що дієве громадянське суспільство у XXI ст. складно уявити поза межами таких цінностей, як конституціоналізм, верховенство права, права і свободи людини, демократія,
правова держава, втілення цих цінностей у конституційній правотворчій
і правозастосовній практиці має своїм наслідком трансформацію населення в соціально активних громадян, активних учасників громадянського
суспільства, спроможних утверджувати й захищати свої конституційні
права та свободи. Утім очевидним убачається й те, що сучасне громадянське суспільство у своїй боротьбі за права і свободи людини, утвердження
верховенства права та демократії має заручитись надійними союзниками.
Найбільш важливим із них від початку утвердження громадянського суспільства, на наше переконання, залишається держава.
На нашу думку, дієвість громадянського суспільства перевіряється
ефективністю його взаємодії з державою. Уся довготривала історія громадянського суспільства невіддільна від становлення й розвитку держави.
Остання існувала спочатку як мета, потім як суперник, а нині і як партнер
громадянського суспільства. При цьому в основі взаємин громадянського
суспільства завжди покладались певні цінності та принципи, які у XVIII–
XIX ст. отримали своє конституційне закріплення.
Чому саме конституційні принципи винесені нами в голову проблеми розбудови конституційного механізму взаємодії громадянського суспільства та
Української держави? Це пов’язано не лише з їх універсальною цінністю, а й
із тим фактом, що до сьогодні неможливо встановити, а тим більше наповнити
реальним змістом конституційну правосуб’єктність громадянського суспільства.
Адже ні Конституція, ні закони України не визначають права й обов’язки громадянського суспільства чи організаційно-правові форми та механізми реалізації
його функцій. Не можна стверджувати й про дискретність конституційно-правового регулювання правосуб’єктності Української держави. І подібна практика
унормування конституційно-правового статусу громадянського суспільства й
держави є традиційною для більшості зарубіжних країн.
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Але чи унеможливлює це розбудову чіткої системи взаємодії громадянського суспільства та Української держави? Це питання видається риторичним, оскільки ціннісно-доктринальною основою такої взаємодії є саме
конституційні принципи партнерства суспільства й держави.
Метою статті є аналіз взаємозв’язку громадянського суспільства й
держави.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема дослідження
полягає також в аналізі взаємозв’язку громадянського суспільства й держави. Загальноприйнятим є те, що громадянське суспільство можливе лише
в поєднанні з правовою державою. Конституція України, яка характеризує
українську державу як правову, не використовуючи термін «громадянське
суспільство» жодного разу, є основним джерелом його утворення.
Останнім часом усе частіше юристи розмірковують над питаннями взаємодії громадянського суспільства й держави.
Держава є певною формою, оболонкою громадянського суспільства, яка
забезпечує його збереження і стабільність. Держава повинна створювати
умови для функціонування громадянського суспільства. Рух до громадянського суспільства – це закономірний етап розвитку сучасної цивілізації.
Інтерес у вітчизняному правознавстві до дослідження категорій «громадянське суспільство», «громадянська активність», «громадянська солідарність» відродився з початку 1990-х і набув особливої актуальності в часи
сьогодення. Однак спостерігається неоднорідність понять громадянського
суспільства й підходів до його аналізу.
Конституційна демократія є політичним буттям конституційних норм.
Але що таке громадянське суспільство? Чи є воно в Україні? Громадянське
суспільство – міф чи реальність? Одні вчені уявляють громадянське суспільство як суму всіх «недержавних» думок і дій громадян, їхню здатність
до самоорганізації. Іншими словами, держава – це одна сфера, а громадянське суспільство – це зовсім інша сфера. Інші вчені характеристику
громадянського суспільства обмежують аналізом різних приватних, хоча й
важливих сфер політичного життя.
У результаті громадянське суспільство подрібнюється до десятків і сотень елементів – партійних, конфесійних, сімейних, групових тощо.
На нашу думку, незважаючи на певні труднощі, в Україні є й буде розвиватися громадянське суспільство. Міра свободи волі такого суспільства,
можливість його впливу на державу й політичне життя країни – саме з
такого боку в межах предмета конституційно-правового регулювання необхідно досліджувати громадянське суспільство.
У науковій літературі поняття «громадянське суспільство» використовується в різних значеннях. Громадянське суспільство розуміють і як деяку
якість цілісної національної макроспільноти, яка включає державу, або як
специфічну частину, певною мірою протилежну (протипоставлену) державі.
Згідно з першим визначенням, громадянське суспільство є синонімом
відкритого демократичного суспільства. Тобто мова йде про певний тип
суспільства. Інше розуміння громадянського суспільства – це сукупність
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певних елементів, які забезпечують відкритість, демократичність і «громадськість» певного суспільства. Соціально-політичне розуміння громадянського суспільства – це специфічні суспільні інститути, а у випадку їх
відсутності або нерозвиненості соціальні структури (організації), на основі
яких такі інститути можуть сформуватися. Цей підхід є загальноприйнятим, і причини не сприймати такий підхід відсутні. В іншому випадку під
громадянським суспільством розуміють сукупність соціальних суб’єктів,
які наділені певною внутрішньою свободою, відповідальністю й високим
моральним духом.
Так, наприклад, Ю.О. Тихомиров пропонує вести мову про «саморозвиток» держави як складної системи, у якій консолідуючими повинні бути
національно-державна ідея та концепція [4, c. 26]. Як зазначає Г.Н. Манов,
громадянське суспільство з його договірними відносинами й багатьма іншими правовими зв’язками не зможе сформуватися навіть у своїй основі,
якщо правова ідеологія не посяде певне місце та не отримає своїх нездоланних «жерців» [5, c. 42].
Отже, мова йде не про характеристику формального статусу громадян,
а про характер духовних і недержавних зв’язків особистостей в одній державі в певний історичний період. Громадянське суспільство можна визначити як цілісну суспільну систему, яка характеризується розвиненістю
ринкових відносин, наявністю соціальних класів і прошарків, що мають
власні, які не залежать від держави, джерела існування; економічною свободою виробників, наявністю політичних, соціальних та особистих свобод
громадян, демократизмом політичної влади, верховенством права в усіх
сферах суспільної діяльності, включаючи державну. Зв’язки між людьми –
це зв’язки морально-духовної солідарності. Саме суспільство вільних, активних і відповідальних особистостей і є реальне, існуюче, а не міфічне
громадянське суспільство.
Після утвердження громадянського суспільства в його сучасному розумінні ці принципи примножились ідеалами й цінностями конституціоналізму. Вони відтворені в принципах свободи, рівності, плюралізму громадського життя, абсолютної цінності прав і свобод людини, верховенства
права, свободи громадських асоціацій, відповідальності держави перед громадянським суспільством тощо.
Розвиток громадянського суспільства та правової держави в кін. XX –
на поч. XXI ст. відбувається на основі суттєво модернізованої системи
конституційних цінностей і принципів. При цьому кожна нова перемога
громадянського суспільства над авторитаризмом, корупцією, популізмом і
бездіяльністю публічної влади супроводжувалась новими принципи взаємин між громадянським суспільством і владою.
Громадянське суспільство являє собою сукупність відносин та інститутів, які функціонують незалежно від політичної влади й можливості впливати на неї. Необхідною умовою функціонування такого суспільства є існування автономних соціальних факторів і типів особистості. Особистість
із такими рисами характеру, як достатня автономність від держави, здат-
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ність конструктивно взаємодіяти з іншими особистостями заради спільної
мети, а також здатність підкоряти приватні інтереси загальним благам, які
виражені правовими нормами. Між характером суспільного устрою й домінуючим типом особистості існує двосторонній зв’язок. З одного боку, для
формування спільноти вільних громадян потрібні відповідні інституційні
передумови. А з іншого боку, для існування громадянського суспільства
необхідним є існування відповідного типу громадян. Аналогічний характер
має співвідношення громадянського суспільства і правової держави.
Проблема взаємозв’язку і взаємодії громадянського суспільства й держави – це «відбиття світла» проблеми взаємозв’язку волі володаря та його
підданих. Ще Аристотель у «Політиці» обґрунтував тезу, що поза полісу
людина не може бути людиною, тому що за своєю природою людина є
істотою політичною, а та людина, яка живе поза державою, або є нерозвиненою істотою, або надлюдиною.
Різні вчені по-різному давали визначення держави. Так, Гегель свого
часу вважав, що держава – це не вище втілення ідеї; держава – це й не
певна верховна особистість; держава є ні чим іншим як органом, якому
надано право використовувати владу та примус, орган, до якого входять
експерти в галузі суспільного порядку і благоустрою, – інструмент на
службі в людини [9, с. 57].
К. Маркс розглядав державу як диктатуру економічно панівного класу,
він був прибічником підвладності, підпорядкування держави суспільству.
Свобода полягає в тому, щоб перетворити державу з органа, який стоїть
над суспільством, в орган, підпорядкований повністю суспільству [10, с. 26].
Правову державу в сучасному розумінні можна охарактеризувати як
таку організацію політичної влади, яка створює умови для найбільш повного забезпечення прав і свобод людини та громадянина [11, с. 185]. У наш
час державу, в якій забезпечується верховенство права, найвищий рівень
гарантій прав людини, незалежність судів, демократизм формування органів влади, соціальна захищеність людей правомірно називають правовою
[12, с. 103]. Таке теоретично правильне визначення держави має природно-духовне схвалення. Природні норми допускають державне утворення,
навіть існує в цьому потреба, щоб реально здійснювати виховання громадян. Іншими словами, у поняття «природна норма» входить поняття «держава», яка має бути правовою, оскільки заснована на природному праві
[13, с. 243].
Одна з аксіом традицій свободи полягає в тому, що обмеження свободи
людини допустиме лише заради загального інтересу суспільства [7, с. 169].
В основу ж нової правової доктрини має бути покладена протилежна –
людиноцентристська – ідеологія, згідно з якою держава повинна, умовно
кажучи, «служити» інтересам громадян (тобто діяти на «благо людини»)
шляхом усебічного забезпечення пріоритету її прав, свобод і законних інтересів у сфері діяльності публічної адміністрації.
Цей крок цілком відповідає загальній тенденції сучасного розвитку державно-правової науки та практики, згідно з якою сьогодні відбувається сво-

234

Наукові праці НУ ОЮА

єрідний «людиноцентристський поворот» вітчизняного право державознавства [14, с. 5]. Україні потрібна ефективна інституціаналізація (організація
виконання) державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства. Як це зробити? Відповідь на це питання дають розробники Зеленої
книги «Визначення моделі інституційного забезпечення формування та реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства».
Автори документа представляють варіанти організації державної політики
сприяння розвитку громадянського суспільства на основі персональної відповідальності, комплексності та скоординованості [15, с. 6–8].
У країнах розвиненої демократії громадянське суспільство як сфера самоорганізації громадян виступає в ролі партнера держави у вирішенні соціальних
та інших суспільних проблем шляхом надання соціальних послуг громадян;
проведення консультацій та участі у виробленні ефективних рішень; поширення благодійництва й надання адресної та оперативної благодійної допомоги; здійснення громадського контролю за владою й боротьби з корупцією.
Громадянське суспільство визначають як цілісну суспільну систему, що характеризується розвиненістю ринкових відносин, наявністю соціальних класів
і прошарків, які мають власні, що не залежать від держави, джерела існування; економічною свободою виробників, наявністю політичних, соціальних та
особистих свобод громадян, демократизмом політичної влади, верховенством
права в усіх сферах суспільної діяльності, включаючи державну.
Досить повно принципи партнерства громадянського суспільства й
Української держави відображені й у чинній Конституції України. Аналіз Основного Закону України дає змогу назвати такі загальні принципи
розвитку та функціонування громадянського суспільства та його паритетного партнерства з державою: принцип демократії (ст. 1); принцип гуманоцентризму (ст. 3); принцип верховенства права (ст. 8); принцип вільного розвитку, використання й захисту російської, інших мов національних
меншин України (ст. 10); принцип розвитку етнічної, культурної, мовної
та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин
(ст. 11); принцип політичної, економічної й ідеологічної багатоманітності
(ст. 15); принцип заборони цензури (ст. 15); принцип свободи політичної
діяльності (ст. 15); принцип щодо заборони примушення будь-кого робити те, що не передбачено законом (ст. 19); принцип рівності людей у
своїх правах і свободах (ст. 21); принцип вільного розвитку особистості
(ст. 23); принцип гендерної рівності (ст. 24); принцип презумпції невинуватості (ст. 62) тощо [1]. Але Основний Закон не вичерпує конституційних
принципів громадянського суспільства. Вони логічно розвиваються у спеціальних принципах діяльності інститутів громадянського суспільства – громадських організацій, волонтерських організацій, профспілок, релігійних
організацій, засобів масової інформації тощо.
Наприклад, у ст. 5 Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року унормовується таке положення:
«Засади внутрішньої політики у сфері формування інститутів громадянського суспільства встановлюють такі засади формування відповідних ін-
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ститутів: утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку держави; завершення політичної реформи, посилення
взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування і
об’єднань громадян, затвердження громадського контролю за діяльністю
влади; забезпечення незалежної діяльності об’єднань громадян, посилення
їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень; підвищення ролі та
відповідальності політичних партій, сприяння структуризації суспільства
на засадах багатопартійності, створення умов для забезпечення широкого представництва інтересів громадян у представницьких органах влади;
проведення регулярних консультацій з громадськістю з важливих питань
життя суспільства та держави; проведення всеукраїнських і місцевих референдумів як ефективних форм народного волевиявлення, участі народу
в прийнятті суспільно важливих рішень».
Висновки. Як відомо, започаткована у 2015–2016 роках в Україні конституційна реформа має на меті реформу місцевого самоврядування й судової влади, а також удосконалення конституційних гарантій захисту прав
і свобод людини та громадянина. Тому вдосконалення принципів взаємодії
громадянського суспільства й держави гіпотетично можливе в разі вдосконалення розділу II Конституції України «Права, свободи та обов’язки
людини і громадянина» в 2016 і наступних роках. Але ми не є прихильниками зарегульованості процедур взаємодії громадянського суспільства та
Української держави на рівні Основного Закону.
Водночас серед множини конституційних принципів розвитку й функціонування громадянського суспільства в Конституції України, з огляду
на нівелювання в постреволюційний період (2014–2016 роки) концепту
«управління державою розвитком соціальних процесів» на користь самоврядності громадянського суспільства, доцільним є унормування принципу
партнерства громадянського суспільства й держави шляхом доповнення
ст. 15 Основного Закону новою частиною такого змісту: «Громадянське
суспільство та держава в Україні є рівними партнерами в забезпеченні
захисту конституційних прав і свобод людини, утвердженні верховенства
права та демократії».
Література
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996
року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Калінкіна Н.В. Партнерські відносини між владою та «третім сектором» у соціальній
державі : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : спец. 25.00.02 / Н.В. Калінкіна ;
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х. : [б. і.],
2008. – 19 с.
3. Любченко П.М. Місцеве самоврядування в системі інститутів громадянського суспільства: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право» / П.М. Любченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. :
Б. в., 2008. – 40 с.
4. Тихомиров Ю.А. Государство на рубеже столетий / Ю.А. Тихомиров // Государство и
право. – 1997. – № 2. – С. 24–32.
5. Манов Г.Н. Признаки государства: новое прочтение / Г.Н. Манов // Политические
проблемы теории государства. – М., 1993. – С. 38–46.

236

Наукові праці НУ ОЮА

6. Аристотель. Собр. соч. : в 4 т. / Аристотель. – М, 1998. – Т. 4. – 1998. – С. 378.
7. Хайек Фридрих Август фон. Право, законодательство и свобода: Современное понимание
либеральных принципов справедливости и политики / Фридрих Август фон Хайек ; пер. с англ.
Б. Пинскера и А. Кустарева ; под ред. А. Куряева. – М. : ИРИСЭН, 2006. – 644 с.
8. Челлен Р. Государство как форма жизни / Р. Челлен ; пер. со швед. и примеч.
М.А. Исаева ; предисл. и примеч. М.В. Ильина. – М. : Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2008. – 319 с.
9. Маритен Ж. Человек и государство / Ж. Маритен ; пер. с англ. Т. Лифинцевой. – М. :
Идея-Пресс, Дом Интеллектуальной книги, 2000. – 389 с.
10. Маркс К. Соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Т. 19. – С. 26.
11. Основы теории права и государства в вопросах и ответах : [учебное пособие] / под ред.
проф. А.С. Васильева. – Х. : ООО «Одиссей», 2002. – 400 с.
12. Cиренко В.Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное (Очерки. Дискуссионные вопросы) / В.Ф. Cиренко. – К. : Институт государства и права им. В.М. Корецкого
НАН Украины, 2013. – 340 с.
13. Cливка С.С. Філософія права : [навчальний посібник] / С.С. Сливка. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – 264 с.
14. Авер’янов В. Оновлення доктринальних засад українського адміністративного права у
світлі євроінтеграційних вимог / В. Авер’янов // Юридична Україна. – 2010. – № 3. –
С. 4–11.
15. Як організувати державну політику сприяння розвитку громадянського суспільства /
[М.В. Лациба, О.С. Хмара, А.О. Красносільська та ін.] ; Укр. незалеж. центр. політ. дослідж. –
К. : Агентство «Україна», 2011. – 224 с.
Анотація
Лотюк О. С. Конституційні принципи партнерства громадянського суспільства
та його інститутів з Українською державою. – Стаття.
У статті здійснюється аналіз взаємозв’язку громадянського суспільства й держави. Робиться висновок, що громадянське суспільство можливе лише в поєднанні з правовою державою.
Конституція України є основним джерелом утворення українського громадянського суспільства.
Ключові слова: громадянське суспільство, держава, правова держава, суспільні інтереси, конституційні принципи.
Аннотация
Лотюк О. С. Конституционные принципы партнерства гражданского общества
и его институтов с Украинским государством. – Статья.
В статье анализируется взаимосвязь гражданского общества и государства. Делается
вывод, что гражданское общество возможно лишь во взаимосвязи с правовым государством. Конституция Украины является основным источником создания украинского гражданского общества.
Ключевые слова: гражданское общество, государство, правовое государство, общественные интересы, конституционные принципы.
Summary
Lotiuk O. S. The constitutional principles of partnership of civil society and its institution with the Ukrainian government. – Article.
The article is an analysis of the relationship of civil society and the state. The conclusion is
that civil society is only possible in combination with state of law. Civil society is a historically
formed, an integral system of independent and accomplished social relations and independent
subjects within the government, which, basing on the principles of equal partnership with the
state, legally ensure the realization
Key words: civil society, state, legal state, public interests, constitutional principles.
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Є. Д. Лук’янчиков, В. Є. Лук’янчикова
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА В МЕТОДИЦІ
РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ЗЛОЧИНІВ
Постановка проблеми. Останніми роками спостерігається постійне
зростання злочинності в Україні, відбуваються зміни в її структурі та характері. За даними офіційної звітності Генеральної прокуратури України,
протягом 2016 р. зареєстровано 592,6 тис. кримінальних правопорушень,
що на 27,4 тис. більше, ніж у 2015 р. Ще більшими темпами відбувається
зростання тяжких та особливо тяжких злочинів (у 2016 р. – 232,5 тис.,
що на 33,1 тис. більше, ніж у 2015 р.). Упродовж 2016 р. до суду направлено 141 392 кримінальні провадження, що на 15,8% менше, ніж у 2015 р.
Обставини, що негативно впливають на стан злочинності, зумовлені багатьма чинниками. З одного боку, це реальні бойові дії на Донбасі й широке розповсюдження різноманітних видів зброї серед населення. За даними окремих
дослідників, в обігу перебуває близько 5 млн. одиниць нелегальної вогнепальної зброї. З іншого – це реорганізація, що відбувається в слідчих і оперативних
підрозділах правоохоронних органів, професійне ядро яких сьогодні розпорошено. У таких умовах постає завдання підвищення професійного рівня слідчих та оперативних співробітників, на яких покладено своєчасне виявлення
злочинів, що готуються, документування злочинних дій, формування доказів у
процесі кримінальної процесуальної діяльності. Зміни в структурі та характері
сучасної злочинності зумовлюють необхідність удосконалення наявних методик розслідування злочинів і розроблення нових. Тільки науково обґрунтована методика дає змогу вирішувати системні завдання повного й достовірного
розслідування злочинів. Значне місце в розробленні таких методик належить
криміналістичній характеристиці, на основі якої у взаємозв’язку з іншими
характеристиками злочину можуть бути побудовані гносеологічні концепції
й моделі встановлення істини в кримінальних провадженнях [9, с. 362–363].
Учення про криміналістичну характеристику, зазначають В.Г. Гончаренко та
В.Е. Бергер, привертає увагу науковців і практиків. Без неї методика розслідування як розділ науки в певному розумінні втрачає сенс [5, с. 45]. Сьогодні
більшість посібників із методики розслідування окремих категорій злочинів
починаються з висвітлення загальних питань криміналістичної характеристики й опису її елементів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перші згадки про криміналістичну характеристику зустрічаються в роботах О.Н. Колесніченка та
Л.А. Сергєєва [8; 12]. Подальший розвиток учення щодо криміналістичної
характеристики супроводжувався активними дискусіями на наукових семінарах і конференціях, висвітлювався в публікаціях В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, І.Ф. Герасимова, В.Г. Гончаренка, В.А. Журавля, В.А. Колесника,
В.О. Коновалової, М.А. Погорецького, М.В. Салтевського, М.О. Селіванова, В.В. Тіщенка, В.Ю. Шепітька й інших авторів.
Мета статті – проаналізувати поняття криміналістичної характеристики і структуру її елементів; провести порівняння та зіставлення характеристик злочину, які зустрічаються в наукових дослідженнях.
Виклад основного матеріалу дослідження. Не вдаючись до поглибленого аналізу визначень криміналістичної характеристики, звернемо
увагу на загальні ознаки, які в них відображено: а) система узагальнених
відомостей про ознаки певного виду злочинів; б) встановлення кореляційних зв’язків між такими даними; в) призначеність для використання в
розслідуванні конкретних категорій злочинів.
Криміналістичну характеристику в узагальненому вигляді розглядають як ідеальну модель типових зв’язків і закономірно сформованих джерел доказової інформації, яка дає можливість прогнозувати оптимальний
шлях і найбільш ефективні засоби розслідування окремих видів злочинів.
Із криміналістичного погляду будь-яка розслідувана подія (злочин) являє
собою інформаційну модель певного класу, що піддається достатньо точній діагностиці, а отже, алгоритмізації та прогнозу розслідування. Іншими
словами, знання зазначеної інформаційної структури зумовлює стратегію
пошуку істини й тактику доказування [9, с. 363].
Злочин є об’єктом дослідження багатьох наук, кожна з яких намагається вивчити та описати його соціальний, кримінально-правовий, кримінологічний, морально-етичний, криміналістичний, психологічний та інші
аспекти, з метою подальшого використання таких відомостей для розкриття, розслідування злочинів і запобігання їм. Кожна з них досліджує ті
елементи й ознаки злочину, що належать до її предмета, акцентує увагу на
найбільш суттєвих рисах цього суспільно небезпечного соціального явища.
У криміналістичній характеристиці опису підлягають ознаки, що мають
саме криміналістичне значення, сприяють підвищенню ефективності роботи з розкриття злочинів. Проте це не виключає можливості використовувати для побудови методик розслідування відомості про ознаки злочину,
що містяться в інших характеристиках. Використанню кримінологічних
даних з метою розкриття конкретного виду злочинів присвячено самостійне наукове дослідження. Це є наочним свідченням того, як накопичений матеріал однієї галузі знань використовується іншою для розроблення
ефективних методик розслідування [4].
Тривалий час для розроблення методичних рекомендацій із розслідування злочинів використовували відомості кримінально-правової та кримінологічної характеристик, що неповною мірою задовольняло потреби
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практики. Перед науковцями постало завдання розробити методики, що
будуть ураховувати відомості про ті ознаками злочину, які мали важливе
криміналістичне значення, сприяли результативності розслідування.
Більше ніж двадцять років тому зроблено спробу розробити альтернативу поняттю «криміналістична характеристика злочинів» і замінити його
поняттям «типові інформаційні моделі злочинної діяльності». На слушну
думку Г.К. Захарова, поняття «криміналістична характеристика» широко
використовується в навчальній літературі, не вичерпало своїх можливостей, а тому навряд чи потребує запропонованої заміни [7, с. 167–174].
Криміналістична характеристика як кримінально-правова та кримінологічна категорія містить інформацію про злочин загалом, а також складові його елементи (об’єкт та об’єктивну сторону, суб’єкта й суб’єктивну
сторону). На відміну від них, вона являє собою, по-перше, систему тільки
криміналістично значимих відомостей про ознаки злочину, а не будь-яких
однакових для всіх видів злочинів. По-друге, відомості про ознаки елементів злочину підлягають опису на якісно-кількісному рівні з визначенням
кореляційних залежностей між ними, що підвищує практичне значення
цієї категорії криміналістики.
Зважаючи на те, що в криміналістичній характеристиці мають відображуватися відомості тільки про ознаки злочину, сумнівним уважається
описування в ній тих обставин, що безпосередньо злочину не стосуються,
хоча й впливають на організацію роботи з його розслідування. До них інколи зараховують вихідні дані на початок розслідування, що мають значення
для висування версій [2, с. 312], характеристику типових ситуацій цього
виду злочинів [11, с. 9–10], умови охорони предмета злочинного посягання [13, с. 92], описування стану й особливостей боротьби з різними категоріями злочинних дій (поняття цього виду злочинів, послідовність, строки
розслідування, стан і значення боротьби з окремими видами злочинів),
стан виявлення причин та умов, що становлять детермінаційний комплекс
обставин, які породили й зумовили злочинність в установах виконання
покарань [6, с. 266], тощо.
Дослідники по-різному підходять до визначення елементів (структури)
криміналістичної характеристики. Слушно зазначає В.В. Тіщенко, що це
пояснюється відсутністю єдиного критерію для їх виділення, і пропонує дотримуватися двох умов. Перша – набір елементів має бути системним, що
забезпечує повноцінне функціонування розглядуваного поняття й відбиває
основні закономірності в механізмі такого функціонування.
Друга – виділені елементи повинні мати здатність нести інформацію
про зміст і значення слідів-відображень і механізм їх утворення, відбивати
можливості побудови моделі події загалом чи окремих її елементів в умовах дефіциту інформації, щодо окремих обставин, особливостей взаємозв’язку й відносин між ними, показувати, отже, шляхи та засоби пізнання
розслідуваної події [14, с. 59].
Інколи в криміналістичній характеристиці намагаються виділити окремим
елементом певні обставини, що є характерними для цієї категорії злочинів.
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Проте їх аналіз засвідчує, що мова йде про виділення й описування чотирьох
сторін злочину: а) предмет безпосереднього посягання; б) спосіб учинення
злочину в широкому розумінні; в) типову обстановку – «слідову картину»
в широкій інтерпретації; г) особу злочинця. Відомості про типові елементи
криміналістичної характеристики можуть набувати відмінної інтерпретації
залежно від конкретного виду злочинів, слушно зазначає В.І. Бояров, досліджуючи злочини екстремістського спрямування [3, с. 32–33].
Погоджуючись із подібним підходом до визначення структури криміналістичної характеристики, не можна залишити без уваги думку Р.С. Бєлкіна щодо недоцільності виокремлювати самостійними елементами спосіб
вчинення злочину та слідову картину. Описування способів учинення і
приховування злочинів полягає не тільки в описуванні дії чи бездіяльності,
за допомогою яких досягають мету посягання, а й в описуванні типових
наслідків застосування того або іншого способу, тобто залишених слідів
його застосування та місць, які ймовірно можуть бути виявлені. «Голе»
описування способу вчинення злочину не досягає мети, його варто проводити або від слідів застосування цього способу з тим, щоб за ними розкривати механізм злочину, або до слідів застосування цього способу, щоб,
користуючись відомостями про нього, зуміти виявити докази вчиненого
злочину та встановити злочинця [2, с. 314].
Подальша практика розслідування злочинів і розроблення окремих методик розслідування свідчать про доцільність самостійного розгляду таких
елементів криміналістичної характеристики, як спосіб злочину та слідова
картина. Необхідність розглядати спосіб злочину у зв’язку зі слідами, які
ним утворюються, не викликає заперечень. Починається розслідування
саме з вивчення слідової картини конкретного злочину та порівняння її з
типовою, що відображена в криміналістичній характеристиці. За слідовою
картиною є можливість висунути версії про можливі способи злочину,
усвідомити, які й де потрібно шукати додаткові сліди, щоб підтвердити або
спростувати висунуті версії. Між способами вчинення злочинів і слідами,
які при цьому утворюються, існують певні кореляційні залежності, як і
між іншими елементами криміналістичної характеристики, а тому нехтувати ними недоцільно.
Розкриття злочинів забезпечується поєднанням можливостей двох видів діяльності: кримінально-процесуальної та оперативно-розшукової. Актуальність цього питання не втрачає свого значення й в умовах доповнення кримінально-процесуальних засобів пізнавальної діяльності інститутом
негласних слідчих (розшукових) дій, які за своєю сутністю, прийомами,
методами та суб’єктами їх проведення наближаються до оперативно-розшукових заходів. На цій підставі окремі науковці вважають, що відбулося
часткове злиття кримінально-процесуального та оперативно-розшукового
законодавства [15, с. 107].
Такий висновок уважаємо передчасним. Це два види державної діяльності з виявлення й розкриття злочинів. Кожний із них урегульовано самостійними законами. Мабуть, саме тому мова завжди йде про дотримання
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процесуальної форми як гарантії законності та обґрунтованості дій і процесуальних рішень у процесі кримінального провадження. Застосування подібних методів пізнавальної діяльності (опитування, спостереження тощо)
не може бути свідченням злиття цих видів діяльності щодо боротьби зі
злочинністю.
Зважаючи на те, що в розкритті злочинів значне місце належить оперативно-розшуковій діяльності, науковцями цієї галузі зроблена спроба
розробити власну характеристику злочинів. Це зумовлено намаганням
розкрити ті сторони, риси, ознаки злочину, що не набули відображення в
інших характеристиках і мають суттєве значення для розробки рекомендацій із виявлення, розкриття злочинів і запобігання їм саме оперативно-розшуковими силами, засобами й методами.
Так, І.І. Басецький розглядає цю характеристику як науково-практичний термін, що «позначає сукупність специфічних ознак, притаманних як
злочинності загалом, так і окремим видам і конкретним злочинам, що
використовуються для розробки рекомендацій, спрямованих на прийняття
ефективних управлінських та оперативно-тактичних рішень» [1, с. 37].
Виходячи із загального уявлення про характеристику, зазначимо таке:
а) у ній мають описуватися відмінні якості, властивості, ознаки злочину.
Як самостійний інститут теорії оперативно-розшукової діяльності вона має
володіти набором характерних властивостей, які лише в сукупності можуть сформувати критерії для визначення цього поняття, на що звертає
увагу більшість науковців. Разом із тим автори не показують, якими мають
бути ці відомості; б) в оперативно-тактичній характеристиці виду злочинів
мають міститися відомості лише про злочин. Відомості про стан оперативної обстановки в регіоні, стан боротьби зі злочинністю тощо характеризують не сам злочин, а стан і умови роботи з його розкриття.
Натепер будь-яких ознак злочину оперативно-тактичного характеру не
виявлено. Для побудови цієї характеристики використовують елементи й
ознаки злочину, достатньою мірою досліджені та описані в інших характеристиках. Наближеною до оперативно-розшукової діяльності вважаємо
криміналістичну характеристику, використання якої певною мірою може
задовольнити як потреби науковців під час розробки рекомендацій із розслідування злочинів, так і оперативних працівників, які застосовують ці
рекомендації для розкриття злочинів специфічними засобами й методами.
Визначаючи предмет теорії оперативно-розшукової діяльності як самостійної галузі наукових знань, В.А. Лукашов разом з іншими зараховує до
нього правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти [10, с. 90–91].
Цю думку поділяють й інші автори, які до предмета науки зараховують
практику боротьби зі злочинністю з використанням оперативно-розшукових сил, засобів і методів; правові основи оперативно-розшукової діяльності; систему правових та інших відносин, що виникають у процесі застосування зазначених сил, засобів і методів.
Висновки. Отже, безпосередньо злочин не є предметом теорії оперативно-розшукової діяльності, але всі його елементи й ознаки різною мірою
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сприяють установленню обставин його вчинення й передусім причетної до
цього особи. При цьому широко та комплексно використовуються відомості
характеристик злочину, що розроблені іншими галузями юридичної науки.
На завершення варто зазначити, що розроблення сучасних криміналістичних методик розслідування має здійснюватися з урахуванням криміналістичної характеристики певної категорії злочинів, яка містить у собі
інтегровані відомості сучасних інформаційних систем як про якісні ознаки
злочинів, так і про кореляційні зв’язки між її елементами.
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Анотація
Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчикова В. Є. Криміналістична характеристика в методиці
розслідування окремих категорій злочинів. – Стаття.
У статті аналізується поняття криміналістичної характеристики і структура її елементів. Проведено порівняння та зіставлення характеристик злочину, які зустрічаються в наукових дослідженнях. Кожна наука намагається виділити й дослідити ті ознаки злочину та їх сукупності, що
сприяють вирішенню завдань щодо розкриття злочинів і запобігання їм. Найбільш розробленими
є кримінологічна, кримінально-правова та криміналістична характеристики. Для організації та
планування роботи з розкриття злочинів пропонується використовувати відомості про ознаки
злочинів, що містяться як у криміналістичній, так і в інших характеристиках. Висловлено сумніви щодо можливості побудови кримінально-процесуальної й оперативно-розшукової характеристики злочину. Незважаючи на те що кримінальна процесуальна та оперативно-розшукова
діяльність відбувається навколо злочину, сам він не є предметом дослідження цих наук. Для розробки рекомендацій із розкриття злочинів необхідно користуватися відомостями, що містяться в
характеристиках, які розроблені на відповідному рівні та пройшли тривалу апробацію практикою.
Ключові слова: характеристика злочинів, криміналістична характеристика, методика
розслідування, кореляційні зв’язки, алгоритмізація, прогнозування.
Аннотация
Лукьянчиков Е. Д., Лукьянчикова В. Е. Криминалистическая характеристика в
методике расследования отдельных категорий преступлений. – Статья.
В статье анализируется понятие криминалистической характеристики преступлений
и структура ее элементов. Проводится сравнение и сопоставление характеристик преступления, которые встречаются в научных публикациях различных отраслей юридической науки. В каждой науке стремятся выделить и изучить те признаки преступления и
их совокупности, которые способствуют разрешению задач раскрытия и предупреждения
преступлений. Наиболее разработанными являются криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристики. Для организации и планирования роботы по
раскрытию преступлений предлагается использовать сведения, которые содержатся в криминалистической и других характеристиках. Высказываются сомнения в плане построения
уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной характеристик преступления. Несмотря
на то, что уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность развиваются
вокруг преступления, само преступление не является предметом исследования данных
наук. Для разработки рекомендаций по раскрытию преступлений необходимо пользоваться сведениями (информацией), которые содержатся в характеристиках, разработанных на
достаточном теоретическом уровне и прошедших соответствующую апробацию практикой.
Ключевые слова: характеристика преступлений, криминалистическая характеристика,
методика расследования, корреляционные связи, алгоритмизация, прогнозирование.
Summary
Lukianchykov Ye. D., Lukianchykova V. Ye. The chriminalistic's characteristics are the
element of methodology investigation of some types of crimes. – Article.
The concept of criminalistics description and structure of its elements is analyzed. Comparison of characteristics of crime, which are found in scientific investigation is made. Every
science tries to select and investigate those signs of crime and their aggregate, which are instrumental in the decision of tasks from solving and prevention of crimes. The most developed
characteristics are criminology, criminal law and criminalistics. It is suggested to use information about the signs of сrimes, that is contained both in criminalistics and in other descriptions
for organization and planning of work of solving of crimes. Doubts in relation to possibility of
construction criminal procedure and operational-investigative characteristics of the crime are
expounded. Despite the fact that criminal procedural and operational-investigative activities
occur around the crimes it is not the object of the investigations. It is necessary to use information that is contained in descriptions that is worked out at corresponding level and passed
the protracted approbation practice for development of recommendations for solving of crimes.
Key words: description of crimes, criminalistics description, methodology of investigation,
cross-correlation connections, algorithmization, prognostication.
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Н. В. Мишина
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫТА
СУДА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТАТУСА НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Постановка проблемы. Актуальность освещения выбранной темы связана с опубликованием в Украине монографии Д.Я. Гараджаева «Конституционный статус Конституционного Суда Азербайджанской Республики: теория,
практика, направления усовершенствования» (г. Одесса, 2016 г.). В работе
автор поднимает интереснейшие вопросы, связанные с использованием опыта
Суда Европейского Союза (далее – Суд ЕС) при реформировании органов
конституционного контроля, основывая свои выводы и предложения на серьезной методологической и теоретической базе.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами исследования органов конституционного контроля занимались такие ученые, как
Н.В. Витрук, Н.Д. Савенко, М.А. Митюков и др. Однако в их работах, во-первых, никогда не фигурировали сравнения органов конституционного контроля с Судом ЕС, во-вторых, не анализировался конституционный статус Конституционного Суда Азербайджанской Республики (далее – АР).
Цель статьи – раскрыть перспективы применения опыта Суда Европейского Союза при реформировании национальных органов конституционного
контроля (на примере ротации судей Конституционного Суда Азербайджанской Республики).
Изложение основного материала исследования. В исследовании в
разделах 3–5 автор последовательно характеризует элементы конституционного статуса Конституционного Суда АР, организованные в три группы
(связанные с порядком формирования исследуемого органа, связанные с его
внутренней структурой и связанные с организацией его деятельности). Каждый из трех разделов завершает подраздел, в котором автор подводит итоги
и размещает наиболее интересные разработки, связанные с возможностью
заимствования опыта Суда ЕС для дальнейшего совершенствования конституционного статуса Конституционного Суда АР.
Применительно к элементам конституционного статуса Конституционного
Суда АР, связанных с порядком формирования исследуемого органа, автор
© Мишина Н. В., 2017
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формулирует вывод: для дальнейшего совершенствования конституционного
статуса Конституционного Суда АР целесообразным является заимствование
опыта формирования Суда ЕС в части предварительного отбора кандидатов
Комитетом экспертов.
Однако знакомство с конституционным законодательством АР и практикой его применения свидетельствует о том, что заслуживает внимание не
только этот опыт, но и рассмотрение возможности ротации судей Конституционного Суда АР. Такой вывод может быть сделан с учетом ситуации, с
которой Конституционный Суд АР столкнулся в начале 2008 г., а именно: у
2/3 судей Конституционного Суда заканчивался 15-летний срок их полномочий нахождения на должности. Характеризуя изменения в законодательстве, которые коснулись Конституционного Суда АР, Р. Исмайлов отметил:
«4 июля 2008 г. на пленарном заседании Милли Меджлиса в статью 79.1
Закона «О Конституционном Суде» было внесено дополнение следующего
содержания: «в случае не назначения новых судей Конституционного Суда
в день истечения срока полномочий судей Конституционного Суда, назначенных до вступления настоящего Закона в силу, последние продолжают
исполнение своих полномочий. В этом случае срок их полномочий считается
истекшим со дня назначения новых судей Конституционного Суда (независимо от их количества)». Поправка к закону была промульгирована 12 июля
2008 года, за два дня до истечения срока полномочий 6 судей Конституционного Суда» [1]. Следует подчеркнуть, что в настоящее время эта норма
Закона АР «О Конституционном Суде» является действующей.
Далее Р. Исмайлов прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его
мнению, «при принятии соответствующего изменения в Закон «О Конституционном Суде» законодатель, несомненно, зная, что у 6 из 9 судей полномочия заканчиваются, исходил, в первую очередь, из принципа непрерывности
в деятельности Конституционного Суда. Дело в том, что в силу статьи 6.6
Закона «О Конституционном Суде» заседание Пленума Суда полномочно при
участии не менее 6 судей. Одновременное прекращение полномочий 6 судей
вкупе с не назначением новых или повторным не назначением, отработавшим
один срок полномочий, судей, фактически приводит к дисфункции конституционного органа, со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. В этой связи необходимо указать на существенную роль конституционных судов в конституционном порядке любой страны» [1]. Р. Исмайлов лишь
ограничился констатацией приведенных выше фактов и экспертной оценкой
сложившейся ситуации, но не сформулировал выводов и предложений, направленных на предотвращение ее повторения в дальнейшем. С точки зрения
характера цитируемой работы (развернутой статьи публицистического характера, размещенной на веб-сайте http://www.1news.az) такие предложения
вряд ли были бы уместны. Однако следует подчеркнуть важное обобщение,
сделанное автором: «Назначение судей в органы конституционной юстиции
представляет собой достаточно сложный процесс, характеризующийся тем,
что на участвующих в нем субъектах лежит ответственность по назначению
наиболее достойных юристов. Иными словами, осуществить выбор и подо-
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брать отвечающих соответствующим критериям кандидатов не так-то просто»
[1]. Именно оно и является одним из преимуществ, обосновывающих целесообразность использования ротации при формировании Конституционного
Суда АР, особенно если она появится одновременно с предоставлением права
отбора кандидатов на должности судей Комитетом экспертов.
Опыт ЕС в этой сфере ротации судей Суда ЕС состоит в следующем.
Договор о функционировании Европейского Союза в ст. 253 закрепляет, что
«частичное обновление состава судей … происходит каждые три года на условиях, предусмотренных Статутом Суда Европейского Союза». В 2016 г.
нормы Статута (Протокол № 3 к консолидированной версии Договора о Европейском Союзе и Договора о функционировании Европейского Союза) в
части ротации судей Суда ЕС подверглись изменениям, в настоящее время ч. 1 ст. 9 гласит: «Когда каждые три года судьи частично заменяются,
обновляется половина от общего количества судей. Если количество судей
является нечетным, то для расчета количества судей, подлежащих замене,
берется поочередно число, либо на 0,5 меньшее результата деления количества судей пополам, либо на 0,5 большее результата деления количества
судей пополам». Впервые в Статуте закреплена формула, в соответствии с которой можно рассчитать количество подлежащих замене судей, независимо
от их общего числа – четного либо нечетного. Вероятнее всего, это связано
как с экстенсивным расширением ЕС, так и с активным реформированием
судебной системы ЕС, ведь в предыдущих редакциях ст. 9 всегда речь шла
о конкретном количестве судей Суда ЕС (иногда оно было четным, иногда –
нечетным) и четко определялось, какое количество подлежит ротации.
Преимущества ротации судей органов конституционного контроля, функционирующих по европейской модели, сформулировал Н.Д. Савенко, а именно: она «обеспечивает более стабильную работу суда, способствует уменьшению ошибок вновь избранным составом судей, приобретению опыта вновь
назначенными судьями, ограничивает возможность формирования стойкой
группы большинства судей, способной влиять на принятие желаемого для
нее решения в пользу отдельного государственного органа, позволит принять
участие в формировании состава суда разным политическим силам» [2]. С его
рассуждениями следует согласиться, за исключением последнего аргумента – «принять участие в формировании состава суда разным политическим
силам». По мнению многих исследователей ([3, с. 145–147; 4] и др.), целесообразно минимизировать влияние политических сил на судей органа конституционного контроля.
Н.В. Витрук считал основной причиной периодической ротации состава
специализированных органов конституционного контроля преодоление кадрового «застоя» [3, с. 202]. И действительно, многие государства-члены ЕС активно используют ротацию, очевидно, именно поэтому она была заимствована и при определении правовых основ формирования Суда ЕС. Классическим
и наиболее частым примером ротации судей органов конституционного контроля, функционирующих по европейской модели, является Конституционный совет Франции. «Совет обновляется на треть каждые 3 года: президент,
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председатель Сената и председатель Национального собрания назначают по
одному члену Совета вместо тех, у которых истекли 9-летние сроки. В самый
первый состав Совета, с целью запустить механизм ротации, три члена были
назначены сроком на 9 лет, три – сроком на 6 лет и три – сроком на 3 года.
В случае отставки или смерти члена Конституционного совета на его место
той же инстанцией назначается другой, но не на 9 лет, а до истечения срока предшественника. Однако если предшественник находился в должности
менее 3 лет, то замещающий может быть назначен на полный срок. Следовательно, максимально возможный срок нахождения в должности составляет
(12 лет минус 1 день) = (3 года – 1 день) + (9 лет)» [5, с. 166].
Предложение позаимствовать опыт Суда ЕС и при формировании Конституционного Суда АР, использовать ротацию вызывает целый ряд вопросов, а
именно: а) как часто должна производиться ротация; б) как ввести ротацию
в повседневную практику формирования уже функционирующего органа –
Конституционного Суда АР; в) как решается вопрос со сроком полномочий
тех судей, которые были введены в состав исследуемого органа не в связи с
ротацией его персонального состава. Ответы на эти вопросы можно найти в
практике государств-членов ЕС.
При исследовании вопроса оптимальной частоты проведения ротации
персонального состава органа конституционного контроля интересен опыт
Эстонской Республики, где, пожалуй, наиболее часто прибегают к ротации
судей, занимающихся вопросами конституционного контроля: она осуществляется ежегодно. В Эстонии нет специализированного органа конституционного контроля, однако в составе Верховного Суда Эстонии функционирует
конституционная палата (коллегия). В состав Верховного (Государственного)
Суда Эстонии входит 19 судей, распределенных по четырем коллегиям: трем
коллегиям общей юрисдикции (по административным, гражданским и уголовным делам) и одной коллегии конституционной юрисдикции (Коллегия
конституционного надзора). Важность коллегии конституционного надзора
подчеркивается тем, что ее возглавляет Председатель Верховного (Государственного) Суда Эстонии, она является самой многочисленной: в ее состав
входят 9 государственных судей; в коллегии же общей юрисдикции должно входить не менее трех судей. Судьи Верховного (Государственного) Суда
Эстонии, которые войдут в Коллегию конституционного надзора, определяются Пленумом Верховного (Государственного) Суда Эстонии из числа судей
этого Суда. При этом ротация членов Коллегии осуществляется ежегодно:
два судьи из состава Коллегии покидают ее и переводятся в коллегии общей
юрисдикции. В свою очередь, по решению Пленума ежегодно два судьи из
коллегий общей юрисдикции включаются в состав Коллегии конституционного надзора.
Однако ежегодная ротация судей специализированных органов конституционного контроля представляется слишком частой. Опыт большинства приведенных выше государств-членов ЕС и Суда ЕС дает основание придти к
заключению о том, что большую поддержку вызывает практика проведения
ротации раз в три года. Трехгодичные промежутки между ротациями одобри-
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ли и такие исследователи, как Н.Д. Савенко [2] и Н.В. Онищук [6, с. 85].
С учетом предпочтения, отдаваемого более длительным промежуткам между
ротациями, а также математических расчетов следует рекомендовать производить ротацию 3 судей Конституционного Суда АР каждые 5 лет. Ведь в
настоящее время Конституционный Суд АР состоит из 9 судей, каждый из
которых назначается на 15 лет.
Второй вопрос, связанный с формулированием предложения о необходимости рецепции опыта формирования Суда ЕС в части ротации части его
членов, состоял в том, как именно осуществить введение ротации в повседневную практику формирования уже функционирующего Конституционного
Суда АР.
Рекомендации по введению в Конституционном Суде АР принципа ротации 1/3 судей каждые 5 лет состоят в следующем:
– в настоящее время истек срок полномочий у двух судей, назначенных в
1998 г, а в 2017 г. истекает срок полномочий еще у одного судьи, назначенного в 2002 г. Представляется целесообразной замена в 2017 г. трех судей;
– вторую треть состава Конституционного Суда АР с учетом вводимого
принципа ротации необходимо будет заменить еще через 5 лет, т. е. в 2022 г.
К этому времени закончится срок полномочий еще двух судей Конституционного Суда АР, однако проблематичным остается вопрос: кто же из оставшихся судей будет также подлежать замене? Эту проблему целесообразнее
решать в 2022 г.: возможно, кто-либо из состава Конституционного Суда покинет его в силу достижения предельного возраста нахождения на судейской
должности или по иным причинам;
– последнюю треть текущего состава Конституционного Суда АР следует
заменить в 2027 г. В настоящее время наиболее недавнее назначение в Конституционный Суд АР получил судья М. Мурадов – в 2012 г., и в 2027 г. как
раз истечет срок его полномочий. Что же касается остальных двух судей, то
в отношении них, так же как и в отношении других судей, замена которых
будет произведена на первом и втором этапах ротации, можно воспользоваться ст. 79.1 Закона АР «О Конституционном Суде», нормы которой процитированы выше.
Очевидно, что текущий состав Конституционного Суда АР не будет затронут введением принципа ротации. Следует отметить, что такое решение
подсказывает используемый как в АР, так и в ЕС принцип правовой определенности.
Наконец, в случае введения ротации персонального состава Конституционного Суда АР может возникнуть ситуация, когда новый судья будет назначаться не по ротации, а в связи с возникшей необходимостью замены судьи,
чьи полномочия прекратились досрочно. В настоящее время существует два
основных способа решения этой проблемы – институт запасных судей и допущение исключений при баллотировке на должность по истечению срока
назначения (избрания).
Институт запасных (добавочных) судей намного более распространен в
случае использования американской, а не европейской модели конституци-
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онного контроля. Дело в том, что он появился еще до возникновения органов конституционного контроля для оптимизации работы судов общей юрисдикции. Как отметил Е.Г. Щербатых, «замещение мирового судьи на время
его длительного отсутствия (в связи с длительной болезнью, отводом, приостановлением полномочий и т. п.) противоречит положениям Конституции»
[7, с. 12], в связи с чем и возникла идея о запасных судьях, которая была
реализована на практике.
С.Э. Несмеянова поддерживает идею внедрения института запасных судей,
т. к. «в случае досрочного прекращения полномочий члена Конституционного
суда его место автоматически займет запасной член, сразу включившись в
работу без организации долгой процедуры выбора» [8, с. 83]. В отношении
практики использования запасных судей для органов конституционного контроля, Н.В. Витрук отмечал: «Наряду с основным составом в ряде стран
предусматриваются … запасные судьи конституционного суда… В Австрии
Конституционный суд имеет шесть запасных судей» [3, с. 185–186]. Н.Д. Савенко предлагает ввести в состав судей Конституционного Суда Украины
трех или четырех запасных судей; он именует их «резервными судьями»
[2; 9, с. 54].
Однако в случае с Конституционным Судом АР более приемлемым для
обеспечения континуитета представляется отсутствие института запасных
судей. Представляется, что избежать необходимости его введения позволит
эффективная работа Комитета экспертов по своевременному подбору кандидатур на должности судей Конституционного Суда АР. В связи с этим целесообразнее будет использовать практику допущения исключений при баллотировке на должность по истечению срока назначения (избрания). Такая
практика существует во Франции (была охарактеризована выше), а также
в Литве. В.Р. Нестор отметил, что «одним из важнейших условий обеспечения принципов прозрачности и верховенства права в Литовской Республике является порядок изменения состава Конституционного Суда на одну
треть каждые три года» [10, с. 83]. Действительно, Конституционный Суд
Литовской Республики с самого момента своего формирования включал три
группы судей – назначенных на три года, на шесть лет и на девять лет (по
Конституции при этом предполагался 9-летний срок полномочий). Таким способом заложена основа ротации трети судей 1 раз в 3 года. Чтобы соблюсти
принцип равенства между судьями, назначенными при первом формировании
Конституционного Суда Литвы (т. е. между судьями, назначенными на 3, 6 и
9 лет), было принято решение, что для тех судей, которые занимали должность 9 лет, повторное избрание или назначение в орган конституционного
контроля Литовской Республики невозможно, а для шести судей, пребывавших в должности 3 года либо 6 лет, оно допустимо еще один раз.
Использование в АР соответствующего опыта Франции и Литвы позволит
осуществлять назначение судей Конституционного Суда АР, если оно происходит вне ротации на более короткий срок, однако с правом повторного
назначения на должность после окончания этого срока. Практика назначения
на более короткий срок, в случае осуществления подобного назначения, ис-
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пользуется в Суде ЕС. В частности, Статут Суда ЕС предусматривает, что
«судьи, функции которых прекращаются до истечения срока их полномочий,
заменяются на оставшийся срок полномочий». Эта норма позволяет поддерживать принцип ротации в неизменном виде, если речь идет о ее сроках.
Что же касается предоставления тем кандидатам, которые дали свое согласие быть избранным не на 15 лет, а на более короткий срок, возможности
повторного избрания на должность судьи Конституционного Суда АР, то оно
является необходимым. В противном случае кандидаты могут просто отказываться занимать должность в течение неполного срока, ведь тем самым они
лишают себя возможности находиться на ней полный срок.
Выводы. В связи с вышеизложенным, рекомендуется статью 14 «Срок
полномочий судей Конституционного суда» Закона АР «О Конституционном
суде» изложить в следующей редакции:
«14.1. Судьи Конституционного суда, избираемые в порядке ротации, занимают свою должность в течение 15 лет. Ротация производится раз в 5 лет
в отношении трех судей. Судья Конституционного суда, избранный в порядке
ротации, не может быть повторно избран на свою должность.
14.2. Судьи Конституционного суда, избираемые в порядке замены досрочно выбывших судей, занимают свою должность до окончания срока полномочий выбывшего судьи. Судья Конституционного суда, избранный в порядке
замены досрочно выбывшего судьи, может быть избран на свою должность
повторно».
Итак, на примере Конституционного Суда АР продемонстрирована возможность использования опыта Суда ЕС для дальнейшего совершенствования статуса национальных органов конституционного контроля. Перспективы
дальнейших исследований в этом направлении видятся в формулировании
иных предложений в т. ч. в отношении Конституционного Суда Украины
[11; 12]. На основании изучения опыта Суда ЕС рекомендовано производить
ротацию трех судей Конституционного Суда АР каждые 5 лет. Для введения в практику Конституционного Суда АР ротации рекомендовано в период
2017–2027 гг. осуществлять плановое замещение судей по схеме: 3 судьи –
в 2017 г., 3 судьи – в 2022 г., 3 судьи – в 2027 г. Эти сроки рассчитаны с
соблюдением принципа правовой определенности, исходя из того, чтобы не
нарушить право ни одного из судей текущего состава на 15-летнее пребывание в должности.
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дальнейшего усовершенствования статуса национальных органов конституционного
контроля. – Статья.
Статья посвящена раскрытию перспектив применения опыта Суда Европейского Союза
при реформировании национальных органов конституционного контроля (на примере ротации судей Конституционного Суда Азербайджанской Республики).
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Анотація
Мішина Н. В. Щодо можливості застосування досвіду Суду Європейського Союзу
для подальшого вдосконалення статусу національних органів конституційного
контролю. – Стаття.
Стаття присвячена висвітленню перспектив застосування досвіду Суду Європейського
Союзу під час реформування національних органів конституційного контролю (на прикладі
ротації суддів Конституційного Суду Азербайджанської Республіки).
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Summary
Mishina N. V. On the Possibilities of Using the ECJ’s Experience Improving the Status
of National Constitutional Control Bodies. – Article.
The article is dedicated to the disclosure of the prospects for applying the experience of
the Court of Justice of the European Union in the reform of the national constitutional control
bodies (using the example of rotation of judges of the Constitutional Court of the Republic of
Azerbaijan).
Key words: constitutional court, constitutional control, EU Court, rotation, judge of the
constitutional court.
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О. Ю. Нетудихатка, О. О. Мавед
СУДОВО-МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ
ЗА ОСТАНКАМИ ПО КІСТКАХ І М’ЯКИХ ТКАНИНАХ
Постановка проблеми. Для судово-медичної експертизи можуть бути
надані частини тіла або труп цілком. Обсяг і характер судово-медичної експертизи залежать від стану трупа або фрагментів. Серед усіх видів судово-медичних експертиз найскладнішою є експертиза розчленованих і скелетованих
трупів. Розчленування тіла можливо під час убивства, коли вбивця з метою
приховання злочину розчленовує тіло жертви, фрагменти тіла ховає в різні
місця (гаражі, водойми, ліс). У судово-медичній практиці розчленування тіла
ділять на дефензивне (розчленування з метою полегшення транспортування,
ховання в різних місцях фрагментів тіла, знищення особливих прикмет: шрамів, рубців) та офензивне (розчленування з метою сексуального задоволення
(вирізання полових органів, молочних залоз)). Скоєння таких злочинів характерне для психічно хворих людей. Також розчленування може бути під час
авіа-, авто-, залізничних катастроф, терактів.
Залежно від стану організму, причини смерті, загальних умов середовища
існування протягом деякого часу відбувається скелетування. У середньому
м’які тканини руйнуються впродовж 2–7 років. Швидкість руйнування залежить від фізико-хімічних властивостей ґрунту, глибини поховання.
Судово-медична експертиза розчленованих або скелетованих трупів проводиться в декілька етапів: вивчення обставин і матеріалів справи; планування експертних дій; судово-медичне дослідження розчленованих трупів; судово-медична та інші види експертиз щодо ідентифікації особи, статі віку; щодо
встановлення знаряддя вбивства; з’ясування наявності хімічних речовин у
тканинах трупа.
Серед судово-медичних експертизах особливе місце у спрямованих на ототожнення особистості за останками невідомих людей посідає дослідження
кісткового скелета. Кістки мають багато індивідуальних ознак, що особливо
важливо для судово-слідчої практики, вони зберігаються тривалі терміни, які
обчислюються роками, а за відповідних умов десятками років, тоді як м’які
тканини швидко руйнуються під впливом процесів гниття й у результаті життєдіяльності хижаків і гризунів, а також комах і їх личинок; крім того, в
окремих випадках зовнішньо пізнавальні ознаки трупа можуть бути знищені
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вбивцею для приховування слідів злочину. Судово-медичний експерт під час
ототожнення особистості за трупом невідомої особи незалежно від того, є
об’єктом досліджень весь труп або частини його, повний скелет або окремі
кістки, повинен визначити стать, вік і зріст людини, якій належать досліджувані об’єкти. Незважаючи на велике значення цього питання для судово-медичної практики, щодо нього є недостатня кількість фактичних даних.
Метою статті є узагальнення, аналіз даних про макроскопічні особливості
будови кісток скелета, за допомогою яких можна вирішувати завдання ототожнення особистості [4].
Виклад основного матеріалу дослідження. У новонародженого, як і
дорослого, склепіння черепа складається із шести кісток: лобної, двох тім’яних, двох скроневих і потиличної, з’єднаних між собою прошарками сполучної
тканини, які згодом (починаючи з першого року життя) поступово перетворюються у шви. Череп новонародженого відрізняється невеликою величиною лицевого відділу порівняно з мозковим, причому перший становить приблизно
лише одну восьму частину другого, тоді як у дорослого це відношення рівне
1:2. Голова новонародженого має в середньому такі розміри: прямий – від
глабели до висунутої точки на потилиці – 12 см; великий косий – від підборіддя до найвіддаленішої точки потилиці – 13,5 см; поперечний між найбільш
віддаленими точками скроневих кісток – 9,5 см; окружність голови – 34 см.
Протягом подальшого зростання й розвитку організму голова також зазнає
досить значних змін. У процесі розвитку кісток черепа розрізняють три періоди: перший, або період росту – від народження до 7 років; другий, або
період відносного спокою – від 7 років до періоду статевої зрілості (13–16 років); третій, або період подальшого росту – від настання статевої зрілості до
20–23 років. Перший період деякі автори ділять на три відрізки:
1. Від народження до кінця першого року життя, коли череп росте рівномірно й посилено.
2. Від 1 року до 3 років, коли плоска потилиця стає опуклою, тім’яна ділянка збільшується, джерельця заростають, особа росте в ширину.
3. Від 3 до 7 років, коли зростання черепа сповільнюється, формуються
шви. Збільшується поздовжній діаметр черепа, а також його основа. Ріст черепного даху відстає від зростання основи 2 лицьового черепа.
До 7 років основа черепа досягає величини основи черепа дорослої людини. Остаточно формуються великий потиличний отвір, основна кістка, піраміди скроневих кісток і горизонтальна платівка ґратчастої кістки [1].
Другий період характеризується різким уповільненням процесу зростання
черепа.
У третьому періоді сильно розвивається лобна кістка, обсяг мозкового черепа збільшується, лицева частина черепа подовжується, підстава його розширюється, вилична дуга різко гнеться. За весь період розвитку черепа найбільше збільшення його відбувається в перший рік життя дитини. У віці від
1 року до 7 років відбувається досить значне зростання голови, але майже
наполовину менше за зростання, що спостерігається в перший рік життя
дитини. Із 7 років і приблизно до 13 років спостерігається період відносного
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спокою, протягом якого відбувається досить незначне зростання голови, на
десяті частки сантиметра; винятком є збільшення окружності голови в дівчат.
У період статевого дозрівання (13–16 років) інтенсивність росту голови
знову посилюється, потім починає поступово знижуватися, і до 20–23 років розміри голови досягають розмірів голови повністю сформованої людини.
Зростання кісток черепа із цього моменту фактично припиняється [1].
Розвиток кісток черепа починається в середині 2-го місяця внутрішньоутробного життя.
До особливостей будови черепа, що дають змогу відрізнити чоловічий череп від жіночого, належать ступінь виразності горбистості і шорсткості в
місцях прикріплення м’язів; ступінь розвиненості зовнішнього потиличного
бугра, соскоподібних відростків, розвиненість надбрівних дуг і надперенісся;
характер носолобного кута; форма й характер будови очниць; ступінь виступу
верхньої щелепи; форма й характер кутів нижньої щелепи, конфігурація склепіння черепа; нахил чола тощо.
Як правило, розміри чоловічого черепа більші за жіночий, причому це одноковою мірою стосується розмірів як склепіння, так і підстави черепа.
Чоловічий череп відрізняється від жіночого більшою розвиненістю своїх
обрисів за рахунок найбільшої виразності горбистості і шорсткостей у місцях
прикріплення шийних, потиличних і скроневих м’язів.
Процес перебудови кістки відбувається паралельно з ростом і розвитком всього організму і триває протягом усього життя, закінчується до
20–30 років.
За даними літературних джерел, у гомілковостопному суглобі до 35-річного віку в кістковій структурі й суглобових хрящах ніяких вікових змін не
спостерігається [1].
У віці 36–40 років в окремих індивідуумів у дрібних кістках суглобів вдалося виявити вогнещевий остеопороз, у хрящі – асбестоподібне переродження
основної речовини хряща, вакуолізацію клітин переважно поверхневого шару
й посилене звапнення.
У віці 41–50 років описані зміни з боку кісткової і хрящової тканини виражені більш чітко. Разом із остеопорозом виявляються дрібні кистоподібні
утворення, розташовані в ділянках більшого розрідження структури кістки.
У хрящі ці явища значно посилюються. У віці 51–60 років остеопороз спостерігається в кістках гомілковостопного суглоба. Різкого розрідження зазнає
губчаста речовина епіфізів гомілкових кісток, таранної, п’яткової й човноподібної. Витончення кортикального шару при цьому незначне. Ширина суглобової щілини в більшості досліджених осіб була зменшена. У віці 61–70 років явища остеопорозу зростають.
Судово-медичну експертизу у відділеннях судово-медичної гістології проводять з метою встановлення, наявності й оцінювання патологічних змін в
організмі, які зумовлені ушкодженнями, захворюваннями, установлення прижиттєвості й давності цих змін. Нормативним документом, який регламентує
порядок виконання зазначених експертиз, є Правила проведення судово-медичних експертиз у відділеннях судово-медичної гістології бюро судово-ме-
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дичної експертизи. До документа про призначення експертизи повинні бути
додані копії протоколу про розтин трупа.
Об’єктами судово-гістологічного дослідження є шматочки органів і тканин
людини, розкладені на предметних склах; частини тканин, узяті в жертви,
транспортних засобів, інші об’єкти біологічного походження. У результаті
дослідження вирішуються такі питання: якому органу або якій тканині належать ці препарати; прижиттєвість заподіяння ушкоджень; давність їх заподіяння; причина смерті; захворювання жертви; наявність пошкоджень (електрометри); наявність вогнепальних поранень; наявність металізації.
Судово-медична експертиза визначення черговості заподіяння ушкоджень.
Установлення черговості заподіяння ушкоджень має дуже велике значення
для з’ясування істини у винності того чи іншого суб’єкта. За даними Н.Н. Тагаєва, під черговістю розуміється переривчастий порядок у проходженні чогось, що стоїть в одному ряду (наприклад, заподіяння першого удару, другого,
третього тощо). Під послідовністю мається на увазі яка-небудь безпосередня
дія, наступна одна за іншою. Під механізмом розуміється переривчасте переміщення тіла в просторі під дією сил, що викликають цей рух, згідно із
законами механіки (наприклад, механізована автотравма, що складається з
окремих фаз). Отже, черговість і механізм мають розриви в часі, тоді як послідовність непереривна. Рішення питання про черговість заподіяння ушкоджень
основується на оцінюванні характеру, локалізації й послідовності заподіяння
кожного ушкодження [5].
При пошкодженні шкіри – за глибиною пошкодження, її скоротливістю,
наявністю під пошкодженням кісткової основи. При пошкодженнях внутрішніх органів – за ступенем наповнення їх рідиною або газом, наявністю або
відсутністю ранових каналів. За їх напрямком, наявністю ступеня розвитку й
відсутністю тканинної реакції, що визначає, відповідно, давність і прижиттєвість травми. Судово-медичне значення крововиливів, ран.
Черговість наявності крововиливів установлюється за їх «цвітінням». Найчастіше крововиливи спостерігаються у випадках неодноразовості заподіяння під час бійок, при катуванні та інших травмах. Визначення черговості
наявності крововиливів під час дослідження трупів ґрунтується на товщині
крововиливів і підтверджується гістологічним дослідженням, призначеним з
метою встановлення ступеня розвитку реактивних змін. Це дослідження проводиться у випадках убивств і автотравм в умовах неочевидності, а також під
час дослідження розчленованих трупів.
Питання про черговість заподіяння ран вирішується на підставі оцінювання локалізації, морфології, форми, наявності, розвитку або відсутності реактивних змін.
За локалізацією й формою черговість установлюється за наявності однієї
рани, що передає форму та розміри знаряддя, розташованого на значній відстані від групи ран, які знаходяться зазвичай в іншій ділянці. Це пояснюється
положенням тіла. Після першого удару або одного з перших ударів положення
його змінювалося й потерпілий чинив опір нападнику, намагаючись уникнути
ударів. Кількість ран в одній ділянці голови свідчить про втрату свідомості.
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Наявність множинних паралельних ран, що локалізуються на малій площі в
одній ділянці голови, з’єднаних поперечними ранами, вказує на їх зв’язок з
останніми після виникнення переломів черепа. За цими ранами вирішуються
питання про місце розташування потерпілого й нападника, втрату жертвою
свідомості, захист, несподіванку нападу [3].
Черговість заподіяння переломів кісток. Черговість заподіяння переломів
черепа ґрунтується на механічних властивостях пошкодженого тіла – міцності, жорсткості, пружності, стійкості, що вивчаються наукою про опір матеріалів, а також на властивостях поверхні знаряддя травми. Тупі, тверді знаряддя
травми з обмеженою поверхнею утворюють дірчасті переломи, форма й розміри яких залежать від швидкості руху знаряддя. За черговістю переломів
кісток черепа, що виникають від ударів тупим твердим знаряддям, травмами
з обмеженою поверхнею М.М. Тагаєв виділив три варіанти взаємного розташування пошкоджень. Просвіти обох переломів стикаються. Форма й розміри
першого перелому повністю або частинами, залежно від кута удару, відображають форму поверхні знаряддя. Форма перелому, завдана вдруге, менш правильна, що пояснюється зменшенням міцності й еластичності кістки черепа,
яка зламалася після першого удару. Просвіти переломів не стикаються, один
із переломів розташовується в зоні тріщини. Форма та розміри перелому, заподіяного першим ударом, відображають характеристики знаряддя вбивства
[2]. Від цього перелому відходять тріщини, які перетинають тріщини перелому, завданого другим ударом. Перелом від другого удару – неправильної форми. Розміри його більші за діючу поверхню знаряддя й перелом, заподіяний
першим ударом. Переломи розташовані ізольовано на значній відстані один
від одного, не дають змоги судити про послідовність їх виникнення.
Перелом від удару ребром тупого твердого знаряддя характеризується тим,
що по краю перелому, заподіяного раніше, викликає скол зовнішньої кісткової
пластинки. У цьому випадку ребро знаряддя діє як лезо сокири, руйнуючи
кістку. Черговість заподіяння переломів кісток черепа визначається за глибиною проникнення крові в губчасту речовину кістки. Установлено, що при
прижиттєвому переломі кров проникає на глибину 0,2–0,5 см, а у випадках
посмертних переломів – лише на глибину 0,2–1,2 мм. Черговість виникнення
переломів плоских кісток (ребер, кісток таза) визначається за ознаками повторної травматизації, виявленим вітчизняними вченими. Таких ознак описано
десять [4, с. 5].
При першому впливі на ділянку плоскої кістки в точці прикладання сили
формуються переломи від здавлення, а на віддалі – від розтягнення. Повторна
травма супроводжується пошкодженням уже пошкодженої кістки в місцях
розтягування кісткової тканини, де виявляються ознаки повторної травматизації. До них належать вищерблення компактної речовини при переломах
ребер у бічних і задніх відділах, скол компактної речовини при переломах
ребер у бічних і задніх відділах, здавлення компактної речовини, відгинання
країв перелому, поздовжні тріщини, що відходять від основної лінії перелому й косої тріщини, потрапляння осколків у губчасту речовину, здавлення
губчастої речовини, черепицеподібне положення в передніх відділах ребер
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за рахунок поздовжніх тріщин і відгинання рубців. Виявлено з’єднання ліній
переломів (тріщин) від первинної і вторинної дії – «кінець у кінець» і «кінець
у бік», збільшення або «розкриття» первинного перелому після другого удару,
формування уступоподібного уламка в проекції першого перелому –приріст
і «розкриття» первинної тріщини в кінцевій частині первинного перелому;
формування кігтеподібного уламка на стороні повторної травматизації; «ефект
зрізу» (скол) компактної речовини внутрішньої кісткової пластинки на стороні другого удару.
Установлено, що про переломи кісток таза можна судити за направленням
удару й подальшим стисканням. Від удару в ділянку лонного зчленування,
внаслідок прогинання переднього півкільця таза, утворюються розриви лонного поєднання, переломи нижніх і верхніх гілок лобкових кісток поблизу
лонного поєднання. На місці удару формуються переломи лобкових кісток
верхніх гілок з ознаками стиснення нутрощів і розтягування на зовнішній і
верхній поверхнях. Повторне здавлення в передньо-задньому напрямку призводить або до розриву передніх крижово-клубових зв’язок, або до повного
розриву крижово-клубових з’єднань. У зоні первинного перелому на внутрішніх поверхнях гілок лобкових кісток поблизу лонного поєднання й на нижніх
гілках лобкових кісток були викришування компакти. По краю перелому є
скол, поздовжні тріщини, «отщип» краю перелому, поздовжнє зміщення країв
один щодо одного на верхніх частинах. На нижніх гілках лобкових кісток –
викришування й відкол компакти, відгинання країв перелому досередини та
назовні щодо товщини кістки. На протилежній до місця здавлення поверхні
виявляється зміщення крижів у порожнину таза, розгортання задніх відділів
клубових кісток у боки й уперед від здавлення. Лонні та сідничні кістки
прогинаються й вигинаються вниз, що супроводжується зміщенням і вклиненням уламків первинних переломів один в одного по внутрішній поверхні
обох гілок лобкових кісток і формуванням додаткових ушкоджень по краях
зламів у зоні початкового розтягування. Від удару ззаду в ділянку крижів
виникав його поперечний перелом на рівні 2–3 хребців з ознаками стискання
на задній і розтягування на передній поверхнях: розриви крижово-клубових
з’єднань або передніх крижово-клубових зв’язок. При цьому іноді утворювалися переломи задніх остюків клубових кісток. Подальше здавлення в передньо-задньому напрямку супроводжувалося розривом лонного зчленування
по внутрішній поверхні, переломами верхніх гілок лобкових кісток поблизу
клубово-лонних підвищень з ознаками розтягування на зовнішньо-верхній і
стиснення на внутрішньо-нижній поверхнях; переломами нижніх гілок лобкових кісток з ознаками розтягування на зовнішній поверхні і стиснення – на
внутрішній. Переломи від удару тупим твердим знаряддям – травми з переважаючою плоскою рівною поверхнею, залежно від швидкості руху травмувального знаряддя, можуть бути представлені тільки радіальними тріщинами або
осколковими переломами, що складаються з трикутних і трапецієподібних
осколків [5].
Черговість заподіяння подряпин визначається за глибиною пошкодження
епідермісу, яка буде більшою в точці перехрещення подряпини, що утворила-
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ся першою, з подряпиною, заподіяною другою. Це пояснюється потраплянням
знаряддя травми в поглиблення, утворене первинною дією знаряддя травми.
Черговість заподіяння колото-різаних ран установлюється за скоротливістю і
зміщенням шкіри.
Висновки. Іноді судово-медична експертиза може бути одним із важливіших доказів у справі. Правоохоронні органи збирають факти, на підставі яких
ґрунтуються докази щодо злочину, часу, місця його скоєння. Судово-медична
експертиза трупа є найважливішим видом експертної діяльності, що вимагає
знання величезної кількості питань, пов’язаних зі смертю людини.
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Анотація
Нетудихатка О. Ю., Мавед О. О. Судово-медичні аспекти ідентифікації особи за
останками по кістках і м’яких тканинах. – Стаття.
У статті зазначено, що експертиза розчленованих і скелетованих трупів є найскладнішою серед усіх видів судово-медичних експертиз. За розташуванням фрагментів тіла
можна виявити вид розчленування (офензивне, дефензивне).
Ключові слова: ідентифікація, поранення, судово-медична експертиза,кістки, вік трупа.
Аннотация
Нетудыхатка О. Ю., Мавед Е. О. Судебно-медицинские аспекты идентификации
лица по останкам костей и мягких тканей. – Статья.
В статье отмечено, что экспертиза расчлененных и скелетированных трупов является
самой сложной среди всех видов судебно-медицинских экспертиз. По расположению фрагментов тела можно определить вид расчленения (офензивное, дефензивное).
Ключевые слова: идентификация, ранение, судебно-медицинская экспертиза, кости,
возраст трупа.
Summary
Netudykhatka O. Yu., Maved O. O. Forensic-medical aspects of face identification from
remains of bones and soft tissues. – Article.
The examination of dismembered and skeletal corpses is the most difficult among all types
of forensic medical examinations. By the arrangement of fragments of the body, it is possible
to determine the type of dissection (offensive, defensive).
Key words: Identification, injury, forensic examination, bone, age of the corpse.
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О. В. Одерій
ВІДКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
(ОКРЕМИЙ АСПЕКТ)
Постановка проблеми. Актуальність досліджуваної проблеми зумовлюється тим, що початковий етап розслідування в структурі слідчої діяльності має виключно важливе, ключове значення, оскільки саме тут
закладають фундамент для встановлення обставин учиненого кримінального правопорушення, винуватості конкретної особи, а також виявляють і
збирають більшість доказів. Організація розслідування на цьому етапі передбачає головним чином роботу з виявлення інформації, її опрацювання
й оцінювання. У результаті цієї діяльності висувають версії та визначають
напрями розслідування, ухвалюють відповідні рішення, забезпечують їх
виконання. Надалі цей процес відбуватиметься шляхом уточнення завдань
та ухвалення нових рішень з урахуванням отриманих даних і результатів,
завдяки чому слідчий має можливість прогнозувати процес розслідування
загалом [1]. Разом із тим практика свідчить, що саме початок досудового
розслідування й викликає найбільші труднощі у слідчих.
Мета статті – критично проаналізувати теоретико-процесуальну базу
початкового етапу досудового розслідування в межах відкриття кримінального провадження й надати орієнтири щодо вирішення виявленої проблеми.
Виклад основного матеріалу дослідження. Новий Кримінальний процесуальний кодекс (далі – КПК) України [2] вніс суттєві зміни в організацію
проведення кримінального провадження, більшість із яких викликали дискусії
серед науковців і практиків [3; 4, с. 33; 5; 6; 7], особливо це стосується тих
положень, які прямо вплинули на порядок початку досудового розслідування.
Це пов’язано з тим, що за КПК 1960 року мала місце стадія порушення кримінальної справи, сутність якої полягала в установленні наявності або відсутності матеріально-правових і процесуальних передумов розслідування. Заяви,
які подавали до міліції, розглядали фактично всі служби: і дільничні інспектори, й оперативні служби. Там, де були ознаки злочину, слідчі виносили постанову про порушення кримінальної справи, а де були сумніви, то проводилася
перевірка (у три-, а інколи й у десятиденний строк закон дозволяв це робити),
в якій могли брати участь співробітники всіх вищеназваних служб (за необхідності). За результатами перевірки ухвалювали рішення щодо порушення
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або відмови в порушенні кримінальної справи. Тобто існував «фільтр» для вивчення отриманого матеріалу і прийняття щодо нього відповідного рішення1.
Поряд із цим у середовищі науковців лунали критичні висловлювання про
такий порядок розгляду заяв і повідомлень про вчинені правопорушення. Так,
Ю.В. Деришев уважає, що стадія порушення кримінальної справи має «формальний характер» [9, с. 34]. Н.А. Власова пропонує ліквідувати цю стадію
та повернутися до правил, які діяли в дореволюційній Росії, посилаючись на
те, що вітчизняне дореволюційне судочинство та законодавство закордонних
держав не передбачають ані самостійної стадії, ані окремого процесуального акта порушення кримінальної справи [10, с. 18]. У 2003 році вітчизняні
процесуалісти: Ю.М. Грошевий, Е.О. Дідоренко, Б.Г. Розовський – ставили
під сумнів доцільність її існування й висловлювалися за те, щоб розглянути
питання про «виключення з КПК стадії порушення справи та встановлення
повноцінного розслідування й дізнання з моменту надходження заяви чи повідомлення про підготовлюваний або вчинений злочин» [11]. Під час реформування кримінального процесуального законодавства на теренах колишнього
СРСР також поставало питання про необхідність виокремлення початку досудового (попереднього) розслідування з моменту подачі заяви чи повідомлення
до відповідних органів. Зокрема, Л.В. Головко в ході моніторингу реформи
кримінально-процесуального законодавства Республіки Казахстан2 висловив
думку про необхідність відмовитися не стільки від конструкції «дослідчої перевірки», скільки від конструкції порушення кримінальної справи як акта, що
відмежовує «непроцесуальну» діяльність від діяльності «процесуальної» [14].
У свою чергу, російські науковці зазначають, що дотримання принципу «нема
стадії – нема проблем» може бути виправдано тільки у випадку чіткого розуміння, об’єктивної й далекоглядної оцінки процесуальних наслідків такого
рішення. Це питання є дуже актуальним для подальшого розвитку кримінально-процесуального законодавства обох держав – України та Росії (курсив
наш – О. О.) [15], бо й російський законодавець перебуває в постійному
пошуку оптимального варіанта регулювання стадії порушення кримінальної
справи, вживаючи спроби її видозмінити [16, с. 131]. Отже, О.В. Капліна робить слушний висновок, що відмова від стадії порушення кримінальної справи
та надання можливості кожній особі, яка вважає, що її права порушено й
щодо неї вчинено кримінальне правопорушення, звернутися до органів досудового розслідування з відповідною заявою, відбулися не на пустому місці
[17, с. 289].
З ліквідацією стадії порушення кримінальної справи значно збільшилося
навантаження на слідчих, бо серед іншого усунено своєрідний фільтр, що
1
Оперативне реагування на зазначені звернення громадян здійснювалося в усіх випадках, проте тільки 30% заяв і повідомлень містили достатні дані про вчинення злочину,
відповідно, за ними здійснювалося повноцінне розслідування. За іншими 70% заяв і повідомлень, які не містили таких відомостей, приймалося рішення про відмову в порушенні
кримінальної справи [8].
2
До речі, КПК України зразка 2012 р. взято за основу для розробки нового КПК Республіки Казахстан, який уже 4 липня 2014 року був прийнятий і з 1 січня 2015 року вступив
у дію [12; 13].
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відсіває інформацію про дії, які не містять ознак злочину або через зазначені
в законі умови не підлягають переслідуванню в кримінальному порядку, а це
однаково важливо як для забезпечення прав і законних інтересів громадян,
так і для запобігання злочинам [16, с. 131]. Натепер усі заяви розглядають
слідчі, фактично суспільству запропоновано всі соціальні конфлікти вирішувати за допомогою правоохоронних органів шляхом здійснення кримінального провадження, позначивши їх терміном «злочин» [18, с. 237–238].
Стаття 214 чинного КПК України «Початок досудового розслідування»
зобов’язує слідчого, прокурора невідкладно (не пізніше 24 годин) після
надходження заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань
(далі – ЄРДР) і розпочати розслідування. В означеній нормі (так само як
і в інших) немає положень щодо необхідності попередньої перевірки таких
відомостей, що було необхідним для встановлення підстав для порушення
кримінальної справи за КПК 1960 р. (ст. 94) [19]3. Отже, суттєво зменшується можливість для слідчого, прокурора за такий короткий час прийняти обґрунтоване рішення щодо початку досудового розслідування, а ризик
його почати (досудове розслідування) без достатніх на те підстав (або за
наявності в заяві свідомо неправдивих відомостей) збільшується. Науковці
прямо визначають, що внесення до ЄРДР усіх заяв і повідомлень, у яких
мають місце лише загальні відомості, що викладені в інтерпретації заявника,
вказують на ознаки вчиненого кримінального правопорушення (навіть не
завжди персоніфікованого та без належного повідомлення заявника щодо
кримінальної відповідальності), призводить до суттєвого збільшення кількості матеріалів, що знаходяться у провадженні слідчого [20, с. 57]. Невипадково у проведеному нами дослідженні 60,18% опитаних респондентів
прямо вказали на вкрай замалий строк (24 години) для прийняття рішення
щодо внесення відомостей до ЄРДР і бажали б його збільшити до трьох діб
(35,3%), п’яти (12,93%) або повернутися, як і раніше, до 10 діб (23,49%).
Більше того, неоднозначність тлумачення положень ст. 214 КПК України
призвела до того, що всупереч чинному законодавству, але як засіб виходу з
наведеної ситуації Наказом Генеральної прокуратури України від 14.11.2012
№ 113 унесено зміни щодо терміну внесення відомостей до ЄРДР, збільшено його до 7 днів у випадках, якщо в заяві, повідомленні, всупереч вимогам ч. 5 ст. 214 КПК України, не наведено достатньої інформації про
вчинене кримінальне правопорушення [21]. І хоча згадуване «Положення»
ще у 2013 році скасовано [22], як приклад реалізації таких змін наведемо
ситуацію, коли заявник звернувся зі скаргою до слідчого судді на бездіяльність прокурора Гірницького району м. Макіївки, бо той не відреагував на
3
Більше того, за відсутності стадії порушення кримінальної справи припинилася й багаторічна дискусія між криміналістами та процесуалістами про допустимість проведення судових
експертиз до порушення кримінальної справи з метою встановлення ознак злочину. Указане
положення стосується «довідок», «висновків спеціаліста» й інших документів, що надавались
у стадії порушення кримінальної справи обізнаними особами. Звідси судова експертиза може
призначатись одразу після реєстрації повідомлення про правопорушення. Це стосується й
процедури отримання зразків, необхідних для проведення експертизи (ст. 245 КПК України).
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заяву про вчинене правопорушення й не вніс її до ЄРДР. Відмовляючи в
задоволенні вимог заявника, слідчий суддя в ухвалі зазначив, що «… за заявою ОСОБА_2 не сплинув встановлений Положенням про порядок ведення
Єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджений семиденний строк,
у зв’язку з чим немає достатніх підстав вважати незаконною бездіяльність
прокурора Гірницького району міста Макіївки» [23].
Можна погодитися з думкою тих науковців-криміналістів, які вважають,
що попереднє оцінювання окремого повідомлення провадиться безпосередньо після або під час його отримання [24, с. 29], тобто ще до внесення до
ЄРДР уповноваженою на те особою, оскільки без аналізу й оцінювання
отриманих відомостей неможливо прийняти правильне рішення щодо його
реєстрації. Зрозуміло, що на кожному наступному етапі процесуальної діяльності уповноважена особа знову й знову аналізує та оцінює ту інформацію, яку вона має, проте загальні критерії такого оцінювання певною
мірою відрізняються від критеріїв на початковому етапі розслідування.
Більше того, на початковому етапі процесу доказування вся інформація,
яка знаходиться в орбіті слідства й має значення для вирішення питання про винність підозрюваного, має не достовірний, а швидше ймовірний
характер, і тільки в процесі розслідування ці ймовірні знання повинні перетворитися на достовірні [25, с. 92]. На підтвердження цього положення
можна навести приклади ситуацій, коли в заяві фізичної або юридичної
особи повідомлено про певне кримінальне правопорушення, проте пізніше
це повідомлення не підтверджується. Водночас зустрічаються й ситуації,
де, навпаки, у повідомленнях недостатньо даних, які свідчать про ознаки
злочину. І якщо в першому випадку ситуація є зрозумілою, то в другому,
виходячи з положень ст. 214 КПК України та їх криміналістичного розуміння, слідчий теоретично має таку альтернативу:
а) невідкладно внести відповідні відомості до ЄРДР і розпочати розслідування, під час якого й з’ясується його обґрунтованість або безпідставність;
б) передбачений ст. 214 КПК України час (а це 24 години, які починають спливати з моменту надходження інформації) використати для
доповнення первинного матеріалу задля встановлення ознак кримінально-караного діяння, характеру й розміру шкоди, вже за наявними результатами (тобто підставами) прийняти більш виважене рішення про початок
кримінального провадження або відмовити в провадженні. Проте юридичного (насамперед кримінально-процесуального) інструментарію для такої
діяльності слідчий практично позбавлений.
Що ж стосується реальної дійсності, то один із авторів чинного КПК
України Л.М. Лобойко засвідчив, що на практиці положення ч. 1 ст. 214
КПК України переважно й розуміють як можливість співробітників оперативних підрозділів протягом 24 годин здійснювати перевірку заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальні правопорушення. На підставі
Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах
внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії, затвердженої Наказом
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Міністерства внутрішніх справ України від 19.11.2010 № 1050, первинну
інформацію спочатку реєструють у журналі Єдиного обліку, а після перевірки цю інформацію можна перенести до ЄРДР. Перевірку здійснюють
співробітники оперативних підрозділів, як правило, шляхом відібрання
пояснень. У разі відсутності підстав для внесення до ЄРДР оперативні
співробітники «списують» заяву у справу органу внутрішніх справ, не посилаючись на жодну статтю КПК України чи іншого закону. «Списування»
в такий спосіб заяв не передбачене законами й навіть відомчими нормативними актами (на відміну від обов’язку попередити особу про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення
кримінального правопорушення) [26]. Отже, з одного боку, наявна ситуація (особливо в частині «списування» заяв) є настільки процесуально
некомфортною, що той самий Л.М. Лобойко її прямо визнав як неформальну практику початку досудового розслідування, яка не позбавлена корупційного аспекту [26, с. 44], а з іншого боку, слідча практика вимушено
на свій розсуд (і не в останню чергу заради раціональності) використала
(спожила) правовий вакуум (курсив наш – О. О.) в частині невизначеності юридичного статусу (а отже, і процесуального інструментарію), що
існує з моменту отримання інформації про кримінальне правопорушення й
до внесення відомостей до ЄРДР, використовуючи визначений КПК України час (до 24 годин) для перевірки отриманої інформації про можливе
правопорушення. Навіть процесуалісти обережно припустили, що лише на
перший погляд урегульована в ст. 214 КПК України діяльність із розгляду первинної інформації зводиться до «автоматичного обов’язку слідчого
або прокурора не пізніше 24 годин внести відомості до ЄРДР (тобто у
випадку отримання первинної інформації початок розслідування є «питанням часу»), оскільки аналіз інших положень КПК 2012 р, а також поглиблене опрацювання змісту ст. 214 дає підстави говорити про можливість
невнесення відомостей до ЄРДР в окремих випадках» [27]. Діяльність і
процесуальні повноваження уповноваженої службової особи в період «правового вакууму» чи (за І.І. Статівою) «питання часу» не виписані жодним
правовим актом, у тому числі й КПК України, за винятком ст. 214 КПК
України, де концептуально окреслено часову межу настання певного кримінально-процесуального результату.
Очевидно, скасування стадії порушення кримінальної справи задумувалося як один із засобів виключення приховувань злочинів, наближення правового регулювання кримінально-процесуальної діяльності до міжнародних
стандартів у забезпеченні високого рівня прав особи, проте окремі науковці
наголошують, що «бажаних» результатів не досягнуто [28, с. 157]. Більше
того, з одного боку, адвокати зауважують, що з початку введення в дію
КПК 2012 року особливого поширення набули факти протиправної відмови
в реєстрації в ЄРДР заяв і повідомлень про злочини [29], а з іншого –
культивується думка, що саме тепер існують дієві корупційні механізми на
початковому етапі досудового розслідування (спочатку в засобах масової інформації «достовірні джерела» у правоохоронних органах викидають потріб-
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ний матеріал, а потім із посиланням на публікацію відкривають кримінальне
провадження, яке потім закривають «за реабілітуючими обставинами» за
певну винагороду [30]). Серед чинників, які призводять до укриття злочинів
проти довкілля під час отримання, реєстрації та прийняття рішення про початок кримінального провадження, найпоширенішими є:
а) низькі професійні якості співробітників правоохоронних органів;
б) корислива або інша особиста зацікавленість;
в) недобросовісне чи недбале ставлення до своїх службових обов’язків;
г) шантаж, погрози й інші злочинні дії щодо співробітника правоохоронних
органів, до компетенції якого входить прийняття рішення про внесення інформації до ЄРДР і прийняття рішення про початок кримінального провадження.
Викладене вище істотно ускладнює забезпечення правильної та одноманітної реалізації положень нового КПК України, а тому й не виключає помилок у
його правозастосуванні. Невипадково певні служби, виходячи з того, що неефективний кримінальний процес не може бути справедливим кримінальним
процесом, спеціально розробили адресні пам’ятки для своїх співробітників для
полегшення дій останніх у разі виявлення екологічних правопорушень [31].
З огляду на наведені складності зрозумілою постає позиція окремих науковців, які вважають, що практика реалізації приписів ст. 214
КПК України підтверджує нагальну потребу в поверненні до слідчої перевірки заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення
[18, с. 240; 32, с. 47]. Варто звернути увагу на відсутність єдності поглядів на це питання й серед практиків. Так, 60,57% опитаних нами
слідчих підтримують ідею повернення до здійснення дослідчої перевірки
заяв і повідомлень про вчинене кримінальне правопорушення, тоді як
37% опитаних респондентів є прихильниками чинної процедури відкриття кримінального провадження.
Висновки. Отже, наведений матеріал зайвий раз засвідчує необхідність проведення ґрунтовного обговорення цієї проблеми з широким залученням науковців і практиків, напрацюванням відповідних рекомендацій,
оскільки згадувана проблема ще чекає на свою теоретичну розробку та
процесуальне врегулювання.
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Анотація
Одерій О. В. Відкриття кримінального провадження (окремий аспект). – Стаття.
У статті, з огляду на положення Кримінального процесуального кодексу України
(2012 р.), розглянуто одну з проблем, яка виникає на початковому етапі досудового розслідування кримінальних правопорушень, зокрема під час відкриття кримінального провадження. Проаналізовано теоретичну та правову базу згадуваного етапу й розглянуто думки
науковців стосовно цього. Наведено емпіричні дані щодо досліджуваних питань. Окреслено
орієнтири для подальшої дослідницької роботи задля вирішення виявленої проблеми.
Ключові слова: слідчий, початковий етап досудового розслідування, прийняття рішення, кримінальне правопорушення.
Аннотация
Одерий А. В. Открытие уголовного производства (отдельный аспект). – Статья.
В статье, сходя из положений Уголовного процессуального кодекса Украины (2012 г.),
рассмотрена одна из проблем, возникающая на первоначальном этапе досудебного расследования уголовных правонарушений, в частности при открытии уголовного производства. Проанализирована теоретическая и правовая база указанного этапа и рассмотрены мнения ученых
относительно этого. Приведены эмпирические данные по исследуемым вопросам. Очерчены
ориентиры для дальнейшей исследовательской работы для разрешения выявленной проблемы.
Ключевые слова: следователь, первоначальный этап досудебного расследования, принятие решения, уголовное правонарушение.
Summary
Oderii А. V. Opening of criminal production (separate aspect). – Article.
Coming from positions of code of criminal procedure of Ukraine (2012) one of problems is
considered in the article, arising up on the primary stage of pre-trial investigation of criminal
offences, in particular – at opening a criminal production. The theoretical and legal base of this
stage is analyzed and the opinions of scientists regarding this are considered. Empiric data over
are brought on investigated questions. Reference-points are outlined for further research work for
permission of the educed problem.
Key words: investigator, primary stage of pre-trial investigation, decision-making, criminal
offence.
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А. О. Панасюк
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
Постановка проблеми. У сучасному інформаційно-технологічному світі
мережа Інтернет займає все більше місце та окреслюється новими значеннями, формуючи унікальну людську комунікацію. Технологічні революції протягом свого історичного розвитку здійснили значний вплив на суспільство.
Сьогодні не викликає сумнівів, що остання технологічна революція також
безпосередньо вплинула на світову культуру й соціальну динаміку, призвівши
до значних суспільних змін. Тим, що відрізняє цю революцію від інших, які
вже відбулись в історії людства, стала поява принципово нових технологій, у
цьому випадку мережі Інтернет.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зародження такого явища,
як інформаційно-технологічна мережа Інтернет, бере свій початок у 60-х рр.
XX ст. У дослідженнях ми підтримуємо висловлену в науковій літературі
думку, що в умовах інформатизації безпосередня взаємодія в межах загальноприйнятих і усталених соціальних інститутів витісняється онлайн-комунікаціями. Наслідком поширення онлайн-комунікації стає нова модель соціальних
практик – людина, яка має у своєму розпорядженні ще один вид засобу комунікації. Вона має бути підключена до глобальної онлайн-мережі комунікацій, і
чим більше вона приймає чи здійснює контактів в одиницю часу, тим більше
вона відповідає способу і правилам життя, характерним для інформаційного
суспільства. Наведене чітко демонструє властивість мережі Інтернет до створення техніко-соціальних середовищ за рахунок об’єднання технологічного
ядра [1, с. 48].
Варто наголосити на тому, що в науковій літературі для позначення техніко-соціального середовища, яке створено на базі мережі Інтернет, використовується термін «кіберпростір». Уперше його запропонував письменник
Вільям Гібсон у п’єсі “Le Neuromancer”, де описується віртуальний простір,
у якому циркулюють електронні дані всіх комп’ютерів світу. Під кіберпростором розуміють інформаційне середовище (простір), яке виникає (існує)
за допомогою технічних (комп’ютерних) систем під час взаємодії людей між
собою, взаємодії технічних систем та управління людьми цими технічними
(комп’ютерними) системами. У зв’язку з цим найбільш доцільною в цьому
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плані є позиція О.О. Климчука, який акцентує увагу на тому, що кіберпростір
у широкому розумінні реалізується (симулюється) на основі регіональних і
глобальних комп’ютерних мереж (насамперед мережі Інтернет). Тому на основі локальних інформаційних мереж можна говорити про реалізацію лише
окремих сегментів кіберпростору. [2]
Мета статті – дослідити історичні та сучасні технологічні аспекти використання мережі Інтернет під час розслідування злочинів з урахуванням
інструментального, змістового, функціонального підходів; розглянути трансформацію терміна «мережа Інтернет» і розширення його змісту, виокремити
власне визначення поняття «мережа Інтернет»; сформувати чинники генерації розвитку мережі Інтернет.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи з наведеного,
варто також виділити високий рівень стандартизації як ознаку мережі Інтернет. Створення відповідних стандартів, як правило, стосується апаратного
та програмного забезпечення. Експлуатація здобутків мережі Інтернет набула сучасних масштабів поширення й ефективності значною мірою завдяки
можливостям використання в роботі з інформацією продуктів, розроблених
різними виробниками, які мають власні технічні характеристики, особливості в експлуатації та свої функціональні ознаки. Ефективність використання
стандартів можна спостерігати в розробці програмного забезпечення, що дало
змогу:
– використовувати програмне забезпечення на різних платформах;
– створити синонімічні інтерфейси й логіку роботи на всіх платформах;
– отримати однакову «поведінку» програмного забезпечення на різних
платформах;
– створити узгоджену систему підтримки незалежно від платформи.
Отже, мережа Інтернет, яка початково не є спроектованою системою, являє собою об’єднання багатьох комп’ютерних мереж на основі відповідних
стандартів. Потреба в комунікаційному стандарті надала поштовх для розвитку Transmission Control Protocol – протоколу управління передачею інформації, який перетворює повідомлення в потоки пакетів, та Internet Protocol, який
знову об’єднує пакети на кінцевому пункті призначення. Зазначені протоколи тривалий час забезпечували роботу глобальної мережі. Але на початку
1980-х рр. у мережі з’явились нові типи файлів, а саме мультимедійні, які містили не лише зображення та звук, а й гіперпосилання, що дали користувачу
можливість переміщуватись файлом нелінійним способом [3, с. 84].
У 1989 р. European project створив стандарти для цього нового виду інформації. Так, стандарт на створення файлів гіперпосилання був названий
HTML – Hyper Text Markup Language. Протокол, створений для обслуговування таких файлів, зараз відомий як HTTP – Hyper Text Transfer Protocol.
Зазначені компоненти становлять основу сучасних інтернет-браузерів – програм для перегляду веб-сторінок та інших мережевих інформаційних ресурсів,
установлених на персональному комп’ютері користувача, що, взаємодіючи
мережею з веб-сервером, запитують і приймають від нього дані, обробляють
їх і показують у вигляді веб-сторінки.
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На основі такого об’єднання мереж утворюється глобальне інформаційне
середовище, яке пов’язує ЕОМ і комп’ютерні системи всього світу. Тобто,
незважаючи на те що мережа Інтернет має конкретне фізичне вираження:
ЕОМ, канали зв’язку тощо, це насамперед договір (протокол, стандарт), що
уніфікує обмін даними в цифровій формі між комп’ютерами та комп’ютерними мережами. Ця система взаємозв’язків дає змогу комп’ютерам, виготовленим різними компаніями з різною метою та характеристиками, без перешкод
передавати один одному дані в цифровій формі, оскільки правила такої передачі задокументовані й чітко визначені (стандартизовані) [4].
Варто звернути увагу на таку особливість мережі Інтернет, як швидке «моральне» старіння її продуктів, тобто наявність кінцевого терміну придатності.
Характеризуючи змістово-функціональний підхід до мережі Інтернет, а
саме зосередження уваги на змісті й функціях мережі Інтернет, а не на її
технічних характеристиках, особливостях архітектури їх об’єднання та побудови, а також інфраструктурі обслуговування, ми підтверджуємо визначення,
згідно з яким мережа Інтернет призначена для оптимізації процесу збирання,
зберігання й обробки інформації, зниження трудомісткості використання інформаційних ресурсів, підвищення обґрунтованості управлінських рішень за
рахунок інтеграції та своєчасного оновлення інформації, застосування нових
форм інформаційної підтримки всіх видів діяльності.
Сьогодні в науковій літературі юридичного характеру бракує ґрунтовних
досліджень, що висвітлювали б питання змістово-функціональної характеристики мережі Інтернет, які, з одного боку, сприяли б генерації нових способів
злочинної діяльності, а з іншого – могли суттєво підвищити ефективність діяльності правоохоронних органів з виявлення та розкриття злочинів у мережі
Інтернет. Огляд спеціальної літератури й наукових публікацій свідчить про
те, що вчені виділяють на основі змістово-функціонального підходу ознаки,
характерні для окремих продуктів мережі Інтернет. З огляду на це, можна
стверджувати, що сьогодні в наукових колах не вироблено однозначного та
універсального підходу до поняття, змісту, ознак і функцій «мережі Інтернет».
Зазначене зумовлюється тим, що інтенсивний розвиток соціально-значущих
технологій і явищ привертає увагу вчених із різних галузей знань, які формують наукові теорії й підходи на основі методології та предметної галузі науки,
у межах якої здійснюються дослідження.
На нашу думку, під мережею Інтернет варто розуміти систему методів і
прийомів обробки інформації, що відбувається на основі заздалегідь визначеного алгоритму, з обов’язковим використанням апаратних засобів і програмного забезпечення, що володіє високим ступенем конвергенції і стандартизації. Власне, можна говорити про те, що інтенсифікація впровадження мережі
Інтернет у суспільну практику та зростання її значущості робить її привабливою й необхідним об’єктом дослідження різних наук, у тому числі й у межах
криміналістики, що зумовлено використанням її у злочинній діяльності.
У статті мережа Інтернет розглядається в рамках наук юридичного циклу крізь призму досліджень проблем боротьби зі злочинністю. Розгляд ролі
технологій показує, що наявність організованих інформаційних інститутів є
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умовою, без якої неможливо уявити стабільну демократичну державу з ефективною системою управління. Як зазначають науковці, мережа Інтернет потребує адекватного філософського осмислення як самого феномена мережі
та світосприйняття техносфери, так і різноманітних наслідків (культурних,
економічних) від упровадження й поширення таких технологій. Окремі вчені
наголошують на Інтернеті як на глобальній тенденції розвитку інформаційного суспільства (В. Воронкова, М. Кастельє, Д. Дубов [5; 6]).
Міжнародна практика й досвід боротьби зі злочинністю свідчать, з одного
боку, про появу та широке розповсюдження злочинів у мережі Інтернет, а з
іншого – про збільшення ролі нових методів отримання доказів і перспективності використання її в цій діяльності. Розробка основних напрямів протидії
злочинності в мережі Інтернет неможлива без урахування того, що злочини
з використанням мережі Інтернет учинюються не тільки в «електронному»
світі, а й у «фізичному» світі, який має електронні пристрої. Також неабиякого значення набуло слово «технологія», яке стало вживаним і застосовується
для позначення всього технічного і штучно зробленого людиною.
Сучасну сферу створення та функціонування мережі Інтернет можна
охарактеризувати як хаотичну і фрагментарну, про що свідчить дискретний
вплив її на всі сфери суспільного життя, що, у свою чергу, призводить до їх
кардинальної трансформації, супроводжуваної відсутністю системної концепції щодо їх розвитку, адаптації у практичну діяльність і контролю за функціонуванням. Зазначене значно впливає на методологічні підходи дослідження
мережі Інтернет, створюючи певні труднощі щодо прогнозування її розвитку
та впливу на суспільство.
У контексті цього варто підкреслити, що вивчення мережі Інтернет бере
свій початок від практики до теорії, а не навпаки, як звикла вважати більшість учених нашої планети. Тобто спочатку мережа Інтернет змінює наявну
дійсність або частину дійсності, що помічають практики (менеджери, політики, педагоги та майбутні злочинці), які тим чи іншим чином змінюють свою діяльність, і лише після цього відбувається теоретичне осмислення відповідних
змін. Нині ця тенденція не змінилася, ми спостерігаємо за марними спробами
віртуального змагання теоретичних досліджень відповідно до вже втілених
практичних розробок.
Беззаперечним є той факт, що для гуманітарних наук, зокрема юриспруденції, головним інструментарієм є терміни й поняття, їх розвиток і практичне
застосування. Фактично категоріальний апарат кожної гуманітарної науки є
одночасно його власним методом пізнання. Практика засвідчує, що плутанина
у визначеннях у наукових дослідженнях часто призводить до непорозуміння,
хибності досліджень і самих висновків і, що особливо важливо для наук юридичного циклу, до неточного використання їх у законодавстві. Однак будьяка наука має виступати у вигляді чіткої системи понять, у якій усі поняття
пов’язані між собою і становлять частини одного ланцюга. У зв’язку з цим
одним із найважливіших завдань теорії криміналістики як системи знань є
вдосконалення її понятійного апарату й розкриття змісту вихідних понять, що
особливо актуалізується на сучасному етапі, оскільки як вчені, так і практич-
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ні працівники зіткнулись з мало пізнаними явищами, які потребують визначення та розкриття змісту цих характеристик.
Отже, термін «мережа Інтернет» увійшов у науковий обіг в останній третині XX ст., але його використання досі супроводжується неточностями й
неоднозначним трактуванням його змісту. Зважаючи на недостатню теоретичну аргументацію зазначеного терміна та відсутність консенсусу щодо його
змісту, вважаємо доцільним висвітлити історичний шлях його становлення й
етимологічного розвитку. Для системного аналізу терміна «мережа Інтернет»
необхідно розглянути термін «технологія» як взаємозумовлені категорії, який
уперше запропонував німецький учений Йоган Бекман як наукову категорію
у праці «Загальна технологія» (“Allgemeine Technology”) ще в 1777 р. У визначенні «технологія» він використовував синтетичний підхід, який полягав
у способі проведення дослідження, узагальнюючи знання про особливості,
властивості та взаємозв’язки елементів явища, а саме виділив основні підходи
і прийоми, характерні для обробки матеріалів під час виробничої діяльності
різноманітних напрямів, і назвав їх «технологією». Багато інших учених пропонували своє поняття й бачення «технології». Проте справедливо відзначити, що технології існували задовго до появи наукових досліджень, які їх
описували та обґрунтовували. Наприклад, це сукупність методів реалізації
людиною будь-якої діяльності [7].
Розвиток технологій перебуває в кореляційному зв’язку з розвитком техніки. У свою чергу, це створює відповідні труднощі, пов’язані з необхідністю
розділення поняття техніки й технологій, що ускладняється досить широким тлумаченням англомовного терміна “technology”, під яким розуміють
як техніку, так і технології. Цікавими є окремі праці щодо розслідування
викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій. На
окрему наукову увагу заслуговує кримінально-правова охорона інформації в
комп’ютерних системах і телекомунікаційних мережах. Розглядаючи техніку як предмет матеріального світу, як штучно створені або пристосовані до
виконання певних функцій, можна стверджувати, що будь-яка форма людської діяльності завжди пов’язана з технікою та відповідними технологіями її
використання, що було своєрідним віддзеркаленням рівня розвитку певного
суспільства. Мабуть, у зв’язку з цим можна говорити, що, досліджуючи етапи
розвитку техніки, в основу періодизації варто покласти спосіб зв’язку людини
з технікою та виділити три технологічні способи виробництва, такі як ручний,
механізований і автоматизований.
Проте цілеспрямована розробка технологій відбувається лише з XVIII ст.,
супроводжується об’єднанням теорії та практики. У цей період технологію
пов’язували виключно з практичним виробництвом. Значні зміни відбулися
в другій третині XX ст., коли очевидним фактом стало те, що базовою основою суспільного розвитку є вже не матеріальні умови праці (труд, капітал), а
інформація (знання), що стали ключовим ресурсом суспільства XX ст. Закономірно, що підходи до визначення мережі Інтернет у різні періоди змінювались, спираючись на концепцію такого розвитку. У загальнонауковій літературі Інтернет визначають як систему взаємопоєднаних комп’ютерних мереж
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на базі Інтернет-протоколів; мережу мереж; фізичну основу для розміщення
інформаційних ресурсів; усесвітню павутину тощо [3]. Роль мережі Інтернет
у політичній сфері суспільства досліджувались монографічно О.В. Радченко.
У роботі автором розкриті етапи розвитку наукової думки щодо проблеми
політичних комунікацій, теоретико-методологічні основи дослідження Інтернет-комунікацій і презентація влади та владних відносин в Інтернет-комунікаціях у процесі становлення демократичної політичної системи [8].
Застосовуючи інструментальний підхід, варто розглянути мережу Інтернет
як інструмент для вирішення певних завдань. Наприклад, під час характеристики злочинів, учинених із використанням мережі Інтернет, необхідно проаналізувати матеріали анкетування й опитування працівників правоохоронних
органів. Але з розвитком постіндустріального, так званого інформаційного
суспільства термін «мережа Інтернет» став використовуватися у сфері послуг
та набув загальносуспільного значення. Сфера застосування мережі Інтернет
уже не обмежується виробництвом, вона стали ознакою, яка характеризує
різні суспільні процеси. У зв’язку з цим і відбулась закономірна модифікація
самого терміна.
Поступово сфера вживання і зміст поняття «мережа Інтернет» розширились настільки, що воно втратило свою специфічність. Визначаючи мережу
Інтернет як процес, завдяки якому наявні знання, засоби чи вміння розвинені
в електронному просторі для задоволення приватних чи публічних потреб.
При цьому відмічається, що процес може бути як дуже простим, так і комплексним, тобто складним. Особливістю наведеного є те, що в ньому акцент
робиться на мережу Інтернет як на певний простий чи складний процес реалізації знань, умінь і навичок.
Досліджуючи соціальну сутність мережі Інтернет, зазначимо, що мережа
Інтернет – це найвищий ступінь впливу на процес, його матриця на цей
момент. Саме алгоритмічний характер мережі Інтернет, можливість її багаторазового використання в розв’язанні подібних завдань, досягнення заданих
результатів і визначають її специфічність та унікальність. Отже, аналіз наукових джерел дає змогу зробити висновок про відсутність у наукових колах
єдності стосовно поняття «мережа Інтернет», що зумовлено, на нашу думку, фіксацією у визначеннях різних аспектів технологічного циклу та поширенням застосування мережі Інтернет у соціальну сферу, хоча тривалий час
прерогатива застосування технологій належала промисловому виробництву.
Специфіка поняття «мережа Інтернет» не завжди до кінця усвідомлюється дослідниками, що призводить до розмивання його змісту, створення додаткових
труднощів теоретичного та емпіричного характеру. До того ж більшість учених визначають мережу Інтернет крізь призму сукупності методів і прийомів.
Але ми наголошуємо, що сукупність методів і прийомів становить методику.
За цим критерієм, по суті, неможливо відмежувати поняття «мережа Інтернет» від поняття «технологічний простір». Але, як зазначалось вище, окремі вчені виділяють алгоритмічність як ключову ознаку мережі Інтернет. Тобто
йдеться про те, що мережа Інтернет як система методів і прийомів, на відміну
від методики, передбачає наявність відповідного алгоритму. Під алгоритмом
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у загальновживаному значенні розуміється сукупність дій, правил вирішення
конкретного завдання. З позиції філософії це програма, яка визначає спосіб
поведінки, є системою правил ефективного вирішення завдань. Деякі науковці алгоритмом називають систему раціональних і послідовних дій, виконання
яких у процесуальних формах дає змогу отримати прогнозований результат.
Отже, на нашу думку, змістова характеристика мережі Інтернет включає
в себе основи організації мережі Інтернет (принципи, протоколи, служби,
послуги й інші ресурси) та алгоритмічну діяльність, що забезпечує вирішення
завдань і рентабельність кінцевої продукції. Крім того, варто зазначити, що
залежно від певних чинників об’єктивного та суб’єктивного характеру (складність вирішуваного завдання, сфера застосування мережі Інтернет) алгоритм,
система дій і прийомів може змінюватись.
Переходячи до аналізу функціональної характеристики мережі Інтернет,
хочемо зазначити, що із цим питанням існує ще більша невизначеність, ніж
зі змістовим навантаженням. Загалом під мережею Інтернет розуміють найновіші й найпрогресивніші функціональні можливості сучасності, до яких,
як правило, належать найбільш наукомісткі галузі знань. Мережу Інтернет
ми розглядаємо як найважливішу сучасну технологію, що посідає ключове
місце в теоретичних розробках та унікальних технічних процесах, які мають
високий ступінь наукоємності. Поділяючи погляди науковців, що «мережа Інтернет» – збірне поняття, звернемо увагу на системоутворювальні складники
функціонального наповнення, які до нього входять.
Серед них ключовою є мережа Інтернет, яка і становить основу мережевого онлайн з’єднання на сучасному етапі свого розвитку. Можливо, слушною є
думка, що з появою мережі Інтернет отримали новий поштовх поняття інформаційної технології та інформаційного суспільства, де основою динаміки руху
є не традиційні матеріальні, а технологічні (організаційні й технічні чинники)
та інформаційні ресурси (знання й інтелектуальні здібності людства).
У законодавстві мережа Інтернет визначається як «усесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним
простором і базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними
стандартами». Але варто акцентувати увагу на тому, що більшість учених використовує вказані терміни, не аргументуючи свою позицію, хоча об’єктивно
вироблення узагальненого терміна та його визначення є необхідним, адже це
сприятиме узгодженості наукових досліджень у цій сфері, підвищить рівень
їх практичної значущості й одностайності. Отже, не применшуючи значення
запропонованих визначень, варто наголосити, що вони не зовсім точно відображають сутності досліджуваного предмета. До речі, будь-яке визначення,
що надавалося, чомусь функціонально обмежувало зміст мережі Інтернет,
свідомо зневажаючи другорядними для нього предметами, властивостями й
ознаками. Проте це зовсім не значить, що узагальнені визначення не потрібні,
тому що вони, у свою чергу, відображують очевидні самі по собі властивості
якоїсь конкретної сфери об’єктивно-реального світу мережі Інтернет. Навіть
є спроби, іменувати її як «Усесвітня павутина», «Інтернет», «онлайн-мережа»
тощо.
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Висновки. Досліджуючи вказану проблему, пропонуємо розглядати мережу Інтернет як новий етап розвитку інформаційних технологій, що характеризуються:
– конвергенцією електронних інформаційних технологій у мережі Інтернет
(комп’ютерних, телекомунікаційних, мережевих тощо);
– використанням як основного інструментарію мережі Інтернет (у т. ч.
шляхом створення мультисервісних мережевих пристроїв доступу до різних
типів мереж (глобальних і регіональних тощо));
– подальшим розвитком простого інтерфейсу, що забезпечує відносну легкість (відсутність необхідності глибоких спеціальних знань або допомоги спеціаліста) інтерактивного режиму взаємодії людини із засобами мережі Інтернет;
– широким колом завдань у різних галузях людської діяльності, для вирішення яких використовуються методи мережі Інтернет (у т. ч. запровадження високотехнологічного виробництва на підприємствах базових галузей
промисловості);
– професійною діяльністю в мережі Інтернет.
Розвиваючи концепцію мережі Інтернет, хотілось би відділити зміст нової
інформаційної технології від мережі підтримки. Зміна змісту мережі Інтернет
не завжди потребує повної заміни мережі підтримки, і в цьому випадку можна
говорити про вдосконалення. Саме тому ми спостерігаємо впровадження персональних комп’ютерів і використання телекомунікаційних засобів як новий
етап розвитку мережі Інтернет, наслідком якого стала зміна функціональної
наповненості за рахунок технологічного розвитку.
Нині зрозуміло, що етапний розвиток людства безпосередньо залежить від
стану мережі Інтернет, процес удосконалення та розвиток яких є об’єктивним
і незворотнім. Розгалужена останнім часом мережа Інтернет не лише кардинально змінила систему власного забезпечення, а й, по суті, трансформувала соціальні інститути. Розвиваючись, мережа Інтернет автоматично змушує
еволюціонувати як власну мережу підтримки, так і користувачів.
Цей процес не обминув і досудове розслідування, оновлюючи зміст виявлення та розслідування злочинів за допомогою мережі Інтернет. Вищезазначене дає змогу зробити висновок, що в усіх випадках мережа Інтернет
розуміється у двох взаємодоповнюючих аспектах:
1) процедурно організована форма впливу на досудове розслідування за
допомогою спеціальної сукупності засобів і методів такого впливу;
2) технологія, що досліджує чи описує відповідну операцію впливу.
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Summary
Panasiuk A. O. Technological aspects of using the Internet when investigating
crimes. – Article.
The historical and modern technological aspects of using the Internet in the investigation of
crimes, taking into account instrumental, content and functional approaches, are investigated.
The transformation of the term “Internet network” and the growth of its content are considered, the definition of “Internet network” is defined. Generated factors of Internet development
generation.
Key words: Internet network, online network, crime investigation, technological aspect,
approach, content.
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СПІВВІДНОШЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
МЕТОДИКИ Й ОРГАНІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Постановка проблеми. Вирішення завдань кримінального провадження, що полягають у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних
правопорушень, охороні прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпеченні швидкого, повного й неупередженого розслідування та судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив
кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру
своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений і
жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу
й щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована
належна правова процедура, потребує як належної організації діяльності
сторін кримінального провадження та суду (слідчого судді), так і використання ними сучасних криміналістичних методик.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ураховуючи те, що криміналістична методика й організація кримінального провадження є фундаментальними категоріями криміналістики, мають велике значення для розвитку
теорії і практики, вони були предметом дослідження як у радянську добу, так
і в пострадянський період вітчизняних і зарубіжних криміналістів: Л.Є. Ароцкера, Т.В. Авер’янової, В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, О.М. Васильєва, Т.В. Варфоломеєвої, І.О. Возгріна, А.Ф. Волобуєва, С.О. Голунського, В.Г. Гончаренка, В.І. Громова, В.А. Журавля, Є.П. Іщенка, Н.І. Клименко, І.І. Когутича,
В.П. Корж, В.Є. Корнукова, В.Я. Колдіна, О.Н. Колесніченка, В.І. Комісарова,
В.О. Коновалової, В.С. Кузьмічова, О.М. Ларіна, В.В. Лисенка, В.К. Лисиченка, Є.Д. Лук’янчикова, Г.А. Матусовського, В.О. Образцова, О.В. Одерія,
І.Ф. Пантелєєва, М.О. Селіванова, В.Г. Танасевича, О.В. Таран, В.В. Тіщенка,
С.С. Чернявського, Ю.М. Чорноус, Б.М. Шавера, В.М. Шевчука, В.Ю. Шепітька, А.В. Шмоніна, Б.В. Щура, М.П. Яблокова й інших.
Проте до цього часу в теорії криміналістики не склалося єдності думок
щодо визначення поняття цих категорій, їх змісту і співвідношення. У науці та практичній діяльності нерідко ототожнюються окремі із цих категорій, підміняються одна одною або ж укладається в них зміст, який не
відповідає їх сутності, що негативно позначається на наукових розробках
криміналістичної методики й організації кримінального провадження, на
навчальному процесі та правозастосовній діяльності.
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Передусім зазначимо, що термін «організація кримінального провадження» не є поширеним у криміналістиці, а тому перед формулюванням
мети цієї статті та викладенням основного матеріалу дослідження вважаємо доцільним зауважити, що термін «організація» більшістю криміналістів
вживається лише щодо досудового розслідування, а окремими фахівцями
й щодо судових стадій чи діяльності окремих суб’єктів кримінального процесу. Враховуючи те, що термін «кримінальне провадження» охоплює усі
стадії кримінального провадження і діяльність усіх суб’єктів, які ведуть
кримінальний процес чи йому сприяють (захисник, експерт та ін.), а також
те, що на усіх стадіях кримінального провадження може застосовуватися
і криміналистична методика і організація, цілком логічно, на наш погляд,
вживати термін «організація кримінального провадження» як родове поняття та відповідні видові поняття (організація досудового розслідування,
організація захисту, організація обшуку тощо).
Зважаючи на зазначене, метою статті є авторське визначення співвідношення криміналістичної методики й організації кримінального провадження.
Виклад основного матеріалу дослідження. В теорії криміналістики та правозастосовній діяльності використовуються різні терміни для позначення криміналістичної методики: власне «криміналістична методика» [1, с. 411; 2, с. 343; 3, с. 423], «методика розслідування
злочинів» [4, c. 358–364; 5, c. 3–5], «методика з розслідування злочинів» [6, c. 422], «криміналістична методика розслідування» [7, c. 481],
«методика розслідування окремих видів злочинів» [8, c. 247], «окрема методика» [9, c. 42–56], «методика підтримання державного обвинувачення»
[10, c. 213], «методика захисту» [11, c. 47], «методика судового розгляду»
[12, c. 150–171], «методика судової діяльності» [11, c. 124], «методика
судового розгляду кримінальних справ» [13, c. 298–307; 14, c. 247] тощо.
Результати аналізу наведеної термінології, її понять і їх змісту дають підстави для висновку, що спільним для цих термінів є слово «методика», яке,
виходячи з його етимологічного значення, означає сукупність взаємопов’язаних способів і прийомів доцільного проведення будь-якої роботи [15, c. 664]
(у тому числі й кримінальної процесуальної діяльності – М. П. і Д. С.).
Варто зазначити, що, незважаючи на те що кримінальний процес (кримінальне судочинство) й передусім його змагальна форма реалізуються через три основні кримінальні процесуальні функції: обвинувачення, захист
і вирішення кримінальної справи (правосуддя), які є відносно самостійними напрямами кримінальної процесуальної діяльності та які залежно від
форми (моделі, типу) кримінального процесу мають своє змістове навантаження, перші наукові праці криміналістів, що з’явилися в 20–30-ті роки
минулого століття, були присвячені лише методиці розслідування окремих
видів злочинів [9; 16; 17], тобто діяльності слідчого як одного із суб’єктів
функції обвинувачення за чинним Кримінальним процесуальним кодексом
(далі – КПК) України (§ 2, ст. 40). І лише в 70–90-ті роки минулого
століття з’явилися одиничні роботи криміналістів, присвячені науковим
і практичним проблемам методики судового розгляду [12, c. 150–171],
методики захисту [11, c. 131], методики державного обвинувачення [10].
Наукові ідеї щодо розробки зазначених методик набули свого розвитку в
наукових працях більш пізнього часу [18; 19; 11; 20; 21; 22; 23 тощо].
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Підтримуючи ідею щодо правомірності існування зазначених методик,
Б.В. Щур висловив думку стосовно розуміння криміналістичної методики у
вузькому та широкому значеннях. Зокрема, у вузькому значенні криміналістична методика – це методика розслідування окремих видів злочинів. Сферою
її діяльності є процеси розслідування, і звернена вона до діяльності органів
досудового розслідування. Фактично мова йде про класичне розуміння криміналістичної методики. У широкому розумінні криміналістична методика, на
думку автора, – це не лише методика розслідування, а й методика судового
розгляду кримінальних справ тієї чи іншої категорії, методики кримінального
захисту або державного обвинувачення. У цьому випадку сфера криміналістичної методики, на думку автора, є розширеною [24, c. 95].
Як нам видається, така позиція автора потребує уточнення. Уважаємо
доцільним визначати криміналістичну методику як родове поняття. Виходячи з трьох основних функцій кримінального процесу та його вітчизняної форми, видовими методиками є методика обвинувачення, методика
захисту, методика судового розгляду. У кожній із цих видових методик
доцільно виділити підвидові чи окремі методики залежно від критеріїв їх
класифікації. Наприклад, у методиці обвинувачення можемо виділити такі
підвидові чи окремі методики: методика розслідування окремих видів злочинів; методика процесуального керівництва; методика підтримання обвинувачення в суді тощо. Практичне значення мають і комплексні методики.
Кожна з наведених методик потребує розробки її структури з урахуванням
передусім сучасної моделі вітчизняного кримінального процесу, який із набранням чинності КПК України 2012 р. концептуально змінив свою форму,
розширивши межі реалізації засади змагальності в досудовому розслідуванні та в ході судового розгляду кримінальних проваджень. Відповідно
до ч. 6 ст. 22 КПК України, на суд покладається обов’язок створювати
необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав і виконання процесуальних обов’язків, зберігаючи при цьому об’єктивність і
неупередженість. Тому, розробляючи зазначені методики, варто виходити
із законодавчих новел, які суттєво відрізняються від КПК України 1960 р.
та чинного КПК РФ, норми якого є основою для розробки російськими
криміналістами наукових положень криміналістичної методики, що продовжують суттєво впливати на вітчизняну криміналістичну доктрину.
З огляду на зазначене, вважаємо необґрунтованою точку зору І.І. Когутича, який до змісту методики судового розгляду кримінальних справ
включає й алгоритм діяльності державного обвинувача та захисника
[13, c. 247, 248]. Як уже нами було зазначено, алгоритм діяльності державного обвинувача та захисника на судових стадіях процесу є частиною
видових методик обвинувачення й захисту.
На нашу думку, для подальшої розробки проблемних питань криміналістичних методик обвинувачення, захисту й судового розгляду, яким у
теорії криміналістики за досліджуваний період присвячені лише одиничні
праці, методологічною основою могли б стати наукові підходи до розробки
криміналістичної методики розслідування злочинів, якій присвячено багато наукових публікацій, у тому числі й монографічного характеру, хоча й
більшість її питань продовжують залишатися дискусійними й дотепер, що
потребує й у межах статті їх авторського висвітлення.
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Варто зазначити, що в теорії криміналістики висловлюються думки, що
термін «криміналістична методика розслідування злочинів» позначає самостійний розділ криміналістики. Термін «окрема криміналістична методика»
являє систему (комплекс) науково-практичних рекомендацій щодо організації
та здійснення розкриття, розслідування злочинів конкретного виду й запобігання їм, а термін «криміналістична методика розслідування» – це окрема
науково обґрунтована та практично перевірена порада (пропозиція) для покращення роботи з розслідування [25, с. 203; 26, c. 202]. На нашу думку, із
запропонованим розумінням наведених термінів можна частково погодитися,
проте воно потребує доповнення в тому числі й із урахуванням сучасної вітчизняної форми кримінального процесу, про що нами зазначалося вище.
Варто звернути увагу на те, що в теорії криміналістики відповідний окремий розділ криміналістики вченими-криміналістами називається по-різному, зокрема «криміналістична методика», хоча в ньому традиційно розглядаються питання лише методики розслідування окремих видів злочинів.
Так, виходячи з форми кримінального процесу, яка була на той час,
В.Г. Танасевич визначав криміналістичну методику як систему рекомендованих з метою розкриття злочинів і запобігання їм методів і прийомів
із послідовного дослідження обставин учинення злочину й викриття осіб,
котрі його вчинили, яка ґрунтується на розроблених криміналістикою загальнотеоретичних положеннях, науково-технічних засобах і тактичних
прийомах [27, c. 171].
На думку В.А. Образцова, криміналістична методика є своєрідним еталоном того, як потрібно діяти слідчому в тих або інших умовах [28, c. 375].
В.П. Бахін писав, що криміналістична методика являє собою систему
наукових положень і розроблених на їх основі практичних рекомендацій
з оптимального проведення розслідування злочинів [29, c. 3]. При цьому
він слушно зазначав, що криміналістичні методики є засобом практичної
реалізації положень (рекомендацій) криміналістичної техніки і криміналістичної тактики [30, c. 101].
Р.С. Бєлкін, ототожнюючи криміналістичну методику з методикою розслідування окремих видів злочинів та з окремою методикою, вважав, що
криміналістична методика – це система наукових положень і розроблюваних на їх основі рекомендацій з організації та здійснення розслідування
злочинів та запобігання їм [31, c. 101].
Г.А. Матусовський пропонував розглядати криміналістичну методику
у двох аспектах: як процес розслідування злочинів, специфічну діяльність
уповноважених законом органів та осіб, що здійснюється на підставі застосування засобів криміналістичної техніки, прийомів слідчої тактики,
методів розслідування певних видів; як розділ науки криміналістики, що
містить систему комплексних криміналістичних рекомендацій із виявлення, розслідування й профілактики окремих видів злочинів. Саме у взаємозв’язку цих двох напрямів – практичного й теоретичного, на його думку,
ця категорія виявляє своє призначення [4, c. 358]. Варто звернути увагу
на те, що практичний аспект методики, запропонований Г.А. Матусовським, піддавався обґрунтованій критиці [32, c. 17; 33, c. 484–485].
Криміналістична методика визначається також і як інформаційна модель наукових положень і розроблюваних на їх основі практичних реко-
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мендацій з організації та здійснення розкриття, розслідування злочинів і
запобігання їм [34, c. 109].
В.М. Салтевський визначав криміналістичну методику як завершальний
розділ науки криміналістики, який являє собою систему наукових положень
(закономірностей, принципів) і розроблених на їх основі практичних рекомендацій (алгоритмів, програм), що забезпечують оптимальну організацію
розслідування окремих видів злочинів і запобігання їм [1, c. 411].
Отже, підсумовуючи викладене, зазначимо, що спільним для всіх наведених
визначень є те, що криміналістична методика зазначеними вченими розглядається як відповідний розділ криміналістики, як методика розслідування певної
групи (виду) злочинів, як методика розслідування конкретного злочину.
Варто звернути увагу не те, що в теорії криміналістики поряд із терміном «криміналістична методика» вживається також і термін «криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів» як розділ криміналістики, що вивчає загальні закономірності організації й розслідування
злочинів, розробляє на їх основі з урахуванням вимог кримінального та
кримінально-процесуального законодавства науково-методичні рекомендації з виявлення, розкриття й розслідування злочинів певного виду, групи,
а також окремих злочинів з урахуванням їх специфіки [35, c. 339].
Виходячи з порівняльного аналізу змісту цих категорій, що викладається в криміналістичній літературі, можемо зробити висновок, що ці терміни
більшістю криміналістів необґрунтовано ототожнюються.
У теорії криміналістики поряд із терміном «методика» останніми роками
використовується й термін «технологія», що є предметом широких наукових дискусій [36, c. 22; 37, c. 4–9; 38, c. 67]. На нашу думку, у криміналістиці більш обґрунтованим є вживання терміна «методика», що більше
відповідає предмету, завданням криміналістики, змісту цієї діяльності.
У криміналістиці широко вживається й термін «окрема криміналістична
методика», який, на думку В.А. Журавля, охоплює не лише методи (систему методів), прийоми та засоби, а й рекомендації (поради) слідчому й
судді з найбільш оптимальної, раціональної організації процесу розслідування певних видів злочинів і судового розгляду кримінальних проваджень
[33, c. 189]. Окрема криміналістична методика, на думку автора, – це
інформаційно-пізнавальна модель, у якій відображено комплекси методів,
засобів, прийомів і рекомендацій типізованого характеру, викладених в
описовій або формалізованій формі, щодо раціональної організації процесу збирання, оцінювання й використання доказової інформації стосовно
специфіки вчинення та розслідування різних злочинних виявів і судового
розгляду кримінальних справ [39, c. 198].
Загалом погоджуючись із таким визначенням, уважаємо, що воно є
неповним, оскільки не відбиває діяльність усіх суб’єктів сторін криміналістичного провадження.
Для розкриття питання про співвідношення криміналістичної методики
та організації важливим є визначення структури криміналістичної методики. При цьому варто зазначити, що неповне відображення діяльності сторін
кримінального провадження (сторони обвинувачення і сторони захисту) й
суду в криміналістичній методиці, а також необґрунтоване ототожнення
криміналістичної методики як родового поняття з методикою розслідуван-
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ня окремих видів злочинів як окремого поняття призвело до того, що більшістю криміналістів структура криміналістичної методики необґрунтовано розкривається лише через структуру методики розслідування окремих
видів злочинів. Хоча й серед криміналістів сьогодні немає єдності думок
щодо її структури. Дискусії із цього питання докладно викладені в криміналістичній літературі [39; 40; 41; 42; 33; 43; 44; 45; 46 тощо].
Більшістю криміналістів виокремлюються такі структурні елементи методики розслідування окремих видів злочинів: криміналістична характеристика злочину; особливості початку кримінального провадження й обставини, які підлягають установленню під час розслідування; типові слідчі
ситуації та типові слідчі версії, що висуваються й перевіряються в цих
ситуаціях на початковому та подальшому етапах розслідування, й відповідні їм алгоритми розслідування; організаційно-тактичні засади проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій на початковому та
подальшому етапах розслідування; особливості використання спеціальних
знань у ході розслідування; особливості взаємодії слідчого з правоохоронними й іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами під час розслідування [47, c. 19].
Підсумовуючи викладене із цього питання, вважаємо доцільним з
урахуванням сучасної форми кримінального процесу, її трьох основних
кримінальних процесуальних функцій (обвинувачення, захист, вирішення справи (правосуддя)), а також закріплення в чинному Кримінальному
кодексі України нових видів злочинів і вдосконалення сучасної злочинності розглядати таку систему криміналістичної методики: криміналістична
методика (як родове поняття); такі її видові поняття: а) криміналістична
методика обвинувачення, куди включаються такі її підвиди та окремі методики: криміналістичні методики розслідування окремих видів злочинів,
криміналістична методика процесуального керівництва досудовим розслідуванням, криміналістичні методики державного обвинувачення на різних
стадіях процесу й за різними категоріями кримінальних проваджень чи
видами злочинів; б) криміналістична методика захисту, куди включаються
такі її підвиди та окремі методики: криміналістичні методики захисту на
різних стадіях процесу й за різними категоріями кримінальних проваджень
чи видами злочинів; в) криміналістична методика судового розгляду, куди
включаються як її підвиди та окремі криміналістичні методики судового
розгляду на різних стадіях кримінального процесу чи за окремими категоріями кримінальних проваджень чи видами злочинів.
У системі криміналістичних методик доцільно виокремлювати криміналістичні методики одиничні й комплексні, а також за такими критеріями: за
особою злочинця; за особою потерпілого; за часом учинення злочину тощо.
Кожна із запропонованих методик потребує розробки своєї структури.
Варто зазначити, що запропонована система криміналістичних методик
потребує й уточнення предмета криміналістики, що є самостійним предметом дослідження.
Виходячи з такого розуміння криміналістичної методики, її видів і
структури, важливим є з’ясування її співвідношення з терміном «організація розслідування». Термін «організація» є одним із найпоширеніших у
криміналістичній науці. Він уживається в таких термінологічних словоспо-
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лученнях, як «організація розслідування», «організація й методика розслідування», «організація слідства», «організація проведення окремої слідчої
дії», «організація й тактика слідчої дії» тощо, що дає підстави зарахувати
його до фундаментальних категорій криміналістики.
У наукових працях українських і зарубіжних процесуалістів і криміналістів, зокрема В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, А.Ф. Волобуєва, В.О. Коновалової,
В.С. Кузьмічова, О.М. Ларіна, В.Ю. Шепітька, М.П. Яблокова та ін., які
досліджували окремі аспекти організації діяльності з розкриття й розслідування злочинів, пропонуються визначення понять «організація розслідування злочину», «організація слідчої дії», «організація слідства». Разом із
тим необхідно констатувати відсутність єдності думок щодо визначення цих
понять, їх сутності та змісту, місця «організації» в криміналістиці. До того
ж результати аналізу криміналістичної літератури показали, що в багатьох
наукових дослідженнях, навіть монографічного рівня, автори, використовуючи термін «організація», нерідко не розкривають його поняття і змісту
[1; 48 тощо]. Вищевикладене негативно впливає як на теоретичні дослідження, так і на практичну діяльність із розкриття й розслідування злочинів.
Зважаючи на те, що діяльність із розкриття й розслідування злочинів є
складником людської діяльності, а саме одним із її видів, методологічною
основою для формулювання поняття «організація» є філософський діяльнісний підхід до розкриття будь-яких аспектів людської діяльності, який
у теорії кримінального процесу та криміналістики вперше застосовувався
А.Я. Дубинським [49, c. 47] і набув подальшого розвитку в роботах інших
процесуалістів і криміналістів [50; 51; 51], а також поняття «організація
людської діяльності» та його сутнісні структурні елементи.
У теорії та практиці людської діяльності поняття «організація» трактується досить широко: як дія за значенням організувати, організовувати
й організуватися; як об’єднання людей, суспільних груп, держав на базі
спільності інтересів, мети, програми дій тощо; як сукупність людей, груп,
об’єднаних для досягнення якої-небудь мети, вирішення якого-небудь
завдання на основі принципів поділу праці, поділу обов’язків та ієрархічної
структури, громадське об’єднання, державна установа; як складова частина управління, сутність якої полягає в координації дій окремих елементів
системи, досягненні взаємної відповідності функціонування її частин; як
особливості будови, устрій чого-небудь, структура; як фізичні й психічні особливості окремої особи; як комплекс заходів, зміст яких полягає
в координації дій окремих елементів системи [53, с. 853]; як процес або
сукупність дій, що зумовлюють утворення й удосконалення взаємозв’язків
між частинами цілого [54, с. 935]. Таке широке трактування цього терміна
можна пояснити, виходячи з його етимологічного значення: «організація»
є похідним від «орган» – частина організму, що має визначену будову і
спеціальне призначення; засіб, знаряддя; періодичне видання [53, с. 852].
Водночас варто зазначити, що кожна дія має свій результат, і тому результатом дії зі значенням «організувати» буде саме «організація» як певний
упорядкований об’єкт із відповідною структурою.
Поняття «організація» тісно пов’язане із суспільним життям – створенням і функціонуванням певних сукупностей людей (їхніх груп). У розумінні
об’єктивного явища, властивого всім керованим соціальним об’єктам, понят-
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тя «організація» використовується поряд із поняттям «управління», розуміється як його складова частина, функція. У свою чергу, термін «управління»
розуміється як діяльність органів влади; сукупність приборів, пристосувань,
пристроїв, за допомогою яких управляється хід машини, механізму; великий
підрозділ якої-небудь установи, велика адміністративна установа [55, с. 440];
дія за значенням управляти (виконувати, завершувати якусь роботу, справу; надавати кому-небудь належного вигляду, задовольняти його потреби;
доводити до ладу що-небудь; те саме, що керування) [53, с. 1511].
У теорії управління «організація» розглядається в статиці (як стан системи управління) та динаміці (як функція процесу управління) [56, с. 176].
Під станом системи управління розуміють її впорядкованість і цілісність
у функціональному і структурному відношенні [57, с. 97], її внутрішню
структуру [58, с. 188]. Організацію як функцію управління розглядають як
свідому діяльність, спрямовану на упорядкування стану тих чи інших соціальних утворень [57, с. 97], визначають її як центральну в системі функцій
управління [59, с. 14], виділяють як організацію процесу управління загалом, так і організацію окремих його стадій.
Хоча з вищенаведеного й убачається тісний зв’язок між поняттями «організація» та «управління», разом із тим дослідники вказують, що управління являє собою цілеспрямовану діяльність, яка організовує й координує
спільні зусилля учасників процесу управління в рамках уже наявної та
певним чином організованої структури [60, с. 10]; метою управління є
досягнення запрограмованого стану системи, водночас метою організації є
впорядкування та узгодження зв’язків між елементами системи [34, с. 8].
Разом із тим організацію управління визначають як створення системи
управління або внесення прогресивних змін у побудову й порядок функціонування раніше утвореної діючої системи управління [61, с. 609].
Як слушно зазначають окремі науковці, термін «організація» щодо певного виду людської діяльності доцільно розглядати як:
– власне організацію (організація в статиці),
– діяльність з упорядкування організації (організація організації),
– діяльність з упорядкування процесу управління діяльністю організації
(організація управління організацією) [62, с. 21].
Розглядати організацію слідства як певну систему, тобто в статиці, пропонують О.І. Михайлов, Л.О. Соя-Сєрко, А.Б. Соловйов [63, с. 8–9], але
науковцями не розкриваються такі характеристики зазначеної системи, як
елементи, її структура, взаємозв’язки між елементами системи та їх характер тощо. Зазначену організацію, відповідно до теорії управління, можна
визначити як організацію управління в слідчій діяльності.
Організація як одна з функцій управління – як діяльність з упорядкування (налагодження) системи управління – має на меті підвищення
рівня організованості цієї системи шляхом створення, підтримання функціонування та подальшого розвитку організаційних структур управління;
здійснення організуючого впливу суб’єкта на об’єкт управління з метою
впорядкування й узгодженості зв’язків між елементами системи; забезпечення взаємодії частин системи тощо.
Поняття «організація» в статиці та як діяльність з упорядкування системи
управління в криміналістиці не використовуються, оскільки виходять за межі

284

Наукові праці НУ ОЮА

її предмета, вивчаються теорією управління органів Національної поліції, кримінальним процесуальним правом, науковою організацією праці тощо.
Організація як діяльність з упорядкування процесу управління (його
окремих стадій) полягає в забезпеченні оптимальних умов для прийняття
й реалізації управлінських рішень у діяльності певної організації. У цьому
аспекті більшість криміналістів і процесуалістів використовують термін
«організація» під час визначення термінів «організація розслідування»,
«організація розслідування злочину», «організація слідства», «організація
проведення слідчої дії» й інших термінологічних словосполучень.
У юридичній літературі мають місце пропозиції розглядати організацію
розслідування злочинів як створення структури розслідування (Д.О. Влезько, С.І. Гріцаєв, В.Д. Зеленський) і як забезпечення розслідування. Позиції,
що організація є забезпеченням, дотримуються Р.С. Бєлкін, А.Ф. Волобуєв,
О.М. Ларін, І.П. Можаєва, В.В. Степанов, В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков
та ін. Розробником цього підходу в криміналістиці є Р.С. Бєлкін, який цілком обґрунтовано, на нашу думку, вказує на те, що будь-яка організаційна
діяльність є забезпеченням досягнення певних цілей і визначає організацію
конкретного акту розслідування злочинів як комплекс заходів зі створення
оптимальних умов для визначення й використання найбільш ефективних
і доцільних у конкретній слідчій ситуації рекомендацій криміналістичної
методики (курсив наш – М. П. та Д. С.) з метою досягнення максимальних
результатів за мінімальних витрат часу, засобів і сил [64, с. 442].
Термін «забезпечення» має значення дії зі значенням «забезпечувати» – постачати щось у достатній кількості, задовольняти кого-, що-небудь
у якихось потребах; надавати кому-небудь достатні матеріальні засоби до
існування; створювати надійні умови для здійснення чого-небудь, гарантувати щось. Через призму дослідження найбільший інтерес становить
визначення «забезпечення» як створення надійних умов для здійснення
чого-небудь. Семантичний аналіз понять, пов’язаних із терміном «організація», дає змогу побудувати таку конструкцію: «організація – забезпечення – створення надійних умов».
Зазначимо, що, зважаючи на пропозиції Р.С. Бєлкіна, що залишаються
дотепер актуальними, чітко розрізняти рівні організації розслідування як
діяльності, можна виділити два самостійні напрями використання терміна
«організація» в криміналістиці: 1) тактичний рівень організації розслідування – це організація проведення окремої слідчої дії або організаційно-технічного заходу в межах конкретного акту розслідування – реалізується в
криміналістичній тактиці як розділі науки криміналістики; 2) організація
конкретного акту розслідування злочину – методичний рівень, що реалізується в останньому розділі криміналістики – криміналістичній методиці
або методиці розслідування окремих видів злочинів [64, с. 434–435].
Результати системного аналізу запропонованих у юридичній літературі
визначень цього поняття дають підстави для висновку, що в криміналістичній методиці організаційний аспект є невід’ємним, про що прямо вказується в більшості його визначень.
Разом із тим варто зазначити, що до визначення співвідношення організації та криміналістичної методики склалося декілька основних підходів.
Так, одна група вчених, зокрема Б.Л. Зотов, О.Н. Колєсніченко, І.Ф. Пан-
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тєлєєв, М.О. Сєліванов та ін., не використовуючи термін «організація розслідування», включають до змісту методики елементи суто організаційного
характеру, наприклад, особливості планування розслідування залежно від
виду злочину тощо. Іншу позицію займають О.М. Васильєв, І.А. Возгрін,
Д.Я. Мирський, С.П. Мітрічєв, В.Г. Танасевич та інші вчені, виділяючи
питання організації розслідування, організаційної діяльності слідчого, організаційних заходів у предмет та окремий розділ криміналістичної методики. Так, О.М. Ларін зазначає, що до криміналістичної методики повинна
входити «теорія планування та організації розслідування» [65, с. 22].
Р.С. Бєлкін уважає такі підходи необґрунтованими й висловлює думку,
що питання організації розслідування на рівні криміналістичної методики
повинні являти собою органічну частину всіх її елементів, але не виділятися в самостійний підрозділ або теорію [51, с. 437].
На нашу думку, з представленими позиціями повною мірою погодитися
не можна, оскільки, по-перше, варто чітко розмежовувати криміналістичну
методику розслідування конкретного виду злочину, яка має певну структуру (включає в себе криміналістичну характеристику злочину, типові слідчі
ситуації, тактику провадження першочергових слідчих (розшукових) дій і
слідчих (розшукових) дій на подальшому етапі розслідування та інші елементи) та розробляється для цілеспрямованої, активної боротьби зі злочинністю, провадження розслідування й запобігання окремим видам злочинів,
та організаційні заходи, які здійснюються як допоміжна, забезпечувальна
діяльність у процесі діяльності з розкриття й розслідування злочинів.
По-друге, ми вважаємо позицію Р.С. Бєлкіна цілком обґрунтованою,
оскільки організація як діяльність із забезпечення, створення надійних
умов для реалізації окремих елементів криміналістичної методики є органічною частиною їх здійснення. Так, наприклад, тактику провадження
першочергових слідчих (розшукових) дій неможливо здійснити без мінімальної організації цих заходів. Разом із тим деякі види організаційної
діяльності слідчого із забезпечення процесу розслідування мають суттєве
значення для його ефективності й закономірно включені до структури криміналістичної методики як її окремі, самостійні елементи (наприклад, особливості планування розслідування, особливості взаємодії слідчого тощо).
Усе вище наведене щодо організації як діяльності із забезпечення, створення надійних умов для реалізації окремих елементів криміналістичної
методики розслідування в повній мірі стосується й усіх видових та окремих й комплексних методик.
Висновки. Отже, на підставі проведеного нами дослідження можна
дійти висновку, що у криміналістиці доцільно вживати термін «організація
кримінального провадження» як родове поняття та відповідні видові поняття (організація досудового розслідування, організація захисту, організація
окремої слідчої (розшукової) дії тощо).
Терміни «організація кримінального провадження» та «криміналістична методика» є окремими, самостійними криміналістичними категоріями,
поняття, а також сутність і завдання яких суттєво різняться. Водночас у
криміналістичній методиці організаційний аспект є невід’ємним. Так, організація є невід’ємною частиною діяльності з реалізації окремих елементів
будь-якої криміналістичної методики, а окремі види організаційної діяльно-
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сті слідчого із забезпечення процесу розслідування, прокурора, захисника,
суду, експерта та ін. із забезпечення їхньої діяльності через своє важливе
значення для їх ефективності включені до структури відповідної криміналістичної методики як її структурні елементи.
Кожна із криміналістичних методик потребує постійного вдосконалення, а окремі – розробки відповідно до вимог часу, у тому числі і їх організаційної складової, що потребує подальших наукових пошуків.
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Анотація
Погорецький М. А., Сергєєва Д. Б. Співвідношення криміналістичної методики
й організації кримінального провадження. – Стаття.
У статті з урахуванням сучасної форми кримінального процесу, її трьох основних кримінальних процесуальних функцій (обвинувачення, захист, вирішення справи (правосуддя)), а також закріплення в чинному Кримінальному кодексі України нових видів злочинів
і вдосконалення сучасної злочинності пропонується система криміналістичної методики.
На підставі проведеного аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, присвячених
питанням криміналістичної методики й організації, запропоновано авторське бачення їх
співвідношення.
Ключові слова: розслідування злочинів, організація розслідування, криміналістична
методика.
Аннотация
Погорецкий Н. А., Сергеева Д. Б. Соотношение криминалистической методики
и организации уголовного производства. – Статья.
С учетом современной формы уголовного процесса, ее трех основных уголовных процессуальных функций (обвинение, защита, решение дела (правосудие)), а также закрепления
в действующем Уголовном кодексе Украины новых видов преступлений и совершенствования современной преступности предлагается система криминалистической методики. На
основании проведенного анализа отечественных и зарубежных научных источников, посвященных вопросам криминалистической методики и организации, предложено авторское
видение их соотношения.
Ключевые слова: расследование преступлений, организация расследования, криминалистическая методика.
Summary
Pohoretskyi M. A., Serhieieva D. B. The correlation of forensic methodology and
organization of criminal proceedings. – Article.
Given the current form of criminal procedure, it contains three main criminal procedural
functions (prosecution, defense, settlement of the case (Justice) and consolidation in the current Criminal Code of Ukraine of new types of crime and improvement of modern crime, author
proposed the system of criminalistic methods. Based on the analysis of domestic and foreign
scientific sources on the issues of criminalistic methods and organization, author proposed
vision of their interrelation.
Key words: investigation of crimes, organization of investigation, criminalistic methods.
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О. О. Подобний
НЕГЛАСНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ
ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ
Постановка проблеми. Виходячи з розуміння криміналістичної методики як синтезуючого розділу криміналістики, що об’єднує положення
криміналістичної техніки і криміналістичної тактики в їх специфічному
відбитті щодо умов і завдань розслідування конкретних видів злочинів [1],
а також із зарахуванням чинним кримінальним процесуальним законодавством до компетенції слідчого чи не всього інструментарію оперативно-розшукової діяльності, логічним є порушення питання про можливість
включення до складу методики розслідування окремих видів злочинів,
передусім виявів організованої злочинної діяльності, питань організації й
тактики негласного розслідування, які мають своїм витоком окрему оперативно-розшукову теорію оперативної розробки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальнотеоретичні проблеми оперативної розробки як окремої організаційно-тактичної форми
оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД) закладалися переважно
у 80-х – на початку 90-х років минулого сторіччя в працях В.Г Боброва,
Б.Є. Богданова, Ю.І. Веселова, А.Ф. Возного, Е.О. Дідоренка, С.С. Овчинського та ін. [2–5]. Серед українських учених, які пізніше докладно
займалися цією проблемою, необхідно виділити здобутки О.М. Бандурки,
О.Ф. Долженкова, І.П. Козаченка [6; 7]. Однак найбільш повно в теоретичному плані на рівні докторської дисертації ця проблема досліджувалася
В.Г. Бобровим, який оперативну розробку обґрунтував як форму ОРД.
Вона, зокрема, дає змогу концентровано використовувати весь арсенал
засобів і методів, фіксувати всю корисну в боротьбі зі злочинністю інформацію й конспірувати негласно здійснюваний процес «розкриття» злочинів
і розшуку осіб, які їх учинили. За допомогою оперативної розробки стає
можливим проникнення в таємниці злочинців, установлення фактів і обставин, необхідних для їх викриття, отримання інформації, узагальнення
якої сприяє більш ефективній розстановці негласних працівників і вдосконаленню оперативно-розшукової тактики [2, с. 3].
Метою статті є постановка наукового питання щодо можливості в
сучасних умовах максимального зближення оперативно-розшукової діяль-
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ності і кримінального судочинства розгляду негласного розслідування як
складника криміналістичної методики.
Виклад основного матеріалу дослідження. До прийняття Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України 2012 р. оперативна розробка сприймалася як комплексна система оперативно-розшукових
заходів (далі – ОРЗ), здійснюваних оперативними підрозділами в межах
заведених оперативно-розшукових справ (далі – ОРС) щодо особи або
групи осіб, обґрунтовано підозрюваних у підготовці або вчиненні злочинів,
з метою запобігання їм або «розкриття» їх, а також стосовно злочинців,
які переховуються від слідства, суду або відбування кримінального покарання, для їх розшуку й затримання чи встановлення місця перебування
особи, яка зникла безвісти, якщо іншим шляхом досягти цих результатів
неможливо або надто важко.
В умовах сьогодення з прийняттям КПК України (2012 р.) та внесенням змін у Закон України «Про ОРД» відбулося максимальне зближення оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної правоохоронних
функцій, що призвело, як нами зазначалося, до фактичної імплементації
в кримінальне судочинство ОРЗ у формі негласних слідчих (розшукових)
дій (далі – НС(Р)Д), передбачених главою 21 зазначеного Кодексу. Щодо
проблем оперативної розробки, то підставою для проведення ОРД, відповідно до вказаних законодавчих змін, залишилася «наявність достатньої
інформації, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових
заходів і засобів», лише «про злочини, що готуються, та осіб, які готують
злочини». Підстави, обумовлені інформацією про тяжкі й особливо тяжкі
злочини, вчинені невстановленими особами, про осіб, які вчинили такі
злочини, якщо відомості про злочини та осіб, які їх учинили, неможливо
отримати в інший спосіб, згідно з положеннями КПК України, автоматично обумовлюють початок досудового розслідування, яке водночас, відповідно до рішення слідчого, прокурора, слідчого судді, може здійснюватися
шляхом проведення НС(Р)Д, строк проведення яких є традиційним для
ОРД – шість місяців із можливістю продовження до дванадцяти й вісімнадцяти місяців.
Вочевидь, за таких умов майже повної ідентичності категорій «оперативна розробка» та «негласне розслідування» з урахуванням розширення його суб’єктів оперативну розробку (негласне розслідування) можна
визначити як комплексну систему ОРЗ і НС(Р)Д, що здійснюється за
умови неможливості досягнення її завдань в інший спосіб: (а) оперативними підрозділами в межах заведеної ОРС щодо особи чи групи осіб,
які обґрунтовано підозрюються в підготовці тяжких чи особливо тяжких
злочинів, з метою запобігання їм або припинення їх, стосовно підозрюваних (обвинувачених), які переховуються від слідства, суду, відбування
кримінального покарання, для їх розшуку й затримання, для встановлення
місця перебування особи, яка безвісно зникла; (б) слідчим, прокурором,
за їхнім дорученням – оперативними підрозділами в рамках кримінального
провадження щодо особи чи групи осіб, які обґрунтовано підозрюються в
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учиненні вказаних злочинів, а також для забезпечення безпеки працівників суду та правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей і близьких родичів, з метою створення
необхідних умов для належного відправлення правосуддя [8]. Із наведених
законодавчих положень, сформульованого визначення, аналізу практики
ОРД і кримінального процесу можна зробити низку висновків.
По-перше, оперативна розробка як організаційно-тактична форма ОРД та
негласне розслідування об’єднують комплекс ОРЗ і НС(Р)Д, спрямованих на
виявлення й фіксацію даних про обставини підготовки, вчинення та приховування злочинів, про склад і рольові функції учасників злочинних дій, їх місцезнаходження, про послідовність учинення злочину (злочинів), про засоби
протидії кримінального середовища встановленню істини у справі тощо.
По-друге, комплексність застосування ОРЗ і НС(Р)Д обумовлює пріоритетність їх поєднання у вирішенні різних тактичних завдань з метою
досягнення можливості на ранній стадії припинення злочинних дій або
збирання повної, достатньої інформації з метою розслідування вчинюваних
або вчинених злочинів.
По-третє, оперативна розробка як найвища й досить складна організаційно-тактична форма ОРД, а також негласне розслідування містять у
собі весь арсенал оперативно-розшукової діяльності та застосовуються для
припинення й розслідування не будь-якого злочину, а лише тих видів і
форм, що становлять підвищену суспільну небезпеку, за своїм характером
є складними в їх своєчасному виявленні й повному розслідуванні.
Можна сформулювати завдання, що вирішуються в рамках оперативної
розробки (негласного розслідування).
Основні завдання: 1) запобігання тяжким чи особливо тяжким злочинам, що готуються, або припинення їх; 2) установлення всіх учасників угруповання, функцій кожного; 3) документування конкретних фактів (епізодів) злочинних дій; 4) запобігання можливості розроблюваних
ухилитися від слідства й суду, чинити протидію встановленню істини;
5) забезпечення безпеки учасників оперативно-розшукової діяльності, кримінального провадження, працівників суду й правоохоронних органів, їхніх
близьких.
До інших завдань належать: установлення способів утягнення нових
учасників, корумпованих зв’язків, створення системи власної безпеки й
організації протидії правоохоронній системі; встановлення факту існування
«общаку», системи розподілу кримінальних доходів, їх легалізації; забезпечення відшкодування матеріальних збитків, завданих діями розробників
і їхніх співучасників; затримання розшукуваних злочинців; виявлення й
усунення умов, які сприяють учиненню злочинів.
Із цього переліку завдань оперативної розробки та негласного розслідування випливає, що вони за своїм змістом спрямовані на вирішення загалом завдань кримінального судочинства, передбачених ст. 2 КПК України.
Оперативна розробка та негласне розслідування виконують комплексну
функцію створення оптимальних умов ефективної реалізації кримінального
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процесуального доказування на всіх стадіях розслідування злочинів і таким чином забезпечують реалізацію принципу невідворотності покарання
за вчинене. Такий підхід додатково підтверджує об’єктивність і обґрунтованість концепції теорії ОРД, підтриманої в теорії кримінального процесу
[9, с. 269–270], того, що вони є самостійними державно-правовими функціями боротьби зі злочинністю й у сукупності становлять єдність кримінального судочинства.
В умовах дії КПК України 1960 року догми про доказування як виключно кримінально-процесуальну функцію негативно впливали на практичну діяльність. Унаслідок розпорошеності суб’єктів ОРД і кримінального
процесу часто порушувалися принципи повноти, об’єктивності процесу
доказування, що переважно реалізовувався завдяки не їхнім об’єднаним
зусиллям, а послабленими можливостями слідчого. Тому оперативна розробка й негласне розслідування як складна форма комплексного застосування ОРЗ та НС(Р)Д повинна використовуватися в тих випадках, коли
виключно засобами ОРД, як і гласними кримінально-процесуальними діями, неможливо припинити або розслідувати складні, суспільно небезпечні
діяння.
Центральне місце серед теоретико-правових питань оперативної розробки та негласного розслідування, безперечно, посідають загальнотеоретичні питання документування.
Ще на початку 70-х років минулого сторіччя А.Ф. Возний зазначив,
що документування тісно пов’язано з доказуванням у кримінальному провадженні, оскільки й перше, і друге мають єдину мету – «розкрити» злочин [10, с. 26]. Із цього приводу також відзначають єдність документування та доказування, яка полягає не тільки в тому, що вони використовують
однакові пізнавальні методи, а й у єдиному для них пізнавальному процесі – збирання, фіксація, дослідження, оцінювання інформації, загальність
мети, додержання критерію належності, забезпечення її достовірності. По
суті, оперативно-розшукова інформація за змістом повинна відповідати
тим самим вимогам, що й доказова. Різниця між ними ще донедавна, до
прийняття КПК України 2012 року, полягала в засобах і методах збирання
й дослідження інформації (фактичних даних), а також у значенні отриманих результатів.
У теорії ОРД під документуванням зазвичай розуміють: а) процес пізнання, тобто збирання (виявлення), вивчення (перевірку), оцінювання та
фіксацію в документах фактичних даних про обставини вчиненого злочину;
б) діяльність, що забезпечує можливість використання даних, отриманих
оперативно-розшуковим шляхом, у кримінальному судочинстві [9, с. 422].
Отже, документування становить основу доказування в кримінальному судочинстві. Під час доказування документування виконує функцію фіксації
в процесуальних документах відомостей, що потім використовуються в доказуванні в кримінальному провадженні. Документування в ОРД не тільки
призначено для фіксування відомостей, отриманих у результаті здійснення
ОРЗ. Воно передбачає регламентований відомчими нормативними актами
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процес збирання документованої інформації, її перевірки, оцінювання та
використання у вирішенні завдань ОРД, а в кримінальному судочинстві –
у порядку, встановленому КПК України.
Отже, документування в ОРД може розглядатися як процес відбиття в
службовій документації фактичних даних, отриманих у результаті ОРЗ, а
також як процес пізнання, що має особливу правову природу та здійснюється з метою вирішення завдань цієї діяльності, зокрема такого центрального її завдання, як фіксація фактичних даних про протиправні діяння
окремих осіб і груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним
кодексом України. У цьому зв’язку особливо актуалізується питання встановлення об’єктивної істини під час документування. Зміст цієї категорії
визначається колом усіх обставин, установлення яких забезпечує виконання завдань, покладених на ОРД. У зв’язку з пізнанням події будь-яких
злочинів, зокрема тих, що є елементами організованої злочинності, зміст
об’єктивної істини визначається колом обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні [2, с. 191].
Водночас, на думку фахівців, в окремих методиках повинні бути відбиті
й допоміжні обставини (доказові факти), типові для цієї категорії злочинів,
за допомогою яких і через з’ясування яких установлюються основні обставини злочину – предмет доказування [13; 14].
Успішне виявлення та закріплення фактичних даних шляхом проведення НС(Р)Д визначається насамперед дотриманням вимог, що висувають
до документування: законності, своєчасності, повноти, конспіративності.
Отже, незважаючи на певну різницю в окремих формулюваннях документування, сьогодні зазначену категорію визначено як комплекс ОРЗ,
здебільшого негласного характеру, спрямованих на встановлення фактичних даних про подію злочину й осіб, причетних до його вчинення, перевірку їх достовірності й забезпечення надалі можливості використання їх як
доказів у кримінальному судочинстві.
На відміну від кримінально-процесуального доказування, документування в ОРД забезпечує пізнання як обставин, що мали місце в минулому, так
і тих явищ, що підготовлюються й відбуваються в теперішній час, а також
таких, що можуть відбутися в майбутньому. Водночас учасники підготовлюваних і таких, що відбуваються, процесів мають можливість безпосередньо спостерігати сам факт злочину, стаючи його очевидцем, унаслідок чого
можуть бути допитаними як свідки в кримінальному провадженні. У цьому випадку безпосереднє спостереження учасниками документування досліджуваної події стає способом пізнання обставин об’єктивної дійсності.
В інших випадках злочин пізнається як подія минулого. Документування
забезпечує пізнання досліджуваної події шляхом фіксування фактичних
даних, що відбилися в пам’яті потерпілих, очевидців, а також слідів, залишених на предметах та інших матеріальних носіях [11, с. 424].
Остання теза досить повно розроблена в теорії ОРД на рівні трьох
розроблюваних основних напрямів документування злочинної діяльності:
1) виявлення осіб, яким відомі фактичні дані про злочинну діяльність, і
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забезпечення можливості їх наступної участі в кримінальному судочинстві як свідків; 2) негласне виявлення предметів, документів, речовин, що
можуть містити інформацію про протиправну діяльність, і забезпечення
можливості їх використання після початку досудового розслідування як
речових доказів; 3) негласна фіксація дій розроблюваних осіб із застосуванням технічних засобів з метою наступного використання отриманих
даних у розслідуванні.
Під час документування організованої злочинної діяльності оперативним підрозділам та органам досудового розслідування доводиться діяти у
двох основних оперативно-тактичних ситуаціях: по-перше, щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці злочину (за схемою «від особи –
до злочину»); по-друге, щодо невстановлених осіб, які вчинили злочин (за
схемою «від злочину – до особи»). Працюючи в зазначених напрямах у
визначених тактичних ситуаціях, оперативні підрозділи й органи досудового розслідування, як нами вже зазначалося, сьогодні користуються майже
єдиною системою НС(Р)Д.
Висновки. Наведені наукові положення дають змогу підсумувати, що в
сучасних правових реаліях максимального зближення оперативно-розшукової діяльності і кримінального судочинства стає можливим поставлення
наукового питання щодо розгляду негласного розслідування як складника
криміналістичної методики передусім боротьби з організованою злочинністю й окремими видами особливо тяжких злочинів.
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Анотація
Подобний О. О. Негласне розслідування як елемент криміналістичної методики. –
Стаття.
У статті, виходячи з розуміння криміналістичної методики як синтезуючого розділу
криміналістики, а також в умовах максимального наближення оперативно-розшукової і
кримінальної процесуальної функцій, порушено питання про можливість включення до
складу методики розслідування окремих видів злочинів, передусім виявів організованої
злочинної діяльності, питань організації й тактики негласного розслідування, які мають
своїм витоком окрему оперативно-розшукову теорію оперативної розробки. Запропоновано
авторське визначення негласного розслідування.
Ключові слова: криміналістична методика, негласне розслідування, оперативна розробка.
Аннотация
Подобный А. А. Негласное расследование как элемент криминалистической
методики. – Статья.
В статье, исходя из понимания криминалистической методики как синтезирующего раздела криминалистики, а также в условиях максимального приближения оперативно-розыскной и уголовной процессуальной функции, поставлен вопрос о возможности включения в
состав методики расследования отдельных видов преступлений, прежде всего проявлений
организованной преступной деятельности, вопросов организации и тактики негласного
расследования, которые имеют своим истоком отдельную оперативно-розыскную теорию
оперативной разработки. Предложено авторское определение негласного расследования.
Ключевые слова: криминалистическая методика, негласное расследование, оперативная разработка.
Summary
Podobnyi A. A. Secret investigation as an element of forensic methodology. – Article.
In the article, based on an understanding of the criminalistics methodology, as a synthesizing section of criminalistics, as well as in conditions of maximum approximation of the operative-investigative and criminal procedural functions, the question is raised about the possibility
of including certain types of crimes, primarily manifestations of organized criminal activity, And
tactics of secret investigation, which have as their source a separate operative-search theory
of operational development. The author's definition of an implicit investigation was proposed.
Key words: forensic methodology, secret investigation, operational development.
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С. М. Поліщук, О. А. Самойленко
СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ НЕЗАКОННИХ ДІЙ ЩОДО МАЙНА,
НА ЯКЕ НАКЛАДЕНО АРЕШТ, ЗАСТАВЛЕНОГО МАЙНА
АБО МАЙНА, ЯКЕ ОПИСАНО ЧИ ПІДЛЯГАЄ КОНФІСКАЦІЇ
Постанова проблеми. Наявний стан розслідування незаконних дій
щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке
описано чи підлягає конфіскації, вимагає теоретичного та методичного супроводження процесу розслідування таких кримінальних правопорушень.
Адже протягом останніх п’яти років при зменшенні в середньому кількості осіб, які засуджені за вчинення цього кримінального правопорушення, кількість самих правопорушень має стійку тенденцію до зростання
(2013 р. – 681; 2014 р. – 559; 2015 р. – 822; 2016 р. – 841) [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам кваліфікації
вказаного злочину присвячені роботи О.О. Дудорова, М.І. Омельяненко,
В.І. Осадчого, О.О.Соболевої [2; 3]. У криміналістичному аспекті незаконні
дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке
описано чи підлягає конфіскації, розглядались А.П. Мазур, С.О. Книженко щодо криміналістичної класифікації злочинів проти правосуддя [4; 5].
Але досі в юридичній літературі не знайшли широкого висвітлення теоретичні засади розслідування названих злочинів, зокрема й способи їх учинення. Адже саме останні є центральним моментом у генезисі злочинної
поведінки суб’єкта злочину [6, с. 107].
Тому метою статті є визначення способів учинення незаконних дій
щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке
описано чи підлягає конфіскації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Більшість криміналістів пристали до концепції Р.С. Бєлкіна, М.П. Яблокова, які під способом
учинення злочину розуміли об’єктивно й суб’єктивно зумовлену систему
поведінки суб’єкта до, у момент і після вчинення злочину, що залишає
різного роду характерні сліди зовні, які дають змогу за допомогою криміналістичних прийомів і засобів одержати уявлення про сутність того, що
відбулось, своєрідність злочинної поведінки правопорушника, його окремі
особистісні дані [7, с. 16]. Отже, в криміналістичному аспекті способи
злочину будуть визначатися сукупністю ознак, що характеризують своє-
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рідність певного етапу злочинної поведінки правопорушника, його окремі
особисті дані, які впливають на обрання відповідного предмета злочину та
способу дії, поширеність останнього. Ці ознаки мають суто криміналістичне значення: необхідні для висунення версій, пошуку слідів, виявлення
причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, відповідно, забезпечення
якості профілактичної діяльність слідчого.
У криміналістичній науці про окремі способи незаконних дій щодо
майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає конфіскації, велась мова під час дослідження злочинів
проти власності (Н.В. Павлова, Т.А. Пазинич) або економічних злочинів
(Т.В. Охрімчук, О.В. Курман, В.В. Білоус) [8–12]. Так, Н.В. Павлова серед способів учинення шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного
житла, називає продаж житла, яке має юридичні обмеження або невиконані зобов’язання, зокрема коли таке житло арештоване або передано в
заставу [13, с. 51]. Продаж або інші способи реалізації заставленого майна
розглядають одним із етапів способу вчинення шахрайства з фінансовими
ресурсами. Тож системного уявлення про способи вчинення незаконних
дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна,
яке описане чи підлягає конфіскації, досі немає.
У ст. 388 Кримінального кодексу (далі – КК) України чітко визначені
діяння об’єктивної сторони незаконних дій щодо майна, на яке накладено
арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає конфіскації, а саме: 1) розтрата, 2) відчуження, 3) приховування, 4) підміна,
5) пошкодження, 6) знищення, 7) порушення обмеження права користування таким майном; 8) здійснення операцій із коштами (вкладами), на які
було накладено арешт; 9) інші незаконні дії з таким майном.
Як і в кримінальному праві, наведені діяння в криміналістиці будуть виступати формами незаконних дій із майном особливого правового статусу,
вони в загальному зовнішньому вигляді характеризують зазначений злочинний вияв. Кожна з наведених форм незаконних дій щодо майна, на яке
накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає
конфіскації, може вчинюватися різними способами, пряма вказівка на які
в кримінальному законі відсутня. Визначити типові способи кожної з форм
досліджуваних незаконних дій дає можливість узагальнення матеріалів судово-слідчої практики. Однак підкреслимо, що пі час дослідження способів
безпосереднього вчинення зазначеного злочину ми будемо спиратися на
результати докладного кримінально-правового аналізу зазначених форм
(у роботах О.О. Дудорова, М.І. Омельяненко, О.О. Соболєвої, М.І. Панова, П.С. Матишевського, М.І. Мельника).
Розтратою в кримінальному праві прийнято вважати протиправну витрату винним майна, що було йому ввірене або перебувало в його віданні, у своїх корисних інтересах або в інтересах іншої особи [14, с. 317;
15, с. 508]. Опускаючи ознаку безоплатності, розтратою арештованого,
описаного, заставленого майна або майна, що підлягає конфіскації, вважають протиправне відчуження, витрачення або споживання винним майна,
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що має відповідний правовий режим (продаж, дарування, обмін, уживання
в їжу, використання речей, які швидко зношуються, тощо) [3, c. 116].
Проведений нами аналіз фабул кримінальних правопорушень, зареєстрованих за ст. 388 КК України, протягом 2012–2016 рр. (за відомостями
Національної поліції України в ІПС «Кримінальна статистика») свідчить,
що способами безпосереднього вчинення розтрати майна є його споживання (для опалення, для ведення сільського господарства, вживання в їжу),
передача за рахунок сплати інших наявних боргів.
Відчуження майна, по суті, є формою розтрати й означає, що майно на
оплатній чи безоплатній основі передається у володіння іншим особам, до
яких переходить право власності на це майно [15]. Серед відомостей ІПС
«Кримінальна статистика» містяться такі способи вчинення відчуження
майна особливого правового статусу: продаж, дарування, міна, довіреність
на розпорядження майном із наступним оформленням у власність іншої
особи. Способами підготовки є дії, спрямовані на пошук покупця (надання
оголошення про продаж або обмін), місця для укладання угоди, нотаріуса тощо. Але більш поширеними способами підготовки та приховування
таких незаконних дій із майном особливого правового статусу є службові
підроблення, обман чи зловживання довірою, вчинення інших злочинів,
які спрямовані на створення умов для кінцевої дії з відчуження майна.
Приховування майна розуміється як його утаювання будь-яким чином
від певних органів або осіб [3, с. 118; 16, с. 967; 17, с. 288; 18, с. 302].
Таке приховування майна здійснюється шляхом зберігання в схованках,
зміни зовнішнього вигляду майна, ідентифікаційних його ознак, передачі
для зберігання іншим особам тощо. При цьому злочинець може створювати умови чи речовинну обстановку, яка буде вказувати на відсутність
майна в зберігача: імітувати крадіжку, пожежу, затоплення, аварію.
Виходячи з аналізу розгорнутих фабул досліджуваного злочину, що містяться в ІПС «Кримінальна статистика», визнаємо, що більшість (95%) незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або
майна, яке описане чи підлягає конфіскації, заявлені як учинені способами
приховування цього майна, не підтверджуються під час досудового розслідування. Провадження закриваються за п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України як такі, в яких установлена відсутність у діянні
складу кримінального правопорушення. Це пояснюється тим, що за умови,
коли кредитор чи державний виконавець із різних причин не може потрапити на місце зберігання майна та перевірити його наявність, передчасно
робиться висновок про приховування його зберігачем. Доходимо думки, що
судову перспективу отримають тільки кримінальні провадження, які відкривались за заявами з деталізацією способів приховування майна.
Підміна є різновидом приховування майна, оскільки здійснюється саме
із цією метою. Як правило, описане, заставлене або арештоване майно,
що має більшу економічну цінність, підмінюється майном меншої цінності.
Серед усього аналізованого матеріалу судово-слідчої практики помічено
лише одиничні випадки підміни майна особливого правового статусу. Так,
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К. з метою залишення у своєму господарстві описаного та арештованого
автомобіля ГАЗ-САЗ-3507 підмінив на ньому кабіну з іншого, не описаного
й арештованого автомобіля ГАЗ 53 Б 1980 року випуску, внаслідок чого
позбавив стягувача, а саме ВАТ АКБ «Надра», можливості відшкодування
заподіяних унаслідок неналежного виконання договірних зобов’язань збитків за рахунок заставленого для одержання кредиту майна [19].
Пошкодження та знищення є близькими за змістом формами незаконних дій із майном особливого правового статусу. Якщо пошкодження
розуміється як утрата матеріальної цінності майна, то знищення майна –
це приведення його в повну непридатність для подальшого використання
згідно із цільовим призначенням [2, с. 101]. Аналіз фабул досліджуваного
злочину, що містяться в ІПС «Кримінальна статистика», свідчить про те,
що повністю або частково майно особливого правового статусу втрачає
свою цінність шляхом його демонтування або розукомплектування, різних
способів його утилізації. Як правило, за умови відсутності в злочинній
діяльності ознак обману чи зловживання довірою незаконні дії шляхом
демонтування або розукомплектування майна виконують одночасно й роль
способів підготовки до відчуження нерухомого майна або транспорту.
Порушення обмеження права користування таким майном. Як ми
вже наголошували вище, власник майна може бути не лише обмежений
у праві розпорядження належним йому майном, а й у праві користуванні ним. На думку І.І. Давидович, О.О. Дудорова, порушення обмеження
права користуватися майном може мати місце лише у випадках, коли
таке обмеження прямо встановлено державним виконавцем [3, с. 121;
20, с. 476]. М.І. Омельяненко робить висновок, що із законодавчої конструкції «порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким
майном», а також назви ст. 388 КК України «Незаконні дії щодо майна,
на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи
підлягає конфіскації» випливає, що в них ідеться не про будь-які обмеження чи обтяження права користування майном, а лише про обмеження та
обтяження користування, які було встановлено на майно в процесі (або в
результаті) його арешту, опису, застави чи конфіскації [3, c. 122].
Систематизація таких обмежень права користування не має практичного сенсу. Аналіз фабул досліджуваного злочину, що містяться в ІПС
«Кримінальна статистика», дає змогу лише визначити поширені способи
порушення обмеження права користування майном: порушення накладеної заборони використовувати транспортний засіб; здавання в оренду майна без відповідної згоди кредитора; передавання майна на баланс іншого
суб’єкта; без згоди податкової інспекції проведення операцій суб’єкта з
коштами, що знаходяться в податковій заставі.
Здійснення операцій із коштами (вкладами), на які було накладено арешт. Відповідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську
діяльність», за постановою державного виконавця, приватного виконавця
чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту банк
зупиняє видаткові операції за рахунками юридичних, фізичних осіб або за
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власними рахунками [21]. Отже, як справедливо зазначають фахівці з кримінального права, у ст. 388 КК України йдеться виключно про видаткові
банківські операції [2, с. 124; 3, с. 105]. Тому такі видаткові операції з арештованими коштами (вкладами), як переведення грошей на інші рахунки,
оплата товару або послуг за різними угодами, їх інвестування, виконують
роль способів безпосереднього вчинення злочину.
Інші незаконні дії з таким майном охоплюють способи вчинення злочину, що не утворюють вищеназвані форми дій із майном особливого правового статусу. Дійсно, надати вичерпний перелік форм і, відповідно, способів незаконної дії з майном особливого правового статусу неможливо.
Системоутворювальним компонентом криміналістичної характеристики
досліджуваного виду злочинів є предмет злочинного посягання. Останній
характеризується різноманіттям фізичних властивостей і певним видом
обтяження, що зумовлюють відповідний спосіб учинення з ним незаконних дій. До того ж злочинці можуть удосконалювати наявні способи вчинення злочину, враховуючи нові законодавчі ініціативи в державі. Так, у
2016 році серед відомостей ІПС «Кримінальна статистика» за ст. 388 КК
України можна зустріти фабули злочину щодо незаконного зняття заборони на відчуження майна.
Висновки. Отже, в результаті аналізу статистичних показників за
2012 2016 роки стосовно зареєстрованих за ст. 388 КК України кримінальних правопорушень (за відомостями Національної поліції України в ІПС
«Кримінальна статистика») вважаємо доцільним виділити за специфікою
структури способу вчинення злочину два різновиди досліджуваної злочинної діяльності:
1. Прості незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає конфіскації, що кваліфікуються лише за ознаками ст. 388 КК України (20%). Безпосередні способи
їх учинення визначені через вищезазначені форми. Способи підготовки або
взагалі відсутні, або полягають у простих організаційних діях (розукомплектувати, дати оголошення про продаж, знайти місце зберігання транспортного
засобу тощо). Способи приховування в більшості таких злочинів відсутні. Як
виняток на практиці може мати місце ситуація, коли цілі приховання на початку злочинної дії не переслідувалися, тоді спосіб приховання може існувати
самостійно як система дій зі знищення, маскування або фальсифікації слідів
злочину та злочинця [22, с. 735]. Виходячи з конкретних способів приховування, останній злочин можна буде розглядати як складний.
2. Складні незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає конфіскації
(80%). Ці злочини пов’язані з учиненням на етапі підготовки чи приховування інших кримінальних правопорушень, спрямованих на усунення
фактичних перешкод для вчинення дії, форми якої передбачені ст. 388 КК
України, на створення передумови для цього. Це, відповідно, позначається
на кваліфікації зазначеного злочину, яка здійснюється за сукупністю статей КК України.
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Наприкінці зазначимо, що для отримання максимально повного, типового уявлення про способи вчинення незаконних дій щодо майна, на яке
накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає
конфіскації, потрібно використовувати саме системний підхід. Систематизація безпосередніх способів учинення злочину, передбаченого ст. 388
КК України, дасть змогу визначити надалі типовість їх зв’язку з іншими
злочинними виявами. Це є необхідною умовою розроблення відповідних
криміналістичних рекомендацій із їх розслідування.
Література
1. Статистична інформація Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html.
2. Соболева О.О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії щодо майна, яке накладено
арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації : дис. ... канд. юрид.
наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» /
О.О. Соболева. – Луганськ, 2012. – 226 с.
3. Омельяненко М.І. Кримінально-правова охорона порядку поводження з майном, на яке
накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації : дис. ... канд. юрид. наук : спец.
12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / М.І. Омельяненко. – Запоріжжя, 2011. – 232 с.
4. Мазур А.П. Побудова криміналістичних версій на початковому етапі розслідування /
А.П. Мазур // Право і суспільство. – 2015 . – № 4/2. – С. 193–198.
5. Книженко С.О. Криміналістична класифікація злочинів проти правосуддя / С.О. Книженко // Право і безпека. – 2013. – № 1 (48). – С. 113–117.
6. Прикладная юридическая психология : [учебное пособие для вузов] / под ред. проф.
А.М. Столяренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 639 с.
7. Яблоков Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. – М. : Изд. группа НОРМА-ИНФРА,
2000. – 384 с.
8. Павлова Н.В. Особливості розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного житла : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза» / Н.В. Павлова. – Д., 2007. – 21 с.
9. Пазинич Т.А. Криміналістична характеристика шахрайств та основні положення їх розслідування : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Т.А. Пазинич. – Х., 2007. – 20 с.
10. Охрімчук Т.В. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами
та основні напрями розслідування : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» /
Т.В. Охрімчук. – К., 2011. – 16 с.
11. Курман О.В. Методика розслідування шахрайств з фінансовими ресурсами : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / О.В. Курман. – Х., 2002. – 19 с.
12. Білоус В.В. Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / В.В. Білоус. – Х., 2004. – 20 с.
13. Павлова Н.В. Особливості розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного житла : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Н.В. Павлова. – Дніпропетровськ, 2007. – 224 с.
14. Кримінальне право України: Особлива частина : [підручник для студентів юрид. вузів і
фак.] / [Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, С.Я. Лихова та інші] ; за редакцією П.С. Матишевського
та інших. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 896 с.
15. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [А.М. Бойко,
Л.П. Брич, В.К. Грищук та ін.] ; за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 7-е вид., переробл. і
допов. – К. : Юридична думка, 2010. – 1288 с.
16. Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий / [Ю.В. Александров,
П.П. Андрушко, В.И. Антипов и др.] ; отв. ред. С.С. Яценко. – 3-е изд., исправл. и дополн. –
К. : А.С.К., 2005. – 1091 с.

С. М. Поліщук, О. А. Самойленко. Способи вчинення незаконних дій щодо майна...

303

17. Преступления против правосудия / [А.Н. Александров, Ю.И. Антонов, А.В. Галахова и
др.] ; под ред. А.В. Галаховой. – М. : Норма, 2005. – 416 с.
18. Кузнєцов В.О. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини : [навчальний
посібник] / В.О. Кузнєцов, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський. – К. : Істина, 2005. – 380 с.
19. Вирок по справі № 1-38/2008-р від 18 квітня 2008 року Теребовлянського районного
суду Тернопільської області // Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1833092.
20. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : у 2 т. / [П.П. Андрушко, Т.М. Арсенюк, О.Ф. Бантишев та ін.] ; за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка,
Є.В. Фесенка. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К. : Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури,
2009. – Т. 2. – 2009. – 624 с.
21. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page.
22. Белкин Р.С. Курс криминалистики : [учебное пособие для вузов] / Р.С. Белкин. –
3-е изд., доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 837 с.
Анотація
Поліщук С. М., Самойленко О. А. Способи вчинення незаконних дій щодо майна,
на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає
конфіскації. – Стаття.
Стаття присвячена висвітленню способів учинення незаконних дій щодо майна, на яке
накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації.
Такі способи систематизовані, в результаті чого визначено два різновиди досліджуваної
злочинної діяльності.
Ключові слова: арештоване майно, заставлене майно, майно, що підлягає конфіскації,
механізм злочину, описане майно, спосіб учинення злочину.
Аннотация
Полищук С. Н., Самойленко О. А. Способы совершения незаконных действий в отношении имущества, подвергнутого аресту, заложенного имущества или имущества,
которое описано или подлежит конфискации. – Статья.
Статья посвящена освещению способов совершения незаконных действий в отношении
имущества, подвергнутого аресту, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации. Данные способы систематизированы, в результате чего
определены две разновидности структуры исследуемой преступной деятельности.
Ключевые слова: арестованное имущество, заложенное имущество, имущество, которое подлежит конфискации, механизм преступления, описанное имущество, способ совершения преступления.
Summary
Polishchuk S. M., Samoilenko O. A. Modus of illegal actions with рroperty which is
under arrest, foreclosed property, and property which has been inventoried or is to be
forfeited. – Article.
The article is devoted to illumination of methods of accomplishing of illegal actions with
property which is under arrest, foreclosed property, and property which has been inventoried
or is to be forfeited. The given methods are systematized, two varieties of structure of the
explored criminal activity are certain as a result.
Key words: prisoner property, property stopped up, property which is subject to confiscation, mechanism of crime, described property, modus of crime.
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О. В. Ракул
ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Постановка проблеми. У сучасних умовах фіскальна політика держави
відіграє суттєву роль у побудові соціально-орієнтованого суспільства та наближення рівня життя до Європейських стандартів. Проте, впроваджуючи
фіскальну політику, держава має додержуватись балансу між оптимальним
обсягом надходжень, необхідних для повноцінного виконання нею своїх
функцій, і фінансовими потребами реального сектору економіки, тобто сприяти здійсненню не лише простого, а й розширеного відтворення, які дадуть
українському суспільству змогу відповідати основним світовим тенденціям
і стандартам. Водночас реалізація зазначеної мети лише з боку центральної влади вважається не настільки ефективною, ніж за поєднання зусиль з
органами місцевого самоврядування. Це можливо лише за умов оптимального розподілу повноважень між різними рівнями влади та можливостей
їх фінансового забезпечення, а також раціонального формування завдань,
які постають, задля реалізації загальної стратегії сталого розвитку України.
Тому нині постала необхідність у фіскальній децентралізації, яка дасть змогу
спростити й оптимізувати визначення напрямів використання ресурсів для
окремих адміністративно-територіальних одиниць, а також забезпечити їх
необхідним обсягом фінансування за мінімальних бюрократичних перепон.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемним питанням
фіскальної децентралізації приділяли увагу окремі науковці, а саме: В. Андрущенко, А. Гавриленко, М. Деркач, О. Кириленко, А. Крисоватий, І. Луніна, І. Лютий, О. Майданник, О. Музика, Т. Сало, А. Соколовська, Р. Степанін, В. Федосов, І. Чугунов та інші. Проте окремі аспекти недоліків і переваг
фіскальної децентралізації в Україні залишились невисвітленими.
Метою статті є визначення проблем фіскальної децентралізації в Україні на сучасному етапі, а також висвітлення поглядів щодо їх подолання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні фіскальна політика України будується на принципах децентралізації: субсидіарності, територіальної відповідності, зовнішньої ефективності, територіальної диференціації й «масштабної» економічності.
Теорія децентралізації сформульована ще наприкінці 80-х років ХХ століття американським економістом У. Оутсом. Її сутність полягає в тому, що
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для локальних суспільних благ, споживання яких здійснюється географічно
локалізованою множинністю всього населення та для яких витрати на виробництво цих благ владою будь-якого рівня й кожного адміністративно-територіального утворення приблизно однакові та рівні витратам центральної
влади, їх забезпечення на місцевому рівні зажди більш ефективне або принаймні не менш ефективне [1, с. 29]. Оптимальність зазначеного підходу
обґрунтовується тим, що органи влади, які здійснюють свою діяльність на
місцевому рівні, більше обізнані з потребами населення та можуть оптимально співвіднести обсяг податкового навантаження з розміром і структурою суспільних благ, яких потребує населення певної території. Крім того,
вкрай необхідний перехід до результативно-орієнтовної моделі державного
управління, а також потрібна гармонізація політики надходжень і витрат
суспільних коштів на всіх рівнях взаємодії державного управління.
У теорії виділяють два основні варіанти фіскальної децентралізації [2, с. 61]:
1. Децентралізація податкових надходжень виникає під час поділу доходів, де контроль за порядком стягнення податків зберігають за собою
центральні органи влади, однак частина доходів від податку надходить до
бюджетів субнаціонального (місцевого) рівня. При цьому сума податку, що
зараховується до бюджету регіону, може бути розрахована відповідно до
різних принципів: у випадку податку на прибуток корпорацій це може бути,
по-перше, єдина для всіх субнаціональних утворень частка податку, зібраного на території регіону, по-друге, сума податку зараховується в бюджет
регіону.
2. Децентралізований поділ бюджетних повноважень за більшого ступеня децентралізації в державі, при цьому застосовується децентралізований
порядок розподілу бюджетних повноважень між національними та субнаціональними органами влади, при якому роль національного уряду зводиться
до визначення загальних рамок, в межах яких може змінюватися місцеве
податкове законодавство, а сфера компетенції місцевої влади істотно розширюється. У разі децентралізованого розподілу бюджетних повноважень
може виникнути необхідність у створенні самостійних місцевих податкових
органів, тому що за різних правил визначення бази оподаткування в різних
регіонах у національних податкових органів можуть виникнути складності
під час збирання податку у великій кількості регіонів, у кожному з яких
діють різні правила визначення бази оподаткування, встановлені різні податкові пільги тощо.
Для децентралізації повноважень із надання державних (бюджетних)
послуг характерне збільшення міжбюджетних перерозподільних потоків за
рівнями бюджетної системи, що ще більше закріплює залежність економічного розвитку регіонів від центрального органу влади, перешкоджає більш
повному використанню факторів їх саморозвитку й вимагає централізації
величезних фінансових ресурсів на загальнодержавному рівні.
Але найбільш оптимальним уважаємо раціональне поєднання двох окреслених підходів – часткова децентралізація бюджетних надходжень і витрат.
При цьому важливим є ефективне використання механізмів, спрямованих на
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підвищення частки власних доходів місцевих бюджетів, включаючи надання
права на встановлення територіальних надбавок до ставок загальнодержавних податків, що має сприяти зменшенню дотаційності нижчих бюджетів.
У свою активну фазу реалізації фіскальна децентралізація як процес перерозподілу фіскальних функцій держави на користь органів місцевого самоврядування [3, с. 25] на території України вступила у 2015 році. Починаючи з 2015 року вже зроблено певні кроки щодо адміністративно-правового
забезпечення розпочатої фіскальної децентралізації, а саме: удосконалено
механізм міжбюджетних правовідносин шляхом унесення змін до Бюджетного кодексу України та галузевих підзаконних нормативно-правових актів;
урегульовано порядок надання цільових субвенцій місцевим бюджетам із
державного бюджету для виконання найважливіших державних функцій
(фінансування освіти й охорони здоров’я, а також підвищення ефективності
бюджетних коштів і досягнення цільових результатів); удосконалено механізм зовнішніх запозичень для органів місцевого самоврядування тощо [4].
Фіскальна децентралізація має будуватись на принципі субсидіарності,
тобто завдання мають вирішуватися на найнижчому рівні державного управління, на якому їх вирішення є можливим та ефективним. Тобто держава
делегувала повноваження щодо забезпечення населення певним набором
суспільних благ місцевій владі. Для того щоб такий підхід було реалізовано,
необхідно нормативно-правове регулювання, що полягає в розробці й прийнятті законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо визначення
цілей, принципів, обсягів, порядку і умов забезпечення коштами й здійснення бюджетних видатків на місцевому рівні. Зокрема, у Державному бюджеті
на відповідний рік має бути встановлений певний обсяг надходжень і витрат
саме для місцевого рівня, а також за необхідності передбачені джерела збільшення їх надходжень. За даними Міністерства фінансів, приріст надходжень
загального фонду місцевих бюджетів за 2016 рік порівняно з 2015 роком
становив 49,6%, або 43,7 млрд грн [5]. Але на 2017 рік було прораховано
необхідність збільшення надходжень до бюджетів органів місцевого самоврядування, відповідно, до запланованих показників місцеві бюджети отримують додаткові надходження за рахунок підвищення мінімальної заробітної
плати, внаслідок збільшення надходжень від податку на доходи фізичних
осіб. Але фіскальна децентралізація означає не лише збільшення фінансових надходжень на місцеві потреби, а й визначення місцевими громадами
зобов’язань, які необхідні в інтересах членів цих громад.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на
2017 рік» [6], змінюються підходи до фінансування різний галузей суспільного життя. Зокрема, на місцевий рівень передаються повноваження щодо
утримання профільних закладів освіти й охорони здоров’я, що дають місцевим громадам змогу більш ефективно використовувати кошти. Оплата
комунальних послуг медичних та освітніх закладів із місцевих скарбниць
стимулюватиме відповідальне ставлення на місцях до економії споживання енергоресурсів, упровадження енергоефективних технологій та активну
участь у програмах з енергоефективності. Ще одним позитивним момен-
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том варто відмітити те, що саме на місцях будуть вирішувати найбільш
оптимальні напрями використання цільових коштів, наприклад, провести
модернізацію й утеплення поліклінік і шкіл чи й далі обігрівати за рахунок
платників податків повітря на вулиці. Також держава збільшила підтримку
місцевих бюджетів для реалізації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку. У 2017 році в Державний фонд регіонального розвитку
закладено 9 млрд грн, що у 2,3 рази більше, ніж у 2016 році.
Водночас під час розроблення будь-яких заходів у межах фіскальної децентралізації необхідно брати до уваги її основні переваги й недоліки. Головні переваги фіскальної децентралізації можна звести до трьох основних
факторів. По-перше, місцеві органи влади та споживачі послуг на місцевому
рівні краще знають свої вподобання й потреби, адже в цьому випадку місцеві уряди ближчі до населення, як наслідок, більш низькі інформаційні
бар’єри та краще розуміння переваг і потреб населення конкретної території. Крім того, в різних адміністративно-територіальних одиницях неоднорідне населення, що зумовлює відмінність його потреб щодо кількості й співвідношення наданих державою послуг, що можливо відстежити лише, так би
мовити, з близької відстані. По-друге, децентралізація заохочує конкуренцію
між обласними та міськими (районними) органами державної влади, що, з
одного боку, є засобом для автоматичного застосування санкцій до неефективно працюючих органів влади (може статися відтік ресурсів із підлеглих
їм адміністративних одиниць), а з іншого – дає громадянам змогу вибирати
для своєї діяльності адміністративні одиниці з відповідним набором суспільних благ. По-третє, існує велика ймовірність зниження витрат політичного
експериментування.
Водночас ефективність зазначеного підходу можлива лише за таких
умов: відсутність економії на масштабі – витрати на адміністрування послуг
однакові для центральних і місцевих органів влади; відсутність зовнішніх
ефектів – суспільні блага, які вироблені на території певної юрисдикції, повністю споживаються населенням цієї самої юрисдикції; здороження суспільних послуг, які надаються централізованою владою, – переваги населення
різних місцевостей суттєво відрізняються, що дає можливість варіювати
замовлення на отримання послуг від центральної влади. Наведені умови
забезпечують привабливість такого механізму як для центральних органів,
у яких відпадає необхідність опікуватись поточними проблемами населення
всієї країни, а також виникає реальна можливість реалізувати свої послуги
за максимально можливою вартістю, так і для місцевих органів влади, які,
володіючи оперативною ситуацією, можуть розрахувати на певний обсяг
ресурсів, необхідних для реалізації потреб окремої адміністративно-територіальної одиниці.
Проте фіскальна децентралізація має й певні недоліки, які загалом є наслідком тих самих джерел, що й недоліки ринкової системи. До її недоліків
зараховують такі:
– дисбаланс між ресурсами та закріпленими повноваженнями щодо виконання видаткової частини бюджету, які доступні владі нижчого рівня;
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– міжрегіональна диференціація чистих фіскальних вигод – різниця між
обсягом вигоди, яку отримують на певній території від субнаціональних
суспільних благ, і рівнем податкових платежів, які перераховуються до центрального бюджету, що призводить до порушення принципу справедливості,
відповідно до якого кожен індивід має право на рівний доступ до суспільних
благ незалежно від їх географічного розташування;
– наявність побічних горизонтальних фіскальних зовнішніх ефектів, які
притаманні високому рівню децентралізації, що пов’язано передусім із намаганням обласної та міської (районної) влади досягнути власні цілі за рахунок інших територій (наприклад, недобросовісна податкова конкуренція,
експорт податкового тягаря тощо) [1, c. 35].
Зазначені негативні ефекти посилює корупційний складник, який може
виявлятися на будь-якому рівні прийняття рішень про відкриття бюджетних
асигнувань тому або іншому розпоряднику бюджетних коштів. При цьому може бути порушена сутність фіскальної децентралізації, яка полягає
в тому, що рішення про надання суспільних послуг, які приймаються на
кожному рівні влади та фінансуються за рахунок бюджетних коштів, мають
обов’язково відображати переваги населення відповідної території. І у випадку зневажання інтересів підпорядкованої території й просування власних
проектів влада місцевого рівня може отримати зворотній ефект децентралізації – суттєве зменшення податкових надходжень, адже коли населення
усвідомлює несправедливість вчинків влади, яка прикривається інтересами
цього ж населення, воно приймає для себе рішення про можливість порушення законодавства, у цьому випадку – податкового. Тому корупційні
вияви під час реалізації фіскальної політики окремих адміністративно-територіальних одиниць можуть призвести до ефекту «снігової лавини»: суттєве
невиконання дохідної частини бюджету утворює дефіцит наявних коштів і
вимагає вжиття екстрених заходів, спрямованих на відшукування вільних
коштів для виконання завдань, які стоять перед місцевою владою. І в разі
фіскальної децентралізації неможливо сподіватись на дотації із центрального
бюджету.
Збалансованість витрат і результатів фіскальної децентралізації залежить
від специфічних функцій держави з надання певного рівня суспільних благ,
таких як підтримка стабільності грошової системи, збереження національної
оборони й безпеки, збереження єдиних кордонів ринку, надання початкової
освіти й медичного обслуговування, в тому числі й заходів щодо децентралізації бюджетно-податкових відносин. При цьому оптимальне поєднання
бюджетних інтересів має виключати будь-яку можливість того, щоб бюджети територій потрапляли в повну залежність від нераціонального розподілу
часток загальнодержавних регулювальних податкових доходів центральними органами державної влади. Адже інтереси центральної влади та органів місцевого самоврядування в бюджетно-податкових відносинах повинні
забезпечуватися головним чином шляхом зміцнення їх власної фінансової
бази на основі законодавчого закріплення за ними гарантованих бюджетно-податкових джерел.
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Одночасно місцева влада повинна володіти певним фіскальним суверенітетом – передбаченими бюджетним і податковим законодавством правами
щодо формування територіальної політики надходжень і витрат. Місцеві
органи повинні мати право регулювати джерела й обсяг надходжень до
місцевих бюджетів у межах законодавчо встановленого переліку місцевих
податків. Крім того, їм необхідні конкретні повноваження щодо встановлення бюджетно-податкових ставок, пільг та інших преференцій, а також
установлення податкової бази. У результаті регіони, регулюючи відповідну
частку податкового навантаження, матимуть можливість створювати стимулювальний вплив на економічні інтереси та підприємницьку активність
економічних суб’єктів з метою розміщення нових виробничих потужностей,
а також на формування сприятливого інвестиційного клімату для забезпечення стійкого припливу капіталу на своїй території. І сьогодні законодавчий орган влади зробив певні кроки в цьому напрямі.
На цій основі об’єднання фіскальних інтересів усіх рівнів влади формує, з
одного боку, стійке фінансове становище місцевих утворень, оскільки місцеві
органи влади повинні мати повноваження щодо регулювання податків, які формують їхні бюджетні доходи, з метою досягнення ефективного децентралізованого контролю за бюджетними витратами, а з іншого – відбувається збільшення бюджетно-податкових доходів як центральної влади, так і місцевої влади,
оскільки остання зможе впливати на обсяг бюджетно-податкових надходжень у
певних межах шляхом прийняття власних рішень у сфері податкової політики,
зокрема шляхом зміни як податкових ставок, так і бази оподаткування.
Особливість фіскальної децентралізації полягає в тому, що, по-перше,
розподіл бюджетно-податкових повноважень виявляється в сильній залежності від розподілу не так дохідних зобов’язань, як витратних, а по-друге,
реальна проблема розподілу бюджетно-податкових повноважень полягає не
в тому, щоб передати на місцевий рівень право вводити або скасовувати податки, повністю визначати податкову базу тощо, а в передачі місцевій владі
права приймати рішення, що стосуються її адміністративно-територіальної
одиниці, в межах, передбачених національним законодавством.
Висновки. Зважаючи на особливості процесу фіскальної децентралізації
під час формування фіскальної політики держави в сучасних умовах, можемо констатувати, що необхідно таке:
– визначити оптимізаційний критерій «на вході» податкової системи з позиції оптимізації прав та обов’язків державних органів і платників податків;
– уточнити незмінні критерії правової оптимізації бюджетно-податкових
відносин, в якості яких виступають розмежування сфер правового регулювання бюджетно-податкових відносин, принцип стабільності законодавства,
принцип нейтральності законодавства, принцип відповідності законодавства
розвитку економічних відносин;
– установити взаємозв’язок податкової політики й інституціонального
регулювання бюджетно-податкових відносин;
– здійснити інституціональну трансформацію фіскальних інструментів і
механізмів на основі врахування зовнішніх і внутрішніх факторів державно-

310

Наукові праці НУ ОЮА

го регулювання з метою створення необхідних умов для стійкого балансу
інтересів суб’єктів фінансових відносин і гармонізації системи державних
фінансів.
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Summary
Rakul O. V. Fiscal decentralization in Ukraine: modern problems and ways to overcome them. – Article.
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ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
Постановка проблеми. Судово-експертна діяльність регламентується
сьогодні насамперед Законом України «Про судову експертизу» [1], процесуальними кодексами й низкою підзаконних нормативно-правових актів,
серед яких особливе місце посідає Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена Наказом
Мін’юсту № 53/5 (далі – Інструкція) [2], а також Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженим Наказом Мін’юсту № 301/5 [3].
Відповідно до ст. 1 згаданого Закону, судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і
процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у
провадженні органів досудового розслідування чи суду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання зарахування
певних знань до спеціальних дискутується в сучасній науці. Окремі автори
вказують, що спеціальними є знання, що виходять за межі загальноосвітньої підготовки та життєвого досвіду [4]. Такі знання має більш-менш
вузьке коло осіб. Інші дослідники підкреслюють, що до спеціальних варто
зараховувати знання, що знаходяться за межами правових знань, загальновідомих узагальнень (що випливають із людського досвіду) [5].
Мета статті – вивчення проблеми недостатності методичного забезпечення судової експертизи з питань землеустрою для проведення судових
експертиз по кримінальних справах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проведення судової експертизи в межах кримінального провадження детально регламентується
Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПКУ) [6]. Зокрема, відповідно до ст. 102 КПКУ, висновок судового експерта має містити
докладний опис проведених досліджень, у тому числі методи, застосовані
в дослідженні, отримані результати та їх експертну оцінку.
Одним із видів судових експертиз, що виконуються в кримінальних
провадженнях, є інженерно-технічна експертиза, різновидом якої є експертиза з питань землеустрою.
© Ріпенко А. І., Колосюк А. А., 2017
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У результаті 26-річного реформування земельних відносин в Україні набули загрозливого поширення такі різновиди соціально-економічних протиправних явищ, як самовільне зайняття земель, порушення меж земельних
ділянок, шахрайські дії стосовно заволодіння земельними ділянками та їх
відчуження, перевищення повноважень з боку посадових осіб органів виконавчої влади й місцевого самоврядування під час вирішення земельних
питань тощо. Отже, залучення сьогодні судових експертів до виконання
судових експертиз за цим напрямом тільки набирає суттєвих обертів.
Для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності й постановлення об’єктивного та справедливого вироку в більшості з таких справ
необхідне проведення судової експертизи.
Частина експертних завдань, що зазвичай ставляться на розгляд судових експертів, вирішується в межах експертних спеціальностей 10.7 «Земельно-технічна експертиза. Розподіл земель і визначення користування
земельними ділянками», 10.14 «Оціночно-земельна експертиза. Оцінка земельних ділянок». Проте експерти, атестовані за цими експертними спеціальностями, не можуть відповісти на певні питання у сфері земельних
відносин, що цікавлять слідчих, прокурорів і суддів.
Судова експертиза з питань землеустрою (індекс спеціальності 10.20) як
новий вид судової експертизи з’явилась лише всередині 2015 року. Сьогодні,
відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, кваліфікація за цією експертною спеціальністю (дослідження
з питань землеустрою) присвоюється виключно фахівцям науково-дослідних
установ судових експертиз Міністерства юстиції України. Тим не менше, у
перспективі ця спеціальність, імовірно, буде відкрита й для судових експертів,
що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.
Як і будь-яка інша «молода» експертна спеціальність, експертиза з питань землеустрою має певні прогалини в частині методичного забезпечення. Це є однією з обставин, що зумовлюють проведення цього виду
судових експертиз виключно експертами НДУСЕ Мін’юсту.
Для проведення судових експертиз розробляються, апробуються й реєструються відповідні методики, кожна з яких є результатом науково-дослідної роботи, підготовленої в установленому законом порядку. Згідно з Порядком атестації
та державної реєстрації методик проведення судових експертиз, затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 № 595 [7], атестація методик полягає в оцінюванні звіту про наукову роботу шляхом проведення його
рецензування та апробації державними спеціалізованими установами.
Рекомендовані до подальшого впровадження в експертну практику рішеннями вчених рад спеціалізованих експертних установ методики подаються для державної реєстрації та включення до реєстру, що ведеться
відповідно до Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз, затвердженого Наказом Мін’юсту від 02.10.2008 № 1666/5 [8].
Натепер атестовані за експертною спеціальністю 10.20 фахівці керуються в діяльності в тому числі Методичними рекомендаціями з визначення
відповідності документації із землеустрою вимогам законодавства [9].
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Методичні рекомендації являють собою доволі місткий документ, на
початку якого надається визначення основних термінів. Перший розділ
рекомендацій присвячено загальним засадам проведення судових експертиз із питань землеустрою, у другому – перелічено об’єкти й суб’єкти
землеустрою, третій – розглядає окремі види документації із землеустрою
(проекти землеустрою та технічну документацію із землеустрою). Розділ
4 визначає загальні засади проведення судових експертиз у сфері оцінювання земель, а останній, п’ятий, розділ конкретизує об’єкти, суб’єкти,
принципи й види оцінювання та документації з грошової оцінки земель
(нормативної й експертної).
У науковій літературі відзначають, що методика судово-експертного дослідження є системою категоричних або альтернативних науково обґрунтованих приписів із вибору та застосування в певній послідовності та у
визначених наявних або створюваних умовах методів, прийомів і засобів
(пристосувань, приладів та апаратури) для вирішення експертного завдання.
Відповідно до Методичних рекомендацій «Розробка експертних методик: зміст, структура, оформлення» (КНДІСЕ, 2014. – 76 с.) [10], структура експертної методики з погляду судової експертизи має містити такі
елементи:
1. Найменування (назва), реєстраційний код у Реєстрі методик.
2. Сфера застосування.
3. Перелік основних об’єктів дослідження.
4. Порівняльні об’єкти дослідження.
5. Методи, які застосовуються для вирішення експертних завдань, що
вирішуються методикою.
6. Засоби вимірювальної техніки, дослідницьке (випробувальне) й допоміжне устаткування, витратні матеріали, їх мінімально необхідні характеристики.
7. Порядок проведення експертизи.
7.1. Попереднє (підготовче) дослідження.
7.2. Роздільне (аналітичне) дослідження.
7.3. Експертний експеримент.
7.4. Порівнювальне дослідження.
7.5. Оцінювання результатів (синтез) проведеного дослідження й формулювання висновків
7.6. Оформлення результатів експертного дослідження висновком.
Водночас у представленій структурі спостерігається певне змішування
розуміння «методики» як сукупності способів і методів для проведення
певної роботи (досягнення результату) й «методики» як документа (відповідної зовнішньої форми).
О.Р. Шляховим [11] запропоновано визначення методики судової експертизи як системи методів, прийомів і технічних засобів, призначених
для вивчення специфічних об’єктів експертизи й установлення фактичних
даних, які стосуються предмета окремого роду, виду, підвиду судової експертизи.
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Система методів передбачає цілеспрямованість та упорядкованість їх
використання. При цьому будь-яка методика експертизи – це комплекс
методів, застосованих у певній послідовності (за етапами дослідження,
послідовністю розв’язання підзавдань експертизи тощо). Отже, методика
судової експертизи за своєю сутністю є реалізацією інтеграції методів різних галузей науки, техніки тощо для цілей судочинства.
Основна функція експертної методики спрямована на досягнення безпосередньої мети дослідження – встановлення фактів, що мають доказове
значення. Це і є кінцевим експертним завданням, яке може ділитися на
проміжні завдання (підзавдання), від результатів яких насамкінець і залежить здійснення основної мети експертного дослідження.
Варто зазначити, що не по всіх видах судових експертиз у відповідному
Реєстрі містяться необхідні методики. Так, сьогодні відсутня окрема методика за спеціальністю 10.20 «Дослідження з питань землеустрою», що
задовольняла б указані вище критерії. Проте це не свідчить про абсолютну
неможливість проведення відповідних судових експертиз.
Треба окремо зазначити, що, згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт НДУСЕ Мін’юсту на 2017–2018 роки, фахівцями ДніпроНДІСЕ та КНДІСЕ виконується розробка методики дослідження складу, змісту і правил оформлення документації із землеустрою під час проведення
судових експертиз та експертних досліджень.
Крім того, пошуковим планом Одеського НДІСЕ на 2017 рік передбачено виконання науково-дослідної роботи за темою «Методичні рекомендації
з проведення досліджень зі встановлення відповідності вимогам законодавства технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для громадян». Указані
розробки мають дещо заповнити вакуум у методичному забезпеченні проведення судових експертиз певних секторів питань із землеустрою.
Зрозуміло, що для «нових» видів судових експертиз методичне забезпечення їх проведення є завжди відчутною проблемою. Так, як указується в
науковій літературі, під час формування нового роду (класу) судової експертизи, коли ще не розроблені методики судово-експертного дослідження,
виникає ілюзія, що ніякі специфічні методики не потрібні. Нібито досить
використовувати методи й методики, запозичені з материнської науки, майже без модифікацій. Але надалі підтверджується необхідність розробки специфічних судово-експертних методик і методичних рекомендацій.
Причому в літературі виділяють за ступенем загальності такі види експертних методик, як родові (видові), типові й конкретні. Зазначені види
методик спрямовані на вирішення певного експертного завдання та являють
собою або результат пристосування, модифікації типової експертної методики до вирішення конкретного завдання, або результат творчого підходу експерта до вирішення нетривіального експертного завдання. Проте відсутність
конкретної методики не є перешкодою в наданні експертного висновку.
Так, відповідно до п. 1.4 Інструкції, під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного завдання
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експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, нормативно-правові акти й нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови,
правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановні
документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські
стандарти колишньої УРСР і державні класифікатори, галузеві стандарти
й технічні умови колишнього СРСР, науково-технічна, довідкова література, програмні продукти тощо.
При цьому визначення способу проведення експертизи (вибір певних
методик (методів дослідження)) належить до компетенції експерта. Отже,
атестований судовий експерт самостійно обирає спосіб проведення експертизи. Зокрема, це стосується й проведення судових експертиз за спеціальністю 10.20 «Дослідження з питань землеустрою».
Інструкція в загальних рисах регламентує основні завдання експертизи
з питань землеустрою (перелік цих завдань, як убачається, є невичерпним,
як і перелік питань, що ставляться на вирішення судовому експерту). Основними завданнями судового експерта є такі:
1. Визначення відповідності розробленої документації із землеустрою та
її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним
документам із питань землеустрою й землекористування.
2. Визначення відповідності зміни цільового призначення земельних ділянок і її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам із питань землеустрою й землекористування.
3. Визначення відповідності фактичного землекористування правовстановлювальним документам, документації із землеустрою на земельні ділянки та нормативно-правовим актам.
4. Визначення відповідності виконаної нормативної грошової оцінки земель вимогам нормативно-правових актів.
Крім того, встановлено й орієнтовний перелік вирішуваних експертом
питань, а саме:
– Чи відповідає розроблена документація із землеустрою на земельну
ділянку та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим
нормативним документам із питань землеустрою й землекористування?
Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
– Чи змінено та затверджено цільове призначення земельної ділянки
відповідно до вимог земельного законодавства та інших нормативних документів з питань землеустрою й землекористування? Якщо ні, то в чому
полягають невідповідності?
– Чи відповідає фактичне землекористування правовстановлювальним
документам, документації із землеустрою на земельні ділянки та нормативно-правовим актам?
– Чи відповідає виконана нормативна грошова оцінка земель вимогам
нормативно-правових актів?
Як убачається з наведеного вище, питання, що ставляться судовому
експерту, частково схожі на правові питання. Це певною мірою поясню-
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ється специфікою самого землеустрою як галузі на межі інженерних і
правових знань. Тим не менше, важливо розуміти, що безпосередньо правові питання знаходяться поза межами експертного вирішення. А власне
питання проведення «правової експертизи» та зарахування правових знань
до спеціальних є дискусійним і потребує подальших досліджень.
Важливо розуміти, що для вирішення експертних завдань за спеціальністю 10.20 експерту необхідно отримати оригінали або завірені належним
чином якісні копії відповідної правовстановлювальної документації та документації із землеустрою. Як свідчить майже дворічна практика, найчастіше
проблема полягає саме в тому, що така документація не завжди наявна в
осіб, на яких судом, прокурором чи слідчим буде покладено обов’язок надати документацію експерту, або ж у замовника експертного дослідження.
Окрім вищевказаних методичних рекомендацій, сучасне нормативно-правове забезпечення цього виду судової експертизи складається насамперед із Земельного кодексу України, Законів України «Про землеустрій»,
«Про оцінку земель», «Про регулювання містобудівної діяльності» й інших
спеціальних законів у сферах, що регулюють питання землеустрою, а також законодавчих актів природоохоронного й іншого законодавства, нормативних та інших документів у галузі землеустрою.
Висновки. Підсумовуючи, можна стверджувати, що судова експертиза
за спеціальністю 10.20 «Дослідження з питань землеустрою» належить
до «молодих» видів судової експертизи, тому її методичне забезпечення є
поки що недостатнім. Зокрема, є потреба у виробленні відповідних науково обґрунтованих методик, що відповідають названим у статті критеріям,
а не лише профільних методичних рекомендацій і положень актів земельного, містобудівного та природоохоронного законодавства, стандартів і
нормативних документів у галузі землеустрою, містобудування й охорони
навколишнього природного середовища. Натепер системою установ судових експертиз Мін’юсту забезпечується розробка відповідних методик, що
варто визнати позитивним кроком на шляху вдосконалення методичного
забезпечення судової експертизи за спеціальністю 10.20.
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Анотація
Ріпенко А. І., Колосюк А. А. Проблеми методичного забезпечення судової експертизи з питань землеустрою в кримінальних справах. – Стаття.
Стаття присвячена проблемі недостатності методичного забезпечення судової експертизи з питань землеустрою для проведення судових експертиз по кримінальних справах.
Ключові слова: судова експертиза, методика проведення судових експертиз та експертних досліджень, дослідження з питань землеустрою.
Аннотация
Рипенко А. И., Колосюк А. А. Проблемы методического обеспечения судебной экспертизы по вопросам землеустройства в уголовных делах. – Статья.
Статья посвящена проблеме недостаточности методического обеспечения судебной экспертизы по вопросам землеустройства для проведения судебных экспертиз по уголовным делам.
Ключевые слова: судебная экспертиза, методика проведения судебных экспертиз и
экспертных исследований, исследования по вопросам землеустройства.
Summary
Ripenko А. І., Коlosiuk А. A. Problems of the methodical providing of judicial expertise
on questions of organization of the use of land in criminal cases. – Article.
The article is devoted the problem of insufficiency of the methodical providing of judicial
expertise on questions of organization of the use of land for the leadthrough of judicial expertise
on criminal cases
Key words: judicial expertise, method of leadthrough of judicial expertise and expert researches, research on questions of organization of the use of land.
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ Й АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ
АСПЕКТІВ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ПРАКТИКИ СТАТТІ 1102
КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ «ФІНАНСУВАННЯ ДІЙ,
ВЧИНЕНИХ З МЕТОЮ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗМІНИ
ЧИ ПОВАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ
АБО ЗАХОПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ЗМІНИ МЕЖ
ТЕРИТОРІЇ АБО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ»
Постановка проблеми. За період з грудня 2012 року по теперішній
час Україна пережила низку соціально-політичних і військових потрясінь,
які наглядно продемонстрували невідповідність окремих норм законодавства вимогам сьогодення та необхідність докорінного перетворення низки
кримінально-правових інституцій.
Як наслідок, події 2013–2017 років змусили парламент повністю переглянути окремі законодавчі документи, що мають стосунок до національної безпеки.
У зазначений період Верховною Радою України 66 разів уносилися зміни до Кримінального кодексу (далі – КК) України та 48 разів – до Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України, які містили
більше ніж тисяча різноманітних доповнень і поправок (за даними, отриманими на офіційному сайті http://zakon0.rada.gov.ua) [2; 3].
Мета статті – дослідити передумови доповнення Кримінального кодексу України ст. 1102 «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької
зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України» та проаналізувати практику притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних
у вчиненні вказаного злочину.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проте окремі нововведення до чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства,
проіснувавши незначний проміжок часу, були виключені новими поправками.
Причинами зазначеного явища є неможливість застосування нововведених
норм права згідно з вимогами сьогодення, конфлікт між потребою ефективно
протидіяти терористичним і сепаратистським явищам у країні та вимогами
щодо лібералізації законодавства, висунутими Європейським Союзом.
© Сиротов К. С., 2017
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Крім того, потреба часу, що викликає пришвидшений темп унесення
змін до чинного законодавства, не сприяє його досконалому науковому
дослідженню й обговоренню.
Як приклад можна згадати введення в КК України 16.01.2014 ст. 1101
«Екстремістська діяльність», яку згодом було звідти виключено [5].
Тому надважливим завданням для сучасної юридичної науки є постійне
дослідження чинного кримінального законодавства й аналіз його відповідності вимогам сьогодення.
Так, 19 червня 2014 року законодавцем унесено зміни до КК України,
а саме доповнено його статтею 1102 «Фінансування дій, вчинених з метою
насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення
державної влади, зміни меж території або державного кордону України» [6].
У зв’язку з тим що нині науково-практичний коментар зазначеної статті повністю відсутній, доречно розпочати дослідження наведеної правової
норми саме з аналізу передумов і причин криміналізації вказаного діяння
та правозастосовної практики цього складу злочину.
Суб’єктом подання цього Законопроекту стали депутати Верховної Ради
України І.С. Луценко та А.А. Кожем’якін, які обґрунтували необхідність
уведення в КК України додаткового складу злочину результатами соціологічних досліджень, проведених у березні-квітні 2014 року (статистичні
дані самого екзит-полу не представлені).
Як ідеться в пояснювальній записці Проекту Закону, що став підставою
для внесення відповідних змін до КК України, зазначені дослідження громадської думки жителів України дають змогу зробити висновок, що ідеї
сепаратизму виходять зовсім не від народу, а насаджуються ззовні [7].
Наведене твердження, на нашу думку, містить у собі відразу дві суперечності.
По-перше, походження ідеї сепаратизму та її поширення серед населення може бути підтверджено виключно фактичними даними розвідувальних
і контррозвідувальних органів держави (до компетенції яких належить згадана проблема), а ні в якому разі не ґрунтуватися на матеріалах проведення соціологічного дослідження громадської думки.
По-друге, якщо брати до уваги той факт, що поширення т. зв. «сепаратистських ідей» здійснюють ззовні (представники і структури іноземних держав), то й фінансуються вони із цих самих зовнішніх джерел.
А отже, притягувати до кримінальної відповідальності в такому випадку
необхідно іноземні юридичні особи, що, відповідно до положень чинного
законодавства, неможливо, і представників владних структур іноземних
держав, які за теперішніх реалій у жодному випадку не будуть передані
українському судочинству. Отже, якщо розглядати як основний фактор,
що інспірує поширення сепаратизму в Україні, саме «зовнішній вплив», то
вказана стаття КК України матиме декларативний характер і не матиме
жодного значення для забезпечення прав і законних інтересів України.
З метою аналізу підстав уведення в КК України ст. 1102 розглянемо
детальніше пояснювальну записку до Законопроекту.
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Народні депутати зазначають: «Кримінальний кодекс України недостатньо регулює питання, пов’язані із діяльністю, спрямованою на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, зміну меж території або
державного кордону України».
Так, є дві статті, які можна застосовувати для кваліфікації таких дій, –
ст. 109 КК України «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення
конституційного ладу, або захоплення державної влади», ст. 110 КК України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».
Проте випадає важливий елемент – фінансування подібних дій.
Як зазначають автори законодавчої ініціативи, сьогодні спостерігається
розгалужена мережа юридичних і фізичних осіб, які забезпечують фінансування подібних структур в Україні, метою яких є підтримка сепаратистських настроїв, а саме така діяльність є головною рушійною силою
в розпалюванні подібних конфліктів усередині держави [7].
У цьому контексті важливо закцентувати увагу на двох аспектах.
По-перше, сам понятійний апарат словосполучення «сепаратистські настрої» не досліджено й не введено в чинне законодавство. Ураховуючи одне
з найбільш загальновживаних тлумачень поняття «сепаратизм» [9, с. 472],
можна дійти висновку, що «сепаратистські настрої» в цьому контексті потрібно розуміти як особисте переконання окремої людини в необхідності
відокремлення від держави частини її території та населення.
Водночас правова норма, що розглядається, передбачає відповідальність
за фінансування дій, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу й захоплення державної влади, у зв’язку з чим доцільно зробити припущення, що ініціатори зазначеного Законопроекту в контексті
поняття «сепаратистські настрої» розуміють також особисті переконання
окремої особи в необхідності зміни конституційного ладу та заміни державної влади у спосіб, не передбачений чинним законодавством.
Отже, підставою для введення зазначеного складу злочину до КК України є необхідність формування механізму протидії особам (фізичним
чи юридичним), що фінансують структури, в т. ч. політичні й громадські об’єднання, які поширюють серед населення України переконання щодо необхідності відокремлення від держави частини її території, а також зміни конституційного ладу та заміни державної
влади у спосіб, не передбачений чинним законодавством.
Ураховуючи той факт, що більшість політичних партій і громадських
об’єднань опозиційної спрямованості будують свою діяльність на критиці
чинної влади, формуванні в пересічних громадян переконання щодо неефективності її роботи й необхідності заміни (в т. ч., як показує практика
останніх подій, і шляхом організації протестних акцій і блокуванням
шляхів транспортного сполучення й державних установ), існує ризик
використання представниками владних структур механізму кримінальної
відповідальності за вказані діяння для здійснення тиску на своїх опонентів.
Так, будь-яка діяльність опозиційних сил, спрямована на дискредитацію
чинної влади й донесення до населення ідеї про необхідність проведення
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перевиборів шляхом організації масових протестних заходів і т. зв. блокад із вимогами відставки уряду та президента, матиме окремі ознаки
складу злочину – кримінального правопорушення, що, згідно зі ст. 214
КПК України, буде підставою для внесення відомостей до ЄРДР і початку
досудового розслідування. [3] Як наслідок, щодо вказаних партій і їхніх
функціонерів проводитимуться слідчі дії, в т. ч. обшуки, виїмки та допити,
що не дасть їм змоги функціонувати в нормальному режимі й фактично
міститиме в собі порушення ст. 36 Конституції України [1].
Тим самим у ній від початку міститься загроза демократичному устрою
нашої держави.
По-друге, ініціаторами Законопроекту не наведено приклад зазначеної
розгалуженої мережі юридичних і фізичних осіб, що забезпечують фінансову підтримку сепаратистських процесів в Україні, на які вони безпосередньо посилаються, обґрунтовуючи необхідність наведених змін.
У пункті другому пояснювальної записки, що розглядається, подано
мету й завдання: «Проект розроблено з метою забезпечення стабільності
в Україні, попередження протиправної сепаратистської діяльності, яка має
на меті насильницьку зміну меж території або державного кордону України» [7].
Водночас у рамках правової норми передбачається відповідальність за
фінансування не тільки діяльності, спрямованої на насильницьку зміну
меж території, а й дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення
конституційного ладу.
Повертаючись до аналізу безпосередньо ст. 1102 КК України, необхідно
зазначити, що введення окремої статті, яка регулює відповідальність за фінансування дій, учинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території
або державного кордону України, не має великого практичного значення,
оскільки така відповідальність уже була передбачена.
Розглянемо положення ст. 27 КК України.
Так, частина третя наведеної норми визначає, що «організатором є особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала
нею, або особа, яка забезпечувала фінансування злочинної діяльності
організованої групи або злочинної організації». У свою чергу, в частині
п’ятій зазначено, що «пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками» [2].
Необхідно враховувати той факт, що фінансові ресурси є одним із основних елементів, необхідних для реалізації більшості злочинів проти основ національної державності. Отже, фінансування дій, передбачених ст.
ст. 109 і 110 КК України, є нічим іншим як організацією, тобто фінансовим
забезпеченням злочинної діяльності групи осіб, що має на меті насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, чи зміну меж території або державного кордону України, або
пособництвом, інакше кажучи, наданням засобів чи знарядь у вчиненні
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зазначеної категорії злочинів. У зв’язку з цим кримінальна відповідальність за фінансування категорії дій, що розглядаються, наставала
б за ч. 3 або ч. 5 ст. 27 і ст. 109 або ст. 110 КК України, відповідно.
Іншим результатом унесення в КК України наведеної статті стало формування правової колізії, причиною якої є реалії сьогодення, пов’язані з
функціонуванням на території України незаконних збройних формувань,
т. зв. «Донецька народна республіка» (далі – «ДНР») і «Луганська народна
республіка» (далі – «ЛНР»).
З моменту доповнення КК України вказаною статтею (від 19.06.2014),
тобто майже за три роки, українськими судами винесено тільки один вирок за ст. 1102 КК України.
Указаний вирок винесено суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Є.В. Стратієм у кримінальній справі від 08.10.2015 № 331/7297/15к [8], у зв’язку з чим тільки його доречно використовувати як правозастосовну практику кримінально-караного діяння, передбаченого ст. 1102 КК
України.
У вказаному вироку судом зазначено, що протягом березня-травня
2014 року на території Луганської області створено так зване самопроголошене державне утворення «Луганська народна республіка», основною
метою діяльності якого є зміна меж території й державного кордону України, створення незаконного державного утворення ЛНР, учинення терористичних актів і диверсій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності й
недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.
У зв’язку з цим суд кваліфікує дії фігуранта справи як фінансування
НЗФ «ЛНР», учинене ним з метою зміни меж території або державного
кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, за ч. 1 ст. 1102 КК України [8].
Разом із тим фактів фінансування та матеріального забезпечення НЗФ
«ДНР»/«ЛНР», які з 2014 року здійснюють діяльність, спрямовану на
зміну меж території України й захоплення державної влади збройним
шляхом, задокументованих у встановленому законом порядку правоохоронними органами, набагато більше. Усі вони кваліфікуються за ст. 2585
КК України «Фінансування тероризму», у зв’язку з тим що НЗФ «ДНР»
і «ЛНР», відповідно до абзацу 19 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з
тероризмом», є терористичними організаціями [7].
Отже, одні й ті самі дії можна кваліфікувати за двома окремими
статтями – 1102 і 2585 КК України, що формує правову колізію і становить проблему для правильної кваліфікації наведених протиправних діянь.
Іншим правовим аспектом, що потребує подальшого наукового дослідження й опрацювання, є проблема невідповідності санкції за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 1102 КК України,
тяжкості правопорушення.
Проблема полягає в такому. Санкція ч. 1 ст. 110 КК України передбачає
за умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордо-
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ну України на порушення порядку, встановленого Конституцією України,
а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до
вчинення таких дій покарання у вигляді позбавленням волі на строк від
трьох до п’яти років із конфіскацією майна або без такої. Відповідно до
положень ст. 12 КК України, вказане кримінальне правопорушення належить до злочинів середньої тяжкості [2].
Водночас навіть незначне фінансування зазначених вище дій, яке могло
суттєво не вплинути на їх учинення, відповідно до санкції ч. 1 ст. 1102
КК України, також передбачає покарання у вигляді позбавленням волі
на строк від трьох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років і з конфіскацією майна [2].
Отже, навіть перерахування коштів у розмірі 100 грн на рахунки організацій або осіб, що планують здійснити в непередбачений законом спосіб
зміну меж території України, будь-якою фізичною особою, яка за тих чи
інших підстав співчуває організаторам, карається так само, як дії безпосередніх виконавців.
Повертаючись до єдиного судового прецеденту, варто зауважити, що
у випадку розгляду наведеного складу злочину в контексті фінансування
НЗФ «ДНР» і «ЛНР» необхідно розуміти, що основною метою діяльності
вказаних формувань є не тільки зміна меж території й державного кордону
України (що розглядалося судом) [8], а й захоплення державної влади в
Україні загалом і на окремих її територіях.
Тому доречніше розглядати фінансування вказаних структур
як кримінальне правопорушення, передбачене одночасно ч. ч. 1 і 2
ст. 1102 КК України.
Висновки. Підсумовуючи правові та логічні колізії, а також проблемні
аспекти правозастосовної практики ст. 1102 КК України, можна підсумувати потребу подальшого вдосконалення правозастосовної діяльності правоохоронних органів і суду в розслідуванні злочинів, пов’язаних із фінансуванням сепаратизму в Україні.
Крім того, наведений напрям потребує подальшого наукового й експертного дослідження з метою створення методичних рекомендацій, що дадуть
змогу оптимізувати процес розслідування та притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, винних у вчиненні злочину, передбаченого ст. 1102
КК України.
Розглядаючи перспективні напрями виявлення й наступного документування протиправної діяльності, пов’язаної з фінансуванням дій, учинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу
або захоплення державної влади, зміни меж території або державного
кордону України, на нашу думку, представникам правоохоронних органів
необхідно звернути увагу на сукупність дій фізичних і юридичних осіб,
що здійснюють фінансування незаконно створеного уряду тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, чим сприяють його подальшому
функціонуванню.
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У цьому контексті передусім посадовим особам Служби безпеки України та Державної служби фінансового моніторингу України необхідно започаткувати спільну діяльність із виявлення і притягнення до кримінальної
відповідальності керівників і власників юридичних осіб, зареєстрованих на
території України, які одночасно сплачують податки, збори й інші обов’язкові платежі до бюджету тимчасово окупованої Автономної Республіки
Крим або в будь-який інший спосіб, чим сприяють діяльності самопроголошеного «уряду» вказаного регіону.
Література
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80.
2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III / Верховна Рада України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/4651-17.
4. Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20 березня 2003 р. № 638-IV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/638-15.
5. Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних
законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян : Закон України від 16 січня 2014 р.
№ 721-18 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/721-18/ed20140116/page.
6. Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму : Закон України від 19 червня 2014 р. № 1533-VII / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/1533-vii.
7. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України» (щодо кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму) від 6 травня 2014 р. / народні депутати України: І.С. Луценко, А.А. Кожем’якін [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50842.
8. Вирок судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Є.В. Стратія у кримінальній справі
від 8 жовтня 2015 р. № 331/7297/15-к // Реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52051581.
9. Юридична енциклопедія / за ред. Ю.С. Шемшученко. – К. : Українська енциклопедія,
2001. – 792 с.
Анотація
Сиротов К. С. Передумови виникнення й аналіз проблемних аспектів правозастосовної практики статті 1102 Кримінального кодексу України «Фінансування дій,
вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України». –
Стаття.
Стаття присвячена дослідженню передумов доповнення Кримінального кодексу України
ст. 1102 «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону
України» й аналізу практики притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у
вчиненні вказаного злочину.
Ключові слова: Кримінальний кодекс України, державна влада, державний кордон.
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Аннотация
Сиротов К. С. Предпосылки возникновения и анализ проблемных аспектов правоприменительной практики статьи 1102 Уголовного кодекса Украины «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения
конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины». – Статья.
Статья посвящена исследованию предпосылок дополнения Уголовного кодекса Украины ст. 1102 «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения
или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения
границ территории или государственной границы Украины» и анализу практики привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении указанного преступления.
Ключевые слова: Уголовный кодекс Украины, государственная власть, государственная граница.
Summary
Syrotov K. S. The background and analysis of problematic aspects of law enforcement
practice of art. 1102 of the Criminal Code of Ukraine “Financing of actions committed
with the aim of forcibly changing or overthrowing the constitutional system or seizing
state power, changing the borders of the territory or state border of Ukraine”. – Article.
The article is devoted to the research of the prerequisites of supplementing the Criminal
Code of Ukraine art. 1102 “Financing of actions committed with the aim of forcibly changing
or overthrowing the constitutional system or seizing state power, changing the borders of the
territory or state border of Ukraine” and analyzing the practice of bringing to justice the persons guilty of committing this crime.
Key words: Criminal Code of Ukraine, state authorities, state border.
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Сниегуоле Матулиене
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ЛИТВЕ – ЕСТЬ ЛИ СТРАТЕГИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ?
Doctrina multiplex, veritas una
Введение. Вопросы борьбы с преступностью всегда с большей или
меньшей остротой поднимались в научном, общественном и политическом
дискурсе. В XVIII веке сформировалась классическая школа уголовного
права, идеи которой должны были стать фундаментом цивилизованного
сдерживания преступности и воздействия на совершивших преступные
деяния. Однако реализация этих целей и задач оказалась малоуспешной.
Резкий рост преступности и иных сопутствующих негативных процессов,
популярность криминальной антропологии, все более широкое внедрение
социологических методов способствовали формированию в XIX веке новой
научной дисциплины – криминологии (ранее – уголовной социологии),
которая должна была, используя научные методы, помочь познать сущность осмысленного1 преступного поведения определенных лиц, сущность
и закономерности преступности как социального явления, ее причины,
а также предложить меры по ее сдерживанию. Постепенно в политическом обиходе появился термин уголовной политики, предусматривающей
репрессивные методы в отношении лиц, совершающих преступления, а
также правовые механизмы защиты от преступных посягательств. Однако
для уголовной политики мало было только познать сущность и причины
преступности. Для нее также важен был эффективный инструмент раскрытия и расследования преступлений, которым стала криминалистика,
На развитие криминальной антропологии большое влияние оказали исследования Чезаре Ломброзо, который является автором идеи «прирождённого преступника». По мнению
Ч. Ломброзо, преступник – это особый природный тип. Станет человек преступником или
нет – зависит только от врождённой предрасположенности, причём для каждого типа преступлений (убийства, изнасилования, хищения) характерны свои аномалии физиологии,
психологии и анатомического строения. См.: Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство;
Женщина преступница или проститутка; Любовь у помешанных, Сборник / Ч. Лоброзо ;
пер. c ит. – 2-е изд. – Минск : Попурри, 2004.
1
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возникшая во второй половине XIX века. Однако и криминалистика не
могла решать сложных прогностических задач, которые выходили за рамки ее предмета.
Понятие и термин государственной криминалистической политики2
пока не получили распространения в научной литературе, законодательной (правотворческой) и практической правоприменительной деятельности как в Литве, так и в других странах. Мы встречаем в документах,
научных или публицистических источниках схожие, но не аналогичные
понятия: «уголовная политика»3, «уголовно-правовая политика»4 или «криминальная политика», «стратегия борьбы с преступностью и иными патологиями», «политика внутренней безопасности» и т.д.
Можно ли говорить о криминалистической политике?
Несмотря на отсутствие понятия и термина государственной криминалистической политики в широком общественном и научном дискурсе
(который подменяется другими схожими, но не идентичными понятиями),
вопросы борьбы с преступностью и иными проявлениями патологий в жизни общества, а также государственной реакции на них (т.е. все то, что,
по нашему мнению, относится к области криминалистической политики)
всегда с большей или меньшей интенсивностью рассматривались в научных дискуссиях и муссировались как в средствах массовой информации,
так и в политических дебатах5.
Malevski Н. Kriminalistinė strategija, strategija kriminalistikoje ar kriminalistinės politikos
strategija? / Н. Malevski // Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. IX.
2 dalių mokslo straipsnių rinkinys. Charkovas, 2013. Sudarytojai – prof. dr. Hendryk Malevski,
doc. dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė. II dalis. – С. 17–31 ; Малевски Г. Проблема соотношения понятий тактики и стратегии в криминалистике и деятельности правоохранительных
органов / Г. Малевски // Криминалистъ первопечатный. – 2014. – № 9. – С. 99–120.
2

Относительно четко, не вникая в юридические тонкости, понятие уголовной политики
сформулировано в Википедии, где сказано, что уголовная политика – это деятельность
государства по защите граждан и общества от преступных посягательств и преступлений
в целом. Содержанием уголовной политики является разработка целей и задач, а также
выработка средств и методов борьбы с преступностью. Впервые понятие «уголовная политика» было сформулировано Францем фон Листом в 1888 году в работе «Задачи уголовной
политики». Уголовная политика понимается в трёх значениях: 1) государственная деятельность, выраженная в нормативных актах, определяющих цели, задачи и принципы борьбы с
преступностью; 2) особый вид практической государственной деятельности, направленный
на реализацию целей, задач и принципов борьбы с преступностью; 3) научная теория о
стратегии и тактике борьбы с преступностью. См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%
A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0
%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.
3

Уголовно-правовая политика есть целенаправленная деятельность государства, фокусируемая на преступность и сопутствующие ей явления, с целью ее ограничения (сдерживания) и превенции ее проявлений средствами уголовно-правового воздействия.
4

Политика – это общее понятие, которое подразумевает применение на практике искусства или науки руководства и управления государствами или другими политическими образованиями. Во Всеобщей литовской энциклопедии политика определяется как универсальный способ организации общества, общая система регулирования жизни людей, которая
служит поддержанию общественного порядка, внутренней и внешней стабильности, регу5
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Почему целесообразно и нужно говорить о криминалистической, а не
о криминальной или уголовной политике? По нашему мнению, первая,
базируясь на положениях криминалистической науки6, в большей степени
и более целенаправленно охватывает весь комплекс проблем (отвечает ее
целям и задачам), нежели уголовная политика, которая концентрируется
на проявлениях преступности и правовой их оценке. В германской школе
криминалистики закрепился термин “Kriminalstrategie”7, который можно
перевести так: «криминальная или криминалистическая стратегия». Он
характеризует самостоятельную часть криминалистики, указывающую не
только на определенные тенденции развития преступности, но и акцентирующую необходимость реакции общества на потенциальные риски,
вызовы и угрозы, а также новые потенциальные проявления преступных
деяний. Указанная криминалистическая стратегия касается не только
определения приоритетных направлений развития криминалистической
науки, разработки новых средств и методов криминалистической техники,
но и элементов государственного воздействия на эти и им сопутствующие
процессы (вопросы совершенствования правового регулирования, подготовки специалистов, технического вооружения и т.д.). По нашему мнению, хотя взаимосвязь криминалистики, стратегии и криминалистической
политики очевидна, но соединять все эти компоненты в одну дисциплину
нецелесообразно. Можно смело утверждать, что понятие стратегии в криминалистике восточно-европейской школы уже функционирует, но пока
еще идут довольно острые дискуссии о ее содержании, структуре и месте
в системе криминалистической науки. Криминалистическая политика или
“Kriminalstrategie” (криминалистическая стратегия в ее германском понимании), по нашему мнению, является самостоятельной научной дисциплиной синтетической природы, тесно связанной с криминалистической
наукой, но входящей в конгломерат политических наук в сегменте дисциплин о внутренней безопасности.
По нашему мнению, объектом криминалистической политики являются
определенные общественные (криминалистические) отношения, возникающие между различными субъектами государственной власти и управления
(в частности, правоохранительными органами), а также судебной властью,
с одной стороны, и гражданами в процессе раскрытия, расследования и
лируя конфликты. Политика охватывает различные сферы жизни. Различаются внутренняя и внешняя государственная политика. Среди форм внутренней политики упоминаются
политика безопасности и правопорядка. См.: Visuotinė Lietuvių Enciklopedija. – Т. XVIII.
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. – Vilnius, 2010. – C. 517.
Криминалистическая наука исследует два тесно взаимосвязанных объекта: преступность
с особым акцентом на ее функциональную сторону, которая внешне проявляется в действиях преступника, и особую деятельность государственных структур, направленную на
познание, раскрытие, расследование и предупреждение преступных деяний.
6

Zimmermann Н.М. Kriminalstrategie / Н.М. Zimmermann // Handbuch fűr Fűhrungskräfte
der Polizei. – Lűbeck, 1996. – С. 646 ; Zierke J. Aufklärung von Straftatet als strategische
Aufgabe / J. Zierke, Н.Р. Jansen, R. Finkel // E. Kube, H.U. Störzer, K.J. Timm (red.),
Kriminalistik. Handbuch fűr Praxis und Wissenschaft. – Т. 1. – Stuttgart, 1992.
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предупреждения преступлений, с другой. Проблематика государственной
криминалистической политики является сложным многоплановым явлением, которое невозможно даже схематически описать в одной статье8.
Перед криминалистической политикой как формирующимся направлением
в сфере внутренней безопасности стоит целый комплекс задач, которые
следует решать незамедлительно как в теоретическом, так и в прикладном
плане. Одной из таких задач является упорядочение основных понятий,
ибо без этого невозможна никакая научная дискуссия, этот вопрос должен дождаться самостоятельного углубленного исследования. По нашему
мнению, целесообразно внимательно изучить работы германских (немецкоязычных) криминалистов, которые со времен Франца фон Листа возвращаются к проблеме уголовной (криминальной или криминалистической)
политики9.
Одним из сегментов государственной криминалистической политики
(который обычно не вызывает острых дискуссий в обществе, но активно
обсуждается научным сообществом) является строительство и реформирование государственных учреждений, вовлеченных в процессы раскрытия и
расследования преступлений, а также в профилактику преступных и иных
противоправных деяний, воздействие на социальные процессы, сопровождающие или порождающие эти явления. Одной из составляющих этого
сегмента государственной криминалистической политики является строительство и реформирование системы экспертных учреждений. Поэтому нашей целью является не обсуждение общих вопросов государственной криминалистической политики, а лишь анализ и хронология (1990–2016 гг.)
реформирования нескольких основных государственных экспертных учреждений, а также попытка ответить на вопрос: есть ли стратегия государственной криминалистической политики в Литве?
Процесс реформирования экспертных учреждений в Литве
(1990–2016 гг.)
В настоящее время основными государственными экспертными учреждениями в Литве являются Центр криминалистических исследований департамента полиции при МВД Литовской Республики (Lietuvos policijos
kriminalistinių tyrimų centras), Литовский центр судебной экспертизы
(Lietuvos teismo ekspertizės centras), Государственная судебно-медицинская служба при Министерстве здравоохранения Литовской Республики
(Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos),
Государственная служба судебной психиатрии при Министерстве здравоохранения Литовской Республики (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba
prie Sveikatos apsaugos ministerijos). Определенные экспертные функции
Известный немецкий криминалист проф. Рольф Аккерманн подчеркивал, что невозможно
отделить криминалистическую политику и стратегию от криминалистической науки (Zum
Stellenwert der Kriminalistik / [R. Ackermann и др.]. – Ч. 2. Kriminalistik. – 2000. – С. 657.
8

Hans-Jürgen Lange (Hrsg.): Kriminalpolitik (Studien zur Inneren Sicherheit; Bd. 9). VS
Verlag, Wiesbaden 2008, Thomas Feltes (Hrsg.): Kriminalpolitik und ihre wissenschaftlichen
Grundlagen. Festschrift für Prof. Dr. Hans-Dieter Schwind zum 70. Geburtstag. Verlag Müller,
Heidelberg 2006.
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выполняют и некоторые другие государственные учреждения (их подразделения), например, в противопожарном департаменте при МВД имеется Центр исследования пожаров (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras),
который проводит исследования причин пожаров для прокуратуры и иных
органов предварительного расследования. Исследованием документов занимаются специалисты Центра исследования документов Государственной
службы охраны границы (Valstybės sienos apsaugos tarnybos Dokumentų
tyrimo centras) и др. Однако мы остановимся лишь на трех первых учреждениях, так как в них проводится подавляющее количество экспертиз и
исследований.
1. Центр криминалистических исследований департамента полиции
при МВД Литовской Республики (ЦКИ) с 1990 г. претерпел целую серию
реформ и изменений. В 1991 г. экспертно-криминалистический отдел МВД
Литовской Республики стал структурным элементом (Бюро криминалистических экспертиз) Управления криминальной полиции департамента
полиции МВД Литвы. Однако уже в начале 1992 г. приказом министра
внутренних дел Литвы Бюро криминалистических экспертиз было переведено из структур департамента полиции и стало Управлением криминалистических экспертиз МВД, а с 1994 г. – самостоятельным департаментом
в структурах МВД Литвы. В 1999 г. департамент криминалистических
экспертиз МВД был в очередной раз реформирован (в Центр криминалистических исследований) и переведен в подчинение Бюро криминальной полиции департамента полиции при МВД Литовской Республики.
В 2003 г. в связи со вступлением в силу нового уголовно-процессуального
законодательства Литвы и реорганизацией структур правоохранительных
органов Центр криминалистических исследований был выведен из подчинения Бюро криминальной полиции и стал самостоятельным специализированным структурным элементом департамента полиции Литвы, который
должен был оказывать научно-техническую помощь органам предварительного расследования и суда при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. В 2008 г. в структуру Центра криминалистических
исследований был включен на правах управления кинологический центр,
одной из задач которого было проведение одорологических исследований.
2. Литовский центр судебной экспертизы Министерства юстиции
Литовской Республики (ЛЦСЭ) за неполные 60 лет претерпел немало
изменений. Начало этому заслуженному экспертному учреждению было
положено в 1958 г., когда в рамках Министерства юстиции Литвы была
организована научно-исследовательская лаборатория, которая в 1961 г.
была реорганизована в Научно-исследовательский институт судебной экспертизы (НИИСЭ), который занимался не только сугубо экспертной, но
и научно-исследовательской деятельностью, в том числе выходящей за
рамки судебной экспертизы. Научно-исследовательский институт судебной экспертизы в 1991 г. был реорганизован в Институт судебной экспертизы. В 2000 г. Институт судебной экспертизы был реорганизован в Ли-
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товский центр судебной экспертизы. Научно-исследовательская функция
стала факультативной и основной упор делался на производство судебных
экспертиз и исследований. В последние годы XX столетия и в начале
XXI века активно продвигалась идея о возложении функции производства
всех криминалистических и ряда других экспертиз на Литовский центр
судебной экспертизы, а производство исследований на досудебной стадии
расследования, осмотр мест происшествий и иные формы использования
специальных знаний предлагалось оставить за Центром криминалистических исследований полиции и его подразделениями на местах10.
3. Государственная судебно-медицинская служба при Министерстве
здравоохранения Литовской Республики (ГСМС) также прошла сложный
путь реорганизаций и перемещений (подчиненности) из одного ведомства
в другое. До 1991 г. вопросы судебной медицины входили в компетенцию
Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы. В 1992 г. бюро
было реорганизовано и вошло в Центр судебной медицины и психиатрии
Министерства здравоохранения Литовской Республики. С 1 января 1996 г.
центр был реорганизован в Государственную юридическую медицинскую
службу, а с 1999 г. – в Государственную судебно-медицинскую службу.
В 2001 г. правительство Литвы (учредитель) в очередной раз изменило
подчиненность этой службы, которая была реорганизована в Институт судебной экспертизы при Университете им. Миколаса Ромериса. Целью данной реформы было не изменение подчиненности экспертного учреждения,
а качественное изменение ее функций, где научная деятельность должна
была стать ведущей, оставляя при этом все задачи, связанные с производством экспертиз. Дополнительной, четко выраженной функцией должна
была стать дидактическая функция, так как Университет им. Миколаса
Ромериса был в то время основным учебным заведением, готовящим юристов и специалистов для правоохранительных органов Литвы. В конце
2009 г. решением правительства Литвы Институт судебной медицины был
выведен из структур Университета им. Миколаса Ромериса и с 1 января
2010 г. переподчинен Министерству юстиции как Государственная служба судебной медицины. Следующим этапом было 1 января 2015 г., когда
Государственная служба судебной медицины была передана в подчинение
Министерства здравоохранения.
Правительство Литовской Республики в поисках оптимальной
модели системы экспертных учреждений
Ученые-криминалисты Литвы неоднократно предлагали подготовить
концепцию институционального развития криминалистики и судебной
экспертологии, а также механизма ее реализации, что является формиВступивший в силу с 1 мая 2003 года Уголовно-процессуальный кодекс Литовской Республики, а также Закон о судебной экспертизе предусматривали использование специальных
знаний в двух основных формах: на стадии досудебного исследования (предварительного
расследования) в форме исследования объектов, проводимого специалистом по поручению
прокурора или иного процессуального органа, а на стадии судебного разбирательства – в
форме судебной экспертизы, назначаемой судом, которую проводит судебный эксперт,
зарегистрированный в Министерстве юстиции.
10
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рованием научных основ криминалистической политики. Нельзя сказать,
что на наши предложения не было откликов. Можно отметить, что одно
из предложений о совершенствовании и оптимизации системы экспертных
учреждений государства было одобрено на совещании правительства от 16
ноября 2009 г., а Распоряжением премьер-министра правительства Литвы
№ 33 от 28 января 2010 г. была создана рабочая группа, которой было
поручено изучить возможности объединения ведомственных экспертных
учреждений, выявить проблемные вопросы их деятельности и наметить
пути их решения.
К сожалению, из-за значительного разброса взглядов и подходов в способах совершенствования функционирования системы экспертных учреждений рабочая группа ограничилась лишь предоставлением согласованного перечня наиболее проблемных вопросов (дублирование исследований;
чрезмерное и не всегда обоснованное их количество; слишком большая нагрузка на одного эксперта или специалиста; несоответствия повышенных
требований, предъявляемых к экспертам и специалистам, их социальным
гарантиям; проблемы состояния инфраструктуры; человеческий фактор и
пенсионный возраст; ограниченное влияния Кодекса этики; недостаточная
эффективность деятельности Координационного совета по вопросам деятельности судебных экспертов; проблемное положение частных экспертов
и реальное отсутствие контроля за их деятельностью и др.)11.
Никаких выводов об оптимизации системы экспертных учреждений сделано не было, рабочая группа ограничилась лишь очень «осторожными»
предложениями, что в правовых актах должна быть закреплена трехуровневая система: а) формирующий политику орган – Министерство юстиции; б) проводящие в жизнь данную политику институции – экспертные
учреждения; в) координирующая институция – Координационный совет
по вопросам деятельности судебных экспертов.
Совсем иначе выглядело предложение некоторых ученых12:
– первая группа предложений была связана с реорганизацией некоторых
экспертных учреждений в Национальный институт криминалистики с его
укреплением за счет привлечения ученых из других учреждений и вузов;
Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumas : [monografija]. – Vilnius : MRU, 2010. –
P. 461–474.

11

Следует отметить, что эта позиция не является единственной, так как, по мнению других
ученых, нецелесообразно объединять все экспертные учреждения в единый конгломерат. Каждая реорганизация вносит определенную дисфункцию в деятельность любой организации, и
она целесообразна лишь тогда, когда имеем проблемы с нормальной и эффективной ее деятельностью. Если же экспертные учреждения функционируют нормально, то их объединение
может принести лишь иллюзорную экономическую выгоду и в то же время усложнить ситуацию в процессе реализации принципов состязательного процесса. См.: Малевски Г. Экономизация судебной экспертизы – неизбежность или модное увлечение? / Г. Малевски, Г. Юодкайте-Гранскиене // Теорія та практика судової eкспертизи i кримiналістики. – 2011. –
Вып. 11. – С. 201–211 ; Малевски Г. Проблема оптимизации сети экспертных учреждений
Литовской Республики / Г. Малевски, Г. Юодкайте-Гранскене // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений : матер. V Междунар. науч.-практ.
конфер. по криминалистике и суд. экспертизе (г. Москва, 2–3 марта 2011 г.). – С. 80–85.
12
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– вторая группа предложений была связана с предложением образования
на базе других существующих экспертных учреждений вневедомственного Национального центра экспертных исследований с ярко выраженной прикладной
направленностью, который с сетью региональных подразделений должен был
бы обеспечить органы юстиции и правопорядка необходимой профессиональной
помощью в области раскрытия, расследования и превенции преступных деяний13.
Следует отметить, что эта идея не была забыта. На ее основе Министерство юстиции в 2013–2014 гг. провело исследование с опросом всех заинтересованных ведомств и университетов, целью которого было определение
позиций по вопросам реформирования и создания эффективно действующей
системы экспертных учреждений.
Так, Министерство юстиции подготовило документ с оценкой настоящего состояния функционирования системы экспертных учреждений, а также
правовой оценкой возможных изменений и предложило три альтернативы
их реорганизации:
status quo – данная альтернатива предусматривала оставить существующую, основанную на ведомственной принадлежности систему экспертных
учреждений;
реорганизация государственных экспертных учреждений и объединение
их в одно – Государственный научно-исследовательский институт судебной
экспертизы;
реорганизация Государственной службы судебной медицины как бюджетного учреждения и создание Государственного научного института, учредителем которого было бы правительство Литвы. В дальнейшем часть
прав учредителя для осуществления текущих задач передаются Министерству юстиции, Университету им. Миколаса Ромериса и Университету здравоохранения Литвы.
Основной вывод, сделанный Министерством юстиции: альтернатива
№ 2 являлась бы самой оптимальной и позволила бы достигнуть поставленной цели, в частности, более рационально используя государственные
бюджетные средства. Эффект реформ почувствовала бы большая группа
субъектов, но ее осуществление может потребовать довольно значительного
времени и дополнительных финансовых ресурсов. Альтернатива № 3 могла
бы быть осуществлена быстрее и с меньшими финансовыми затратами, но
цель оптимизации не была бы достигнута в полном объеме14.
К сожалению, принятое решение еще раз подтвердило истину, что в
Литве нет четкой политической стратегии в области судебной экспертизы.
Осталась первая альтернатива с определенным усилением ведомственной
принадлежности экспертных учреждений, так как Государственная служба судебной медицины снова была переведена в подчинение Министерства
здравоохранения.
Specialių žinių taikymo nusikaltimų tyrime mokslinė koncepcija ir jos realizavimo
mechanizmas. Mokslo studija. –Vilnius, 2012. – P. 170–172
13

Kurapka V.E. Europos kriminalistikos bendros erdvės 2020 vizijos įgyvendinimo Lietuvoje
mokslinė koncepcija / Vidmantas Egidijus Kurapka, Hendryk Malevski, Snieguolė Matulienė. –
Vilnius, 2016.
14
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Следует отметить, что проблемы повышения эффективности деятельности экспертных учреждений являются не только злободневными задачами
ведомств, в которых они находятся, но и представителей академической
науки, которые в большей степени акцентируют не ведомственные аспекты
совершенствования деятельности экспертных учреждений, а обращают внимание на необходимость разработки основ государственной криминалистической политики, отдельным сегментом которой является совершенствование деятельности экспертных учреждений и частных экспертов. В 2016 г. в
Университете им. Миколаса Ромериса был завершен научно-исследовательский проект «Научная концепция осуществления в Литве европейской визии
Криминалистика-2020» (Europos Kriminalistikos 2020 vizijos įgyvendinimo
Lietuvoje mokslinė koncepcija), который финансировался Научным советом
Литвы15. Исполнители проекта изучили состояние дел в этой области и
предложили авторскую концепцию реализации визии «Судебная экспертиза
Европы-2020», в которой представлен анализ совершенствования и оптимизации системы экспертных учреждений Литвы в условиях формирования
общего криминалистического пространства Европы16.
Анализ структурных и функциональных изменений в указанных учреждениях позволяет сделать вывод, что их реформирование зависело от
определенной ведомственной «перестройки» в структурах отдельных министерств, наличия средств на их функционирование и лишь в последнюю
очередь – от интересов правосудия и качества деятельности правоохранительных органов. Таким образом, можно утверждать, что комплексной
стратегии развития и реформирования экспертных учреждений, а тем более
государственной криминалистической политики в этой области не было и
не могло быть, так как не существовал орган, который бы имел соответствующие возможности и полномочия реализовать стратегию криминалистической политики, мог оперативно влиять на процессы в этой области.
Определенные, однако недостаточно четко сформулированные задачи
в области государственной криминалистической политики возложены на
Министерство юстиции Литвы. Однако и здесь мы сталкиваемся с определенной эклектикой, так как Министерство юстиции является органом исполнительной власти и должно проводить в жизнь политику государства, а
не ее разрабатывать. Орган законодательной власти, в данном случае Сейм
Литовской Республики, обязан разрабатывать основные направления политики государства, в частности в области внутренней безопасности, борьбы
с преступностью и иными проявлениями патологий в обществе. На основе
разработанных Сеймом программ борьбы с преступностью и иными проявлениями патологий в обществе высший орган исполнительной власти –
правительство должно разрабатывать стратегические и текущие планы, направленные на реализацию принятых Сеймом программ, а Министерство
юстиции должно быть координирующим центром в этой области. Следует
Europos Kriminalistikos 2020 vizijos įgyvendinimo Lietuvoje mokslinė koncepcija (MIP14227) : Mokslininkų (grupių) iniciatyva parengti projektai.

15

Следует отметить, что результаты проведенных исследований уже были использованы
при проведении аудита экспертных учреждений органом Государственного контроля Литвы.
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отметить, что при Министерстве юстиции существует Координационный
совет по вопросам судебной экспертизы, создание которого было предусмотрено Законом о судебной экспертизе17. В последнее время его деятельность активизировалась, однако все это является половинчатым решением,
так как этот Координационный совет, действующий на общественных началах, не имеет соответствующих властных полномочий18. Болевой точкой
по-прежнему остается деятельность частных19 экспертов, появление которых также было предусмотрено Законом о судебной экспертизе.
Анализ проведенных и проводимых реформ и изменений в экспертно-криминалистических учреждениях в Литве за последние четверть
века показывает стремление как руководства этих учреждений, так и их
учредителей совершенствовать деятельность этого важного сегмента государственного аппарата в области борьбы с преступностью и иными патологическими проявлениями в жизни общества. Можно даже утверждать,
что ЦКИ и ЛЦСЭ являются современными европейскими экспертными
учреждениями, а по организации и производству отдельных видов экспертиз находятся среди ведущих лабораторий ЕС. Следует подчеркнуть,
что реформирование экспертных учреждений и их структурные изменения
проводились чаще всего в рамках одного ведомства и не были взаимосвязаны с общими государственными задачами совершенствования процесса
раскрытия и расследования преступлений.
Заключение. В статье в сжатой форме представлены взгляды авторов
на понятие криминалистической политики и изменения функционирования и подчиненности трех основных государственных экспертных учреждений Литвы. Изучение процессов проводимых реформ и изменений в
экспертно-криминалистических учреждениях Литвы позволяют сделать
вывод, что они не носили комплексного характера и проводились без соответствующего предварительного научного обоснования. По нашему мнению, на основе научного исследования следует подготовить программу
комплексного совершенствования процессов раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений, тем самым создав научный фундамент государственной криминалистической политики, в которой свое место будет
иметь и блок мероприятий, направленный на совершенствование деятельности экспертных учреждений и частных судебных экспертов.

Lietuvos respublikos teismo ekspertizės įstatymas, 2002 m. spalio 29 d. – Nr. IX-1161. –
Vilnius : Valstybės žinios, 2002-11-22. – Nr. 112-4969. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.193737.
17

Материал о деятельности Координационного совета по вопросам судебной экспертизы
будет опубликован в 2017 г. в 7-м номере журнала “Zagadnienia Społeczne” негосударственной Высшей педагогической школы: Malewski Н. Czy społeczna Rada koordynacyjna
ds. działalności ekspertów sądowych może być efektywnym narzędziem współpracy wymiaru
sprawiedliwości i organów ścigania z placówkami ekspertyzy sądowej? (Doświadczenia
litewskie) / H. Malewski, V.E. Kurapka, S. Matulienė.
18
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Р. Л. Степанюк
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ
МЕТОДИК ДЛЯ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Постановка проблеми. Масштабні реформи у правоохоронній сфері,
що втілюються сьогодні в Україні, разом із позитивними мають і негативні
наслідки, зокрема зростання рівня злочинності з одночасним зниженням
ефективності діяльності органів правопорядку та суду щодо протидії кримінальним правопорушенням. Тому перед криміналістичною наукою постають нові завдання, пов’язані із розробленням і впровадженням у практику
дієвих рекомендацій із розслідування різних видів і груп злочинів.
Одним із порівняно нових напрямів наукових досліджень у галузі криміналістичної методики є створення рекомендацій не тільки щодо досудового
розслідування окремих видів злочинів, а і їх судового розгляду. Особливої актуальності ця проблема набуває у зв’язку із суттєвою трансформацією вітчизняного кримінального процесу в напрямі відходу від розшукової його моделі до
змагальної. Тому виникає низка проблем, без вирішення яких навряд чи буде
можливим активний розвиток відповідної сфери науково-дослідної роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом проблема розвитку криміналістичних рекомендацій для суду досліджувалась багатьма
вченими-криміналістами, у тому числі українськими авторами: Л.Є. Ароцкером, В.І. Алєксейчук, В.І. Бояровим, М.Й. Вільгушинським, І.І. Когутичем, І.І. Котюком, Н.І. Клименко, В.Т. Нором, В.В. Тіщенком, В.А. Журавлем, В.Ю. Шепітьком, Б.В. Щуром та іншими. Аналіз останніх тенденцій у
цьому напрямі дає підстави стверджувати, що науковці розробили досить
цікаві пропозиції щодо поняття методики судового розгляду, її завдань,
структури, співвідношення з методикою досудового розслідування окремих видів злочинів. Проте залишається й низка принципово важливих
дискусійних питань, які поки що не дають змоги стверджувати про повну
готовність теоретичної бази для формування конкретного прикладного наукового продукту – безпосередньо окремих методик судового розгляду.
Мета статті – розглянути основні тенденції розвитку криміналістичної
методики в напрямі наукового забезпечення судового провадження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема формування
«судового» напряму в криміналістичних дослідженнях поставлена за ра-
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дянських часів [1–2]. Ще тоді А.В. Ципкін зазначав, що радянська криміналістика не повинна розглядатись вузько як «керівництво для слідчих»,
як «система прийомів попереднього слідства». Вона є важливою й там, де
має місце в судовій обстановці збирання, перевірка й оцінювання доказів,
і навіть там, де проводиться касаційний і наглядовий контроль цієї роботи,
тобто протягом усього кримінального процесу [2, с. 46]. Проте в той період
значного поширення зазначений підхід не набув, оскільки в умовах інквізиційного кримінального процесу тоталітарної держави роль суду в установленні фактичних обставин справи була формальною й, незважаючи
на наявність у кримінально-процесуальному законодавстві стадії судового
слідства, фактично полягала в перевірці та затвердженні висновків слідчого і прокурора. Відповідно, не було практичної потреби в застосуванні
наукових засобів і методів у судових стадіях кримінального процесу.
У пострадянський період наукові пошуки в цьому напрямі значно активізувались. Зокрема, сформульовано конкретні пропозиції щодо тактики судового
слідства [3–4]. Можна навести й приклади спроб формування методико-криміналістичних рекомендацій для судового розгляду [5]. Якщо щодо актуальності та практичної корисності розвитку тактики судових дій суттєвих заперечень, на нашу думку, бути не може, то питання формування окремих методик
судового розгляду видається дискусійним.
Активна розробка й упровадження методико-криміналістичних рекомендацій для суду ведеться російськими криміналістами [5–7]. Хоча й там спостерігається плюралізм думок із цього приводу. Наприклад, на думку О.Я. Баєва,
не може бути тактики судді, а є лише тактика державного обвинувача та
захисника [8, с. 72]. Розбіжності в поглядах із цього питання, очевидно, пов’язані з різним баченням ролі суду в ініціативному збиранні доказів під час судового провадження. Тому, говорячи про перспективи створення криміналістичних методик судового розгляду, передусім варто визначитись із адресатом
відповідних рекомендацій, що безпосередньо впливає на їх зміст. Якщо для
методики досудового розслідування – це слідчий, то щодо судового розгляду
думки різняться. У зв’язку з цим В.А. Журавель серед проблем побудови
теоретичних засад методик судового розгляду цілком слушно називає необхідність визначити суб’єктний склад споживачів криміналістичних методичних
рекомендацій. Якщо окремі методики розслідування спрямовані тільки одному
адресатові – слідчому, то питання про споживачів методик судового розгляду
кримінальних справ – судді, прокурори, професійні захисники чи всі разом,
залишається не вирішеним [9, с. 40].
Загалом із зазначеного питання у вітчизняних наукових дослідженнях єдиної позиції поки що не вироблено. Спостерігається певна суперечливість у
визначенні загального поняття методики судового розгляду та підходах до
диференціації відповідних окремих методик.
Так, І.І. Когутич уважає, що є всі підстави вести мову й про методики
діяльності суб’єктів у кримінальному провадженні (методику суду, методику
підтримання державного обвинувачення, методику професійного захисту), і
про окремі методики судового розгляду кримінальних справ певних категорій
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(окремі методики судового розгляду кримінальних справ щодо окремих видів
(груп) злочинів), аналогічно окремі методики підтримання державного обвинувачення й методики професійного захисту. У свою чергу, під методикою
судового розгляду автор розуміє складову частину криміналістичної методики
як розділу науки криміналістики [10, с. 340].
В.І. Алєксєйчук пропонує визначити криміналістичну методику судового
розгляду в кримінальному провадженні як систему наукових положень і науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення діяльності сторін кримінального провадження й суду під час судового розгляду за певними видами
(категоріями) злочинів, спрямованої на дослідження, перевірку й оцінювання
представлених доказів, з’ясування причин розбіжностей у наявній інформації,
встановлення (доведення) винуватості (невинуватості) обвинуваченого і призначення справедливого й оптимального покарання винному [11, с. 176–177].
Із такого визначення можна припустити, що вчена допускає можливість вміщення до змісту однієї окремої методики рекомендацій і для сторін обвинувачення та захисту, і для суду. Це видається спірним, зважаючи на відмінність у
процесуальних можливостях, тактичних завданнях цих суб’єктів і, відповідно,
доступних засобах їх вирішення.
Загалом диференціація поряд із методикою розслідування «методики судового розгляду» як окремої складової частини криміналістичної методики
виглядає не зовсім доречною. Це можна пояснити й неточністю термінології, і
невизначеністю обсягу та змісту окремих криміналістичних методик для суду.
Стосовно термінології, на нашу думку, оскільки судовий розгляд за чинним
кримінальним процесуальним законодавством (глава 28 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України) є окремою стадією кримінального
провадження, яку здійснює суд (суддя), то застосування терміна «методика
судового розгляду» може бути обґрунтованим лише щодо цього адресата й
відповідної стадії. Проте в такому разі виникають питання щодо практичної
потреби озброєння суддів цілими комплексами криміналістичних рекомендацій із проведення судового розгляду, адже в змагальному кримінальному
процесі активність суду в збиранні доказів є обмеженою. Він має зберігати
неупередженість і безсторонність і лише сприяти сторонам у реалізації їхніх
процесуальних прав і виконанні обов’язків. Суд є активним в оцінюванні доказів, фактично здійснює процесуальне керівництво в стадії судового розгляду,
проте не зобов’язаний самостійно збирати докази з метою розв’язання справи. Відповідно, суворою процесуальною регламентацією судового провадження значно обмежені й можливості ініціативної діяльності суду в здійсненні
пошукових заходів організаційного й тактичного характеру. Крім того, варто
пам’ятати, що чинним законодавством визначено межі судового розгляду, до
яких, за загальним правилом, належать межі висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта (ч. 1 ст. 337 КПК України). Отже, порівняно
зі слідчим, суд має значно менше можливостей у проведенні самостійного
пошуку доказової та орієнтувальної інформації у справі.
Загалом питання активності суду в змагальному кримінальному судочинстві залишається дискусійним у процесуальній науці. Але вважаємо цілком
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правильними зауваження дослідників, що надмірна активність суду перетворить його на одну зі сторін процесу, змусить виконувати або функцію обвинувачення, або захисту, що є неприпустимим [12, с. 17]. За чинним КПК
України, суд наділений відносно пасивною роллю в доказуванні, в якій, на
відміну від відносно активної моделі, що існувала раніше, він має тільки деякі
елементи активності, які виявляються у праві збирати фактичні дані лише
для перевірки належності й допустимості доказів, наданих сторонами, для
встановлення точних даних щодо підсудного [13, с. 134]. Тому видається,
що доцільніше ставити питання про розробку окремих криміналістичних рекомендацій з організації проведення судового розгляду, тактики проведення
окремих судових дій, але не про комплекси методичних рекомендацій для
суду щодо судового розгляду різних видів і груп злочинів.
Загалом же назва напряму методико-криміналістичного забезпечення кримінального провадження в суді, на нашу думку, має стосуватись усіх судових
стадій кримінального процесу. Тобто галузь застосування криміналістичної
методики має бути розширена на все судове провадження в першій інстанції.
Тому варто вести мову не про окремі методики досудового розслідування та
судового розгляду, а про новий зміст методико-криміналістичних рекомендацій в умовах функціонування змагального кримінального судочинства європейського типу.
Отже, нові підходи до визначення криміналістичної методики як розділу
науки криміналістики мають розроблятись з урахуванням як досудових, так
і судових стадій кримінального процесу. Водночас сутність і зміст окремих
криміналістичних методик доцільно уточнити в напрямі визначення їх споживача та наповнення рекомендаціями щодо діяльності в судовому провадженні.
У такому сенсі можуть бути створені окремі криміналістичні методики для
сторін кримінального провадження, тоді як суду цілком достатньо загальних
рекомендацій щодо тактики судових дій.
Отже, стосовно сторін кримінального провадження дійсно можна вести
мову про можливість формування методико-криміналістичних рекомендацій
щодо виконання своїх функцій у судових стадіях кримінального процесу. Проте мова йде вже не про методику судового розгляду, а про рекомендації з підтримання державного обвинувачення в суді та рекомендації щодо здійснення
професійного захисту в суді.
Сучасні українські розробки в галузі криміналістичної методики, що враховують стадію судового розгляду кримінальної справи, нерідко вміщують
одночасно рекомендації й щодо досудового розслідування, і щодо судового
розгляду за певними категоріями злочинів [14]. Тобто формуються не повноцінні «судові методики», а лише деякі рекомендації, що стосуються специфіки
розгляду справи в суді першої інстанції. Такий підхід можна пояснити специфікою чинного вітчизняного кримінального процесу, який, визначивши слідчого та прокурора представниками сторони обвинувачення, значно обмежує
процесуальну самостійність першого, передбачає процесуальне керівництво
досудовим розслідуванням з боку прокурора. Тобто слідчий сьогодні фактично перетворився в помічника прокурора, який повністю залежить у здійсненні
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досудового розслідування від останнього. Отже, методичні рекомендації для
прокурора з підтримання обвинувачення в суді стають вагомим доповненням
до методики досудового розслідування відповідної категорії злочину. Тому й
межі традиційних методик розслідування окремих видів злочинів іноді намагаються розширити шляхом включення до їх структури рекомендацій із
підтримання державного обвинувачення в суді.
Що стосується методичних рекомендацій для сторони захисту, то вирішувати питання також доцільно враховуючи й досудові, і судові стадії кримінального провадження. Цей напрям у криміналістичній науці, незважаючи на
наявність окремих ґрунтовних праць, залишається малорозвиненим. Загалом
питання доцільності створення криміналістичних методик здійснення професійного захисту за різними категоріями злочинів тісно пов’язане з вирішенням
загальної проблеми розвитку напряму науки криміналістики «для захисника».
Проте, на нашу думку, ставити питання про окрему методику здійснення професійного захисту в суді, ігноруючи стадію досудового розслідування, знову
ж таки неправильно.
У запровадженій із 2012 року новій моделі кримінального процесу України зроблено спробу розширити роль захисника на досудовому розслідуванні особливо в аспекті збирання й надання доказів. Не беремось оцінювати,
наскільки вдалося забезпечити баланс процесуальних можливостей сторін
обвинувачення й захисту на цій стадії кримінального провадження. Проте
очевидним видається розширення процесуальних прав захисника, який, на
відміну від попереднього КПК України, має право не тільки бути присутнім,
а й брати участь у проведенні процесуальних дій, самостійно збирати й подавати докази тощо. Тому під час створення окремих методик професійного
захисту від кримінального переслідування мають бути враховані як досудові,
так і судові стадії кримінального процесу.
Підсумовуючи викладене, можна дійти деяких висновків.
Сфера застосування криміналістичної методики як розділу науки криміналістики має бути поширена не тільки на досудове розслідування, а й на судове провадження. Проте питання щодо формування окремих криміналістичних
методик судового розгляду кримінальних справ за різними категоріями злочинів має бути вирішене не шляхом розроблення безлічі різноманітних рекомендацій для суду, прокурора, сторони захисту, а через створення методичних
комплексів, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності відповідних
суб’єктів, передусім сторін кримінального провадження.
Видається, що у зв’язку з обмеженою активністю суду в змагальному кримінальному процесі немає потреби у створенні окремих методик судового
провадження, адресованих судді (суду). У цьому напрямі цілком достатньо
загальних тактичних рекомендацій щодо проведення окремих судово-слідчих
дій.
У свою чергу, до змісту окремої криміналістичної методики розслідування злочинів можна включити розділ щодо особливостей підтримання
державного обвинувачення в суді за відповідним видом кримінальних правопорушень. Проте остаточне вирішення цього питання буде можливим у
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випадку належної процесуальної регламентації щодо функцій прокурора в
кримінальному провадженні. Якщо буде відновлено реальну процесуальну
самостійність слідчого, зменшено вплив прокурора на цій стадії, можливо,
виникне потреба у виробленні окремих методик підтримання державного
обвинувачення в суді.
Що стосується методико-криміналістичного забезпечення діяльності професійних захисників, то питання має вирішуватись разом із розширенням
предмета й завдань науки криміналістики. У межах розвитку криміналістичних знань для захисника розвиватиметься й потреба у створенні методик
здійснення професійного захисту від кримінального переслідування за певними категоріями злочинів. Вони мають охоплювати як досудові, так і судові
стадії кримінального провадження.
Загалом же питання щодо доцільності формування криміналістичних методик здійснення судового провадження за окремими видами і групами злочинів залишається дискусійним, потребує додаткових обговорень і, що головне,
проведення експериментів, спрямованих на створення й апробацію пробних
прикладів таких комплексів, що є перспективним напрямом подальших наукових досліджень.
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Анотація
Степанюк Р. Л. Проблеми формування окремих криміналістичних методик для
судового провадження. – Стаття.
У статті розглянуто основні тенденції розвитку криміналістичної методики в напрямі
наукового забезпечення судового провадження. Констатовано плюралізм думок щодо споживачів методико-криміналістичних рекомендацій для судового розгляду, що негативно
впливає на можливості диференціації відповідних окремих криміналістичних методик, визначення їх структури і змісту. Обґрунтовано недоцільність формування окремих методик
для суду в умовах змагального судочинства. Щодо сторін кримінального провадження запропоновано формувати методичні рекомендації з підтримання державного обвинувачення
в суді в межах окремих методик розслідування, для чого доцільно розширити предметну
сферу застосування останніх. У свою чергу, методики здійснення професійного захисту
від кримінального обвинувачення доцільно створювати з урахуванням як досудових, так і
судових стадій кримінального провадження.
Ключові слова: кримінальне провадження, судове провадження, криміналістична методика, досудове розслідування, судовий розгляд.
Аннотация
Степанюк Р. Л. Проблемы формирования частных криминалистических методик
для судебного производства. – Статья.
В статье рассмотрены основные тенденции развития криминалистической методики в
направлении научного обеспечения судебных стадий уголовного судопроизводства. Констатирован плюрализм мнений относительно потребителей методико-криминалистических
рекомендаций для судебного разбирательства, что отрицательно влияет на возможности
дифференциации соответствующих частных криминалистических методик, определения их
структуры и содержания. Обоснована нецелесообразность формирования частных методик
судебного рассмотрения уголовных дел в условиях состязательного судопроизводства в
связи с ограниченной активностью суда в собирании доказательств. Поэтому в данной
сфере предложено ограничиться тактическими рекомендациями по проведению процессуальных действий. Относительно сторон уголовного производства представляется целесообразным создание методико-криминалистических рекомендаций по поддержанию государственного обвинения в суде в структуре отдельных методик расследования, для чего
следует расширить предметную сферу применения последних. В свою очередь, методики
осуществления профессиональной защиты от уголовного обвинения по различным категориям преступлений предложено разрабатывать с учетом как досудебных, так и судебных
стадий уголовного судопроизводства. Подчеркнута перспективность разработки и практической апробации пробных примеров криминалистических методических рекомендаций,
ориентированных на судебное производство по отдельным видам и группам преступлений.
Ключевые слова: уголовное производство, судебное разбирательство, криминалистическая методика, досудебное расследование, судебное разбирательство.
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Summary
Stepaniuc R. L. Problems of the formation of separate criminalistic methods for
trial. – Article.
There are considered main tendencies of development of criminalistic methodology on going
to scientific provision of judicial stages of criminal proceedings. There is established pluralism
of opinions about methodical and criminalistic recommendations for trial. That fact affects
adversely the possibilities of differentiation of the relevant private criminalistic methods, their
structure and content. The author grounds pointlessness of forming of separate methods of
judicial consideration of criminal cases in the conditions of adversarial proceedings because of
the limited activity of the court in collecting evidence. Therefore, in this field, the author suggested to be confined to tactical recommendations for conducting procedural actions. As for the
parties of criminal proceedings, it seems reasonable to create methodological recommendations
for the maintenance of public prosecution in court in the structure of individual investigative
methods, for which it is necessary to expand the scope of application. In turn, the methods
for the implementation of professional defense against criminal charges for various categories
of crimes are proposed to be developed taking into account both pre-trial and judicial stages
of criminal proceedings. The author underlines the perspectives of development and practical
testing of trial examples of criminalistic methodological recommendations focused on judicial
proceedings on certain types and groups of crimes.
Key words: criminal proceedings, judicial proceedings, criminalistic methods, pre-trial
investigation, trial.
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В. М. Стратонов
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ:
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ Й ДЕЯКІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку технічного оснащення, інформаційного забезпечення триває наполегливий пошук найбільш раціональних форм провадження з розкриття й розслідування злочинів, забезпечення суб’єктів судочинства всіх систем правоохоронних
органів належними умовами для ефективного та успішного здійснення
покладених на них обов’язків, розробки й застосування принципово нових технологій розслідування кримінальних справ загалом і провадження
окремих слідчих дій зокрема, спрямованих на боротьбу зі злочинністю, у
тому числі подальшого розвитку та формування нових підходів у розслідуванні злочинів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не має залишитись поза
увагою й вивчення досвіду правових інститутів інших держав, особливо
зважаючи на те, що в Україні кардинально змінюються система, форми
й функції правоохоронних органів, судової системи. Останніми роками в
юридичній літературі з’явилося чимало цікавих і змістовних робіт, присвячених закордонному кримінальному судочинству, інформація стала більш
об’єктивною. На нашу думку, настав час досліджувати кримінальний процес зарубіжних держав із наукових позицій, але не шляхом практичного
перенесення в площину сучасного кримінально-процесуального законодавства, а шляхом його адаптації з урахуванням українського менталітету.
Подібна практика має стати поштовхом до поглибленого вивчення кримінального судочинства іноземних держав з метою виключення сліпого
запозичення й насадження у вітчизняному процесуальному праві норм, що
є абсолютно не прийнятними.
Тому ми вважаємо, що необхідно об’єднати зусилля як науковцям, так
і практикам, аби разом знаходити шляхи вирішення проблем, й особливо
тих, що виникають на практиці, наприклад, арешт і конфіскація майна, яке
знаходиться за межами України, чи подолання протидії на окремих стадіях
кримінального процесу. Ми повинні узагальнювати досягнення практиків,
рекомендувати найкращий досвід молодим співробітникам, ділитись напрацюваннями, що дасть змогу ефективно здійснювати правозастосовну
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діяльність. Такий обмін інформацією сприятиме активному вирішенню
проблемних питань, визначенню кола перспективних наукових пошуків.
Мета статті – з’ясувати окремі проблемні питання методики розслідування злочинів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як показує практика, у
2016 році затверджено 1 255 тем дисертацій із проблем держави і права,
з них за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» – 269, що становить майже 35 відсотків від загальної кількості. Начебто гарний початок,
але, на жаль, лише 2 відсотки досліджень присвячені проблемам судової
реформи, трохи більше – проблемам методики розслідування злочинів.
Який висновок із цього випливає, мабуть, промовисто демонструють самі
статистичні дані. Здається, для вирішення цієї проблеми необхідно активізувати наукову роботу за тими напрямами, які є вкрай потрібними
для сучасної практики. І, на нашу думку, такими шляхами мають бути,
по-перше, конференції, круглі столи, інші наукові симпозіуми із залученням практичних працівників, саме на ті теми і проблеми, які потребують
першочергового вирішення, серед яких і методики з розслідування злочинів. По-друге, обов’язкове узгодження тем із координаційною радою Національної академії правових наук (у тому числі й Південно-регіональним
центром). Наприклад, проблемним питанням є розслідування злочинів у
сфері національної безпеки: так, події 2013–2017 років змусили Верховну
Раду України повністю переглянути окремі законодавчі документи, що стосуються національної безпеки. У зазначений період Верховна Рада України 66 разів уносила зміни до Кримінального кодексу (далі – КК) України,
48 разів – до Кримінального процесуального кодексу України, які містили
різноманітні доповнення й поправки [1; 2].
Отже, з огляду лише на вказані зміни, надважливим завданням для
сучасної юридичної науки є постійне дослідження чинного кримінального законодавства й аналіз його відповідності вимогам сьогодення, розробка методик розслідування злочинів у сфері захисту національної безпеки. Яскравим прикладом є потреба розроблення методики розслідування
правопорушення, передбаченого статтею 1102 КК України «Фінансування
дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного
ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного
кордону України» [3]. Майже за три роки українськими судами винесено
лише один вирок за статтею 1102 КК України [4]. Тобто це підтверджує,
що дотепер методики розслідування цього правопорушення не розроблено.
Доречно нагадати, повертаючись до досвіду європейських учених, що такі
напрацювання вже є. Свідчення цього – публікація Ференца Давида, присвячена розкриттю питань тероризму і його фінансуванню в Угорщині [5].
Існує досить велика кількість злочинів, які найчастіше взагалі не досліджуються молодими вченими. Не є винятком і методики розслідування злочинів проти життя і здоров’я людини, наприклад, стаття 139 КК
України «Ненадання допомоги хворому медичним працівником», другим
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прикладом може слугувати стаття 184 КК України «Порушення права на
безоплатну медичну допомогу». Актуальною є потреба розробки методики
розслідування правопорушення, передбаченого статтею 213 КК України
«Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом», а також стаття 239 КК України «Забруднення або псування земель».
Особливої уваги потребує розділ 19 КК України «Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)». Зауважимо, що це далеко не повний перелік тих правопорушень, які потребують
дослідження та розробки науково-методичних рекомендацій із розслідування.
Повертаючись до дисертаційних розвідок, хочеться звернути увагу на
те, що, розглядаючи переважно методики розслідування окремих видів
злочинів, дисертанти зазвичай обмежуються початковим етапом розслідування, що не дає змоги повною мірою дослідити проблеми розкриття й
розслідування злочинів. До того ж такій стадії, як судове слідство, взагалі приділяється недостатньо уваги, адже розслідування злочинів не обмежується стадією досудового провадження. Доречно згадати теоретичні
основи судового пізнання, запропоновані І.І. Котюком [6], більше уваги
приділяти наступному етапу розслідування та судовому провадженню.
Ще одним шляхом вирішення проблем, що виникають під час практичної діяльності, є започаткування наукових періодичних видань, які дають
можливість узагальнювати практику, оперативно вирішувати проблеми,
що виникають, актуалізувати питання, які потребують наукового дослідження. Така робота вже проводиться, наприклад, Херсонським державним університетом започатковано видання наукового журналу «Слідча
та судова практика». Хотілося б, щоб на сторінках журналів з’являлись
узагальнені рекомендації методичного характеру з розслідування окремих
видів злочинів, тактики проведення слідчих (розшукових) дій, вирішення питань у неординарних слідчих ситуаціях, оскільки вони все ж таки
досліджуються, хоча й мають суто узагальнений характер і розглядаються в межах криміналістичної характеристики окремих видів злочинів [7],
не завжди підкріплені конкретними прикладами з кримінальних справ, по
яких винесено вирок.
Розуміючи проблеми сучасності, які виникають як в окремих галузях
права та криміналістики, так і в правозастосовній діяльності, науковці
об’єднують зусилля, готують колективні монографії. Дійсно, такий підхід дає змогу одночасно вирішувати низку проблемних питань. Проте відсутність у практичних підрозділах таких посад, як слідчий-методист, не
завжди дає практикам можливість використовувати напрацювання вчених.
Навіть інститут підвищення кваліфікації слідчих нівельовано, а такий інститут, як наставництво, взагалі перестав існувати. Тому результати монографій не завжди доходять до адресата (практичних працівників), так
само, як і результати методики розслідування окремих видів злочинів, про
що свідчать акти впровадження в практичну діяльність, які обмежуються
переважно територіальністю дослідника.

В. М. Стратонов. Розслідування злочинів: актуальні проблеми й деякі шляхи вирішення 347

На жаль, існують і проблеми, пов’язані з формами взаємодії та їх мотивацією, що суттєво впливає як на розкриття, так і на розслідування
злочинів загалом. На особливу увагу потребує використання спеціальних
знань у процесі розслідування. Наприклад, С.В. Євдокименко, проводячи дослідження за темою «Судово-економічна експертиза: теоретико-методологічні засади і практика реалізації», дійшла висновку, що необхідно
здійснювати новий підхід у професійній підготовці судових експертів-економістів, зокрема обґрунтовує вимогу щодо отримання судовим експертом-економістом для дослідження оцінки цілісних майнових комплексів
кваліфікаційного свідоцтва на право займатися цим видом діяльності, яке
мусить видавати Фонд державного майна України.
Висновки. Отже, узагальнюючи далеко не повний перелік проблем, які
виникають у правозастосовній діяльності, ми робимо спробу окреслити ті
напрями наукового пошуку, які потребують першочергового дослідження,
і вказуємо на деякі шляхи їх вирішення з метою подальшого наукового
обговорення.
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Анотація
Стратонов В. М. Розслідування злочинів: актуальні проблеми й деякі шляхи вирішення. – Стаття.
Стаття присвячена окремим проблемним питанням методики розслідування злочинів.
Указуються шляхи вирішення цих проблем, визначається коло перспективних наукових
пошуків для покращення діяльності з розслідування злочинів.
Ключові слова: розслідування злочинів, національна безпека, наукові пошуки.
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Аннотация
Стратонов В. Н. Расследование преступлений: актуальные проблемы и некоторые
пути их решения. – Статья.
Статья посвящена отдельным проблемным вопросам методики расследования преступлений. Предлагаются пути решения этих проблем, обозначаются направления научных
поисков для улучшения деятельности по расследованию преступлений.
Ключевые слова: расследования преступлений, национальная безопасность, научные
изыскания.
Summary
Stratonov V. M. Crime investigation: actual problems and ways of solution. – Article.
The article focuses on some problem fields in crime investigation methods. It offers the
ways of solving these problems and determines the scientific research directions to improve the
crime investigation activity.
Key words: subject of crime, special subject of crime, legal status, police officer, categories
of special subject of crimes committed by police officers.
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О. В. Таран, С. С. Чернявський
ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА
Постановка проблеми. Одним із пріоритетів розвитку України як демократичної правової держави, що керується європейськими політичними
й економічними цінностями, визнано створення безпечних і здорових умов
праці людини в процесі трудової діяльності. Запобігання нещасним випадкам, травматизму і професійним захворюванням, модернізація основних
фондів і технологій, потенційно небезпечних для життя та здоров’я працівників, визнаються напрямами реалізації внутрішньої політики, що узгоджується із закріпленими в конвенціях Міжнародної організації праці
й директивах Європейського Союзу принципами захисту прав людини.
Мета статті – визначити перспективні напрями вдосконалення методики розслідування злочинів проти безпеки виробництва.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сталі тенденції в країні до збільшення кількості виявлених випадків виробничого травматизму,
прагнення роботодавців отримувати більші прибутки за рахунок ігнорування (а нерідко й свідомого порушення) вимог законодавства про охорону
праці й нехтування правилами техніки безпеки (питома вага підприємств
із незадовільними умовами праці та зношеними виробничими фондами
становить 55%) є чинниками, які протягом багатьох років призводять до
значних людських жертв і масштабних руйнувань. Такі суспільно небезпечні наслідки викликають занепокоєння органів державної влади й негативну реакцію з боку громадськості та зарубіжних експертів.
Поширеною залишається практика приховування від офіційного розслідування нещасних випадків на виробництві. Про це, зокрема, свідчить показник кількості нещасних випадків на виробництві в загальній динаміці.
В Україні він у середньому становить 10 на 100, тоді як у країнах Європи,
наприклад, він коливається від 100 до 1000, а кількість щорічно виявлених професійних захворювань практично в три раз перевищує аналогічний
показник в Україні, і це при тому, що загалом умови праці в цих країнах
об’єктивно кращі. Наведені цифри характеризують загальний технологічний і організаційний рівень виробництва в Україні, ставлення державних
і приватних власників до питань охорони праці та здоров’я працівників.
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Аналіз статистичних даних щодо кількості кримінальних проваджень
(злочини, передбачені ст. ст. 271–275 Кримінального кодексу (далі – КК)
України) та зіставлення їх із показниками державних органів нагляду й
контролю за дотриманням вимог законодавства про охорону праці (кількість нещасних випадків у т. ч. зі смертельними наслідками) дають підстави для висновку про неналежне реагування правоохоронних органів на
злочини проти безпеки виробництва.
За різними оцінками, майже дві третини кримінальних правопорушень,
відповідальність за які передбачена ст. ст. 271–275 КК України, приховують від реєстрації, а винні в них службові особи здебільшого уникають
відповідного реагування з боку правоохоронних органів і кримінальної відповідальності.
Вивчення правозастосовної практики свідчить, що вже на початковому
етапі досудового розслідування виникають значні ускладнення під час збирання доказів, пов’язані з відсутністю у слідчих відповідного професійного
досвіду, незнанням ними положень регулятивного законодавства з питань
охорони праці й техніки безпеки, недосконалістю окремих положень методики розслідування. Відомі ситуації активної протидії слідству з боку службових осіб, які відповідали за створення належних умов праці, шляхом приховування й фальсифікації інформації про нещасні випадки, перешкоджання
проведенню кваліфікованих перевірок за фактами аварій, використання корупційних та інших важелів для тиску на потерпілих, свідків [1].
Викладене в загальних рисах формує уявлення про особливості й умови
вчинення злочинів проти безпеки виробництва, що необхідно для визначення специфіки їх розслідування.
Підвищенню ефективності розслідування злочинів проти безпеки виробництва має сприяти системне й послідовне розроблення та впровадження
в практичну діяльність сучасних криміналістичних методик, які враховують досвід і потреби правозастосовної практики, містять криміналістичний
аналіз специфічної нормативно-правової бази, відображають специфіку відомчого (міжвідомчого) організаційного забезпечення, що передбачає необхідність установлення специфічних ознак з урахуванням норм інших
галузей права, відображають криміналістично значущі особливості їх учинення та розслідування [2].
Проблеми методики розслідування злочинів, що порушують безпечні
умови праці, розглядали Ш.К. Вахітов, В.К. Глістін, М.С. Грінберг, В.І. Жирютін, С.А. Квелідзе, П.В. Кобзаренко, М.П. Яблоков та ін.
Констатуючи безперечний вагомий внесок цих учених у розроблення
зазначеної проблеми, зауважимо, що їхні наукові пошуки торкалися лише
окремих аспектів, актуальних на певних етапах розвитку законодавства та
правоохоронної практики. А тому окремі положення вимагають додаткового, більш детального аналізу й розгляду з урахуванням сучасного стану
законодавства та соціально-економічного розвитку країни.
Ідеться про доцільність розроблення методик розслідування окремих
видів (груп) злочинів, а також спеціальних методик [3].
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Це зумовлено тим, що злочини проти безпеки виробництва часто характеризуються особливостями, які проблематично передбачити й належним
чином відобразити в рамках єдиної методики розслідування.
Наприклад, розслідування таких злочинів, скоєних на малих підприємствах, вимагає врахування низки особливостей, пов’язаних із нормативно-правовою регламентацією діяльності цих підприємств, специфіки
корпоративної етики (культури), які нерідко визначають криміналістичну
характеристику особи потерпілого і злочинця, а іноді й спосіб учинення
злочину.
Матиме свою специфіку й розслідування злочинних порушень правил
охорони праці й техніки безпеки залежно від галузі виробництва: вугільна,
нафтогазовидобувна, енергетика, будівництво, машинобудування, хімічна,
газова тощо [4].
Водночас немає необхідності й у зайвій деталізації таких методик,
оскільки це призведе до дублювання багатьох їх положень, а властива їм
специфіка буде втрачена. На нашу думку, універсальним можна вважати
раніше згаданий підхід.
Нині вже здійснено наукові спроби подальшого розвитку й удосконалення базових положень методики розслідування злочинів проти безпеки
виробництва, розроблено та впроваджено в практичну діяльність відповідні методичні рекомендації, що свідчить про теоретичне і практичне значення таких досліджень.
Запропоновано таку систему методик розслідування злочинів, передбачених ст. ст. 271–275 КК України:
– загальна (базова) методика розслідування (основні її положення загалом розроблені О.В. Таран);
– методики розслідування окремих видів (груп) злочинів: за галузевою
ознакою (сферами виробництва, організаційно-правовими формами підприємств); за характером порушених правил охорони праці (загальних і спеціальних для окремих видів виробничої діяльності) (положення методики
розслідування правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою розкрито в роботах М.Я. Панчишина [5], К.О. Спасенка);
– спеціальні методики, сформовані за видовою, внутрішньовидовою, позавидовою ознаками.
Науковий інтерес до цієї теми не випадковий, причини його були названі на початку статті, але наведеними фактами, звичайно, не вичерпані.
Зростання обсягів виробництва, впровадження сучасних технологій, розвиток окремих галузей, підвищення професійного рівня працівників, зміни
в законодавстві – все це й багато іншого визначало та буде визначати специфіку порушень правил охорони праці й техніки безпеки, а також впливати на методику їх розслідування, що, у свою чергу, потребує своєчасного
реагування наукового знання на потреби правозастосовної практики.
Висновки. Отже, подальший розвиток і вдосконалення методики розслідування злочинів проти безпеки виробництва є необхідним і перспективним напрямом наукових криміналістичних досліджень.
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безпеки виробництва. – Стаття.
У статті визначено перспективні напрями вдосконалення методики розслідування злочинів проти безпеки виробництва. Запропоновано систему методик розслідування цих злочинів.
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Аннотация
Таран Е. В., Чернявский С. С. Проблемы методики расследования преступлений
против безопасности производства. – Статья.
В статье определены перспективные направления совершенствования методики расследования преступлений против безопасности производства. Предложена система методик
расследования этих преступлений.
Ключевые слова: криминалистическая методика, преступления против безопасности
производства, расследования, криминалистические рекомендации.
Summary
Taran O. V., Chernyavsky S. S. Problems of methods of investigating crimes against
the safety of production. – Article.
The article defines promising directions for improving the methodology for investigating
crimes against the safety of production. A system of methods for investigating these crimes is
proposed.
Key words: forensic methodology, сrimes against the safety of production, іnvestigation,
forensic recommendations.
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В. М. Тихоненко
ОСОБЛИВОСТІ ОБСТАНОВКИ ПРИМУШУВАННЯ
ДО ВИКОНАННЯ ЧИ НЕВИКОНАННЯ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Постановка проблеми. На нашу думку, методика розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань,
як і будь-яка інша, була б неповною без дослідження об’єктивних умов, за
яких учиняється вказаний злочин. Тобто умов місця, часу, навколишнього середовища та інших факторів, що безпосередньо або опосередковано
впливають на перебіг усього злочину, а також на поведінку учасників
злочинної події (злочинця, потерпілого, свідків).
Мета статті – дослідити обстановку вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань.
Виклад основного матеріалу дослідження. Систему об’єктивних
умов, за яких проходить діяльність із підготовки, реалізації та приховання
злочину, у теорії криміналістики зараховують до обстановки злочину.
Знання обстановки дає змогу перешкодити вчиненню злочину певним способом у визначеному місці й у зазначений час, зробити логічний висновок про
використаний злочинцем спосіб злочину, створює передумови для прогнозування можливості появи нових способів учинення злочину [1, с. 30].
М.П. Яблоков підкреслює, що пізнання події злочину поза залежністю
від його виду чи різновиду завжди починається з осмислення обстановки
здійснення злочинів, виявлення її складових частин, визначення її функції
й ролі [2, с. 70].
Для формулювання понятійно-категоріального апарату дослідження доцільно визначитися з терміном «обстановка злочину». Так, у криміналістиці трапляється плюралізм думок із приводу застосування відповідного
терміна для позначення вказаного поняття, а саме «обстановка злочину»
та «обстановка вчинення злочину».
Як нам видається, більш доцільно використовувати термін «обстановка
злочину», що позначає інтегральне поняття обстановки готування до злочину, його вчинення та подальшого приховання.
Також для потреб дослідження доцільним убачається визначення змісту самого поняття обстановки злочину.
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Традиційно в криміналістичний науці розрізняють два підходи до розуміння обстановки злочину.
Відповідно до першого підходу, обстановка злочину розглядається як
обстановка місця злочину, тобто система матеріальних об’єктів, у яких
саме вчинявся злочин і які є носіями інформації про злочинну подію у
формі матеріальних слідів – відображення.
Такий підхід характерний для раннього періоду розвитку криміналістики,
коли обстановку злочину ототожнювали з місцем злочину. Так, наприклад,
у підручнику 30-х років минулого століття вказувалось, що метою всякого
огляду місця злочину є всебічне вивчення його обстановки для з’ясування
за виявленими предметами та слідами події, що сталася, обставин, за яких
вона відбулася, й ознак, що встановлюють особу злочинця [3, с. 61].
На нашу думку, ототожнення понять «місце злочину» й «обстановка
злочину» звужує зміст останнього, оскільки обстановка злочину включає
не тільки об’єктивні умови, за яких безпосередньо вчинявся злочин, а й
середовище, в якому здійснювались дії з підготовки до злочину, а також
його подальшого приховання.
Доцільно вказати позицію Р.С. Бєлкіна щодо того, що обстановка події
чи злочину – це конкретна життєва ситуація. Вона включає, крім матеріальної обстановки місця події, різні обставини, що сприяють чи перешкоджають діям цих учасників, хронологічну характеристику події, психологічні взаємини, що виникають між учасниками події, тощо [4, с. 140].
Відповідно до другого підходу, обстановка злочину розглядається як
система чинників, що опосередковано або безпосередньо впливають на
подію злочину та її учасників у процесі підготовки, учинення і приховання
кримінального правопорушення. У контексті цього цікавим є визначення
В.А. Динту, яка зазначає, що в криміналістичній характеристиці злочинів
обстановка являє собою сукупність даних, що відображає матеріальні, мікросоціальні та морально-психологічні умови підготовки, учинення і приховування злочину [5, с. 13].
Для повного й усебічного дослідження системи умов, за яких учиняються дії, спрямовані на примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, доцільно використовувати поняття «обстановка
злочину» в розумінні другого підходу.
Велике значення для розуміння обстановки примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань є визначення структури
самої обстановки злочину.
Елементами обстановки злочину М.П. Яблоков називає такі: речові (усі
об’єкти матеріального світу та їх наслідки, що причетні до зовнішнього
середовища події злочину, тощо); просторово-конструктивні (конструктивна своєрідність об’єктів); часові (місяці, тижні, доба, часова циклічність
тощо); природно-кліматичні (вид і своєрідність місцевості, характер кліматичного поясу в місці здійснення злочину тощо); фізико-хімічні (погодні чи
атмосферні явища, характер і сила джерел штучного освітлення, ступінь
забрудненості повітря тощо); виробничо-побутові (вид та особливості тієї
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сфери людської діяльності, в якій відбувається досліджувана подія); поведінково-психологічні (особливості поведінки осіб, що належить до структури зазначеної обстановки в момент події, і своєрідність психологічної
сфери, в якій відбувається злочин, тощо) [6, с. 51].
На нашу думку, до структури обстановки примушування до виконання
чи невиконання цивільно-правових зобов’язань варто також включати договірні правовідносини між злочинцем і потерпілим, оскільки в разі відсутності між указаними суб’єктами цивільно-правових зобов’язань злочинні
діяння не можуть бути кваліфіковані як злочин, передбачений ст. 355
Кримінального кодексу (далі – КК) України.
Отже, до структури обстановки злочину примушування до виконання
чи невиконання цивільно-правових зобов’язань можна зарахувати соціальний взаємозв’язок між злочинцем і потерпілим у вигляді правовідносин
кредитор → боржник у рамках цивільно-правого зобов’язання.
Оскільки вказаний соціальний зв’язок чітко регламентований нормами цивільного законодавства, то можна говорити про те, що до обстановки примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань можна
зарахувати нормативно-правову регламентацію зобов’язальних правовідносин, також систему документообігу, реєстрації відповідних зобов’язань тощо.
Р.С. Бєлкін указував, що будь-яка подія злочину обов’язково відбивається в навколишньому середовищі, елементами якої є не тільки матеріальні утворення – речі, предмети, а й люди, у чиїй свідомості відбивається
подія злочину. Середовище, в якому злочинець учиняє зміни, – це не щось
монолітне, не один об’єкт, а комплекс об’єктів, процесів, явищ. У процесі
відображення виникають сліди-відображення [108, с. 9, 11]. У силу загального діалектичного зв’язку, взаємозумовленості й багатогранності явищ і
процесів виявляється не тільки відображення, а й усі закономірності матеріального світу [7, с. 27].
До структури обстановки примушування до виконання чи невиконання
цивільно-правових зобов’язань також можна зарахувати суспільні відносини. Б.С. Никифоров, розглядаючи структуру суспільних відносин, дійшов
висновку, що її складниками (елементами) є: 1) учасники (суб’єкти) суспільних відносин; 2) відносини між цими учасниками; 3) умови нормального функціонування таких відносин [8, с. 30].
Однак, на нашу думку, більш вдалою є структура суспільних відносин,
запропонована А.А. Піонтковським, який виокремлює такі її елементи:
1) учасники відносин; 2) взаємозв’язок між ними; 3) предмети матеріального світу [9, с. 138–142].
До обстановки примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань можна зарахувати суспільні взаємовідносини між
кредитором і боржником, об’єктом яких є зобов’язання. Оскільки ст. 355
КК України передбачає вплив на близьких родичів, то до обстановки вказаного злочину можна зарахувати й суспільні взаємини потерпілого із
сім’єю та іншими близькими родичами в розумінні ст. 3 Кримінального
процесуального кодексу України.
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Виходячи з інформації, отриманої в результаті дослідження кримінальних проваджень, можна говорити про те, що примушування до виконання
чи невиконання цивільно-правових зобов’язань може вчинятися групою
осіб за попередньою змовою або організованою групою. Характеристика
вказаних соціальних угруповань передбачає між її учасниками відповідні
відносини, що включають у себе наявність певної ієрархії, авторитарного
способу ведення справ і стосунків влади та підпорядкування. У вказаних
соціальних групах наявний чіткий розподіл ролей та обов’язків під час
учинення відповідного злочину, а також діяльності з його підготовки та
приховання. З наведеного вище вбачається, що суспільні відносини між
учасниками організованої групи або групи осіб, що діє за попередньою
змовою, також є частиною обстановки примушування до виконання чи
невиконання цивільно-правових зобов’язань.
Також у процесі проведення дослідження сформулювалась необхідність
визначення значення в структурі обстановки злочину таких категорій, як
місце й час учинення злочину.
Місце вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань можна розглядати в декількох аспектах. Як поняття, що являє собою місце виконання системи окремих дій, які спрямовані
на вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, а також місце реалізації окремих етапів учинення зазначеного злочину, зокрема місце, де вчинялись дії з маскування скоєння
злочинних дій, місце знищення майна, місце озвучування погрози.
Убачається, що місце примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань – це просторова координата, обмежений простір, у якому здійснювалася діяльність, спрямована на примушування до
виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань.
Що стосується часу, то це форма послідовної зміни явищ і станів матерії; тривалість буття й послідовність зміни всіх матеріальних систем і процесів у світі. Час дає можливість установити, коли саме відбулася та чи
інша подія, скільки вона тривала, коли саме почалася та коли закінчилася.
Тобто час є координатою, яка дає змогу встановити момент учинення злочину щодо інших подій.
Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, як правило, – тривалий процес, який починається з висування
погрози та закінчується виконанням потерпілим умов злочинця, а також
діями з приховання вчинення злочину. Під час розслідування злочину
слідчий повинен установити всі часові проміжки, які характеризують і
конкретизують відповідні дії злочинця.
Часова координата в сукупності з просторовою координатою (місцем
злочину) дає комплексне розуміння злочину, оскільки кримінальне правопорушення, як будь-яке явище, існує в умовах простору й часу. З наведеного вище можна зробити висновок, що між елементами обстановки примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань
існує просторово-часовий зв’язок.
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Проаналізувавши елементи, що становлять структуру обстановки злочину, можна встановити таке: які із цих факторів та умов безпосередньо
передували злочинній діяльності, супроводжували її; який характер їх впливу на вчинене діяння; що в обстановці досліджуваної події було спеціально
підготовлене злочинцями, а що не залежало від них; які фактори незвичайної властивості виявилися у сформованій ситуації та як вони вплинули на
здійснення злочинної діяльності; що могла особа створити чи як скористатися об’єктивно сформованою ситуацією для здійснення злочинної діяльності.
Варто зазначити, що для обстановки примушування до виконання чи
невиконання цивільно-правових зобов’язань характерна наявність негативних обставин.
Р.С. Бєлкін та А.І. Вінберг розглядали негативні обставини як факти,
що суперечать уявленню про звичайний у цій ситуації хід речей. Негативні
обставини суперечать уявленням про механізм цього явища, а не самому
явищу, сутність якого вони відображають. В інформаційному аспекті процес знищення доказів являє собою процес розсіювання доказової інформації або таке її перетворення, яке за цього рівня розвитку засобів пізнання
інформації недоступне для смислової інтерпретації [10, с. 30, 64].
На думку В.Ю. Шепітька, негативні обставини – фактичні дані, які суперечать природному перебігу подій або звичайному стану речей; суперечать характерному механізму вчинення злочину, а також версіям слідчого
[11, с. 137].
На думку Р.С. Бєлкіна, штучне створення особою, котра зацікавлена в
певному закінченні слідства, обстановки, яка не відповідає тому, що фактично сталося на цьому місці події, тобто інсценування, може мати на меті
таке: а) створення видимості вчинення в певному місці іншого злочину і
приховання ознак справжньої події; б) створення видимості події, що сталася на цьому місці, що не має кримінального характеру, для приховання
вчиненого злочину; в) створення видимості вчинення злочину для приховання фактів аморальної поведінки, безпечності й інших вчинків, що не
мають кримінального характеру; г) створення в слідчого хибного уявлення
про окремі деталі фактично вчиненого злочину або окремі елементи його
складу: інсценування вчинення злочину іншою особою, в інших цілях і з
інших мотивів, в іншому місці, в інший час тощо [12, с. 55].
Під час учинення злочину, передбаченого ст. 355 КК України, злочинці
найчастіше здійснюють дії, спрямовані на інсценування вказаного кримінального правопорушення шляхом надання йому видимості добровільного
виконання боржником наявного зобов’язання, укладання відповідних договорів, реєстрації відповідних обтяжень тощо. Найчастіше вказані негативні
обставини можуть бути виявлені під час допиту злочинця, коли той указує, що в його діях не було примушування до виконання чи невиконання відповідного зобов’язання шляхом застосування погроз, насильства або
пошкодження чи знищення майна. Отже, виявлення негативних обставин
починається з дослідження очевидних даних. Потім за допомогою розумової
діяльності слідчий доходить висновку, чи відповідають виявлені фактичні

358

Наукові праці НУ ОЮА

дані закономірностям механізму їх утворення. У разі виявлення суперечностей між отриманою інформацією та «звичайним у цій ситуації станом
речей» слідчий доходить висновку про наявність негативних обставин.
Варто зазначити, що обстановка примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань впливає на обрання способу злочину.
Так, на стадії підготовки до вчинення злочину злочинець вивчає особу
потерпілого, наявність у нього соціальних зв’язків, його звички, спосіб
життя, визначає місце роботи, проведення дозвілля. Залежно від наявних
умов об’єктивного матеріального та соціального характеру злочинець обирає спосіб, яким буде вчинятися саме примушування, із застосуванням
погрози або насильства, визначає найбільш придатне для цього місце й
інші важливі для реалізації злочинної дії обставини.
У процесі реалізації злочинного задуму обстановка злочину стає площиною, де розгортається подія. Залежно від наявних умов в обстановці
злочинець використовує той чи інший спосіб учинення злочину. У разі
наявності несприятливих умов в обстановці злочину особа злочинця може
вдатися до дій, спрямованих на створення необхідних умов, тобто перетворення несприятливої обстановки злочину на сприятливу. Також несприятлива обстановка злочину може стати причиною для відмови злочинця від
реалізації злочинного задуму. Так, наприклад, свідок, появу якого злочинець не передбачив, може стати причиною відмови останнього від учинення злочинних дій або перенесення їх на інший час і в інше місце.
Обстановка злочину детермінує дії злочинця, спрямовані на приховання вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. Залежно від об’єктивних умов злочинець обирає способи приховання злочину, здійснення дій щодо маскування «легалізації»
злочинного примушування (укладання договорів, нотаріальне посвідчення
угоди тощо), психологічний тиск на потерпілого, щоб той не звернувся до
правоохоронних органів, різного роду інсценування.
Обстановка злочину містить інформацію стосовно способу злочину. Ретельне дослідження обстановки, в якій учинялось примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, а саме слідів-відображень, дасть можливість слідчому встановити спосіб, у який відповідний
злочин учинявся, і визначити дії, за допомогою яких здійснювалась підготовка до його реалізації, а також подальше його приховання.
Також обстановка примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань тісним чином пов’язана з особою потерпілого.
Залежно від того, які наявні соціальні зв’язки в потерпілого, психологічна обстановка, в якій він перебуває, об’єктивні умови, у яких він перебуває (дім, робота тощо), злочинець обирає тактику, за допомогою якої він
буде реалізовувати злочин.
Варто погодитися з тим, що обстановка злочину нестатична, у процесі
своєї діяльності особа або злочинна організація, пристосовуючись до наявної на момент здійснення злочинної діяльності обстановки, використовуючи її у своїх цілях, уносить до неї певні зміни. Поряд із тим, що в обстанов-
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ці продовжують залишатися й діяти окремі елементи колишньої системи
злочинної діяльності, з’являються нові елементи. Водночас, незважаючи
на вплив на неї з боку суб’єкта, обстановка залишається об’єктивним і
стійким фактором, що детермінує поведінку винуватого [13, с. 71].
Обстановка злочину є єднальною ланкою, що допомагає скоординувати
взаємодію всіх елементів системи злочину, передбаченого ст. 355 КК України.
Між обстановкою злочину й іншими елементами злочину, передбаченого ст. 355 КК України, наявний причинно-наслідковий зв’язок.
Наявність в обстановці злочину слідів-відображень зумовлена тими подіями, що в ній відбувалися, та взаємодією з її учасниками.
Результат (наслідки) – сліди-відображення, зміна обстановки злочину.
Причина – це, зокрема, діяльність у ній учасників злочинної події та
їхня взаємодія з її структурними елементами.
У свою чергу, обстановка примушування до виконання чи невиконання
цивільно-правових зобов’язань є причиною (детермінаційним фактором)
відповідної поведінки учасників події.
Висновки. Отже, обстановка примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань являє собою значний елемент криміналістичної характеристики відповідного злочину, що є системою даних
про умови (матеріальні, соціальні, психологічні), за яких учинялись дії
з підготовки, реалізації та приховання кримінального правопорушення й
дослідження якого в процесі здійснення розслідування дасть можливість
отримати значний обсяг криміналістично-значимої інформації.
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Анотація
Тихоненко В. М. Особливості обстановки примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. – Стаття.
Стаття присвячена дослідженню обстановки вчинення примушування до виконання
чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. Визначено, що обстановка примушування
до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань є значним елементом криміналістичної характеристики відповідного злочину, системою даних про просторово-часові
й інші умови (матеріальні, соціальні, психологічні). Доведено існування залежностей між
елементами обстановки примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових
зобов’язань і способом учинення злочину.
Ключові слова: примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, криміналістична характеристика, обстановка злочину, спосіб злочину.
Аннотация
Тихоненко В. Н. Особенности обстановки принуждения к исполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств. – Статья.
Статья посвящена исследованию обстановки совершения принуждения к исполнению
или неисполнению гражданско-правовых обязательств. Определено, что обстановка принуждения к исполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств является
значимым элементом криминалистической характеристики соответствующего преступления, системой данных о пространственно-временных и других условиях (материальных,
социальных, психологических). Доказано существование зависимости между элементами
обстановки принуждения к исполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств и способом совершения преступления.
Ключевые слова: принуждение к исполнению или неисполнению гражданско-правовых
обязательств, криминалистическая характеристика, обстановка преступления, способ преступления.
Summary
Tykhonenko V. M. Features situation forced to meet or neglect civil obligations. –
Article.
The article is devoted to the study of the situation of Commission of enforcement or failure
to perform civil obligations. Determined that the situation of the enforcement or breach of civil
obligations is a significant element of criminalistic characteristics of the crime, and there is
system data on the spatial-temporal and other conditions (material, social, psychological). The
existence of dependencies between elements of the situation of the enforcement or breach of
civil liabilities and the method of committing a crime.
Key words: coercion to fulfillment or nonfulfillment of civil obligations, criminalistical characteristics, crime situation, modus operandi.
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В. В. Тіщенко
ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТОК І СУЧАСНИЙ СТАН
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ
Постановка проблеми. Криміналістична методика розслідування інтегрує наукові положення всіх розділів криміналістики – її загальної теорії
та методології, криміналістичної техніки і криміналістичної тактики, використовує положення різних наук – кримінального права, кримінального
процесу, кримінології, філософії, логіки, психології, теорії управління тощо.
Разом із тим криміналістична методика розробляє власну теоретичну базу,
на якій формуються, поглиблюються й уточнюються наукові знання про
предмет дослідження цього розділу криміналістики, його завдання, структуру, загальні принципи побудови і зміст методик розслідування окремих
категорій злочинів. Це дає змогу розглядати методику розслідування не
лише як елемент системи криміналістики, а і як відносно автономний
комплекс криміналістичних знань, що зумовлює головну мету зазначеного
розділу криміналістики – визначення загальних положень і засад, на базі
яких створюються нові методики розслідування окремих категорій злочинів і вдосконалюються наявні методики розслідування.
Мета статті – висвітлити деякі аспекти виникнення, розвитку й сучасного стану криміналістичної методики розслідування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Варто відзначити, що
таке розуміння місця та значення методики розслідування злочинів у системі криміналістики, її змісту й функцій, а потім і її загальних (теоретичних) положень визначилось не зразу.
Основними віхами виникнення й розвитку криміналістичної методики
розслідування можна вважати такі знаменні події.
У 1929 р. В.І. Громовим видана робота під назвою «Методика розслідування злочинів». В.І. Громов фактично вперше ввів сам термін «методика розслідування злочинів», яким позначив назву заключного розділу криміналістики.
Крім того, потрібно відзначити, що в названій роботі виділені й загальні положення, в яких розглянуті головні завдання розслідування загалом, а також
окремі його стадії. У праці називалися основні методи, що застосовуються в
розслідуванні, й обґрунтовувалася основна функція методики розслідування,
що полягає, на думку автора, в тому, що вона повинна вказати, «коли, за яких
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умов і в яких випадках використання тих або інших методів видається необхідним або доцільним або, навпаки, непотрібним і нераціональним» [1, c. 356].
У виділених В.І. Громовим загальних положеннях методики розслідування
немає ще чіткої структури, низка розглянутих питань належить до кримінально-процесуального права, наукової організації праці органів розслідування,
слідчої тактики. Автор не відрізняє поняття «метод» і «прийом», «методологія» й «методика». Однак зазначена робота підтвердила необхідність розробки
теоретичних положень методики розслідування злочинів, загалом визначивши правильний напрям для подальших наукових досліджень.
Наступним кроком у становленні загальних положень методики розслідування злочинів стали роботи Б.М. Шавера, передусім його стаття «Про
основні засади окремої методики розслідування злочинів», у якій визначалися завдання цього розділу криміналістики й указувалося на основний
принцип побудови методики розслідування: від знання способу вчинення
злочину – до знання методів його розкриття [2, c. 46]. В іншій статті – «Предмет і метод радянської криміналістики» – в системі криміналістики він виділяє розділ її особливої частини під назвою «Застосування основних принципів криміналістики до розслідування окремих видів злочинів» [2, c. 82].
У підручнику криміналістики 1939 р. (автори С.А. Голунський і Б.М. Шавер) викладу окремих методик розслідування передує глава «Предмет, метод і завдання методики розслідування окремих видів злочинів», в якій
визначені поняття, завдання цього розділу криміналістики, вказувалось на
загальні закономірності в діяльності з розслідування злочинів і на принципи побудови методик розслідування окремих категорій справ і серед
них чільний – розслідування певної категорії злочинів має йти від методу
(способу) вчинення злочину до методу його розкриття. Окрема методика
розслідування повинна включати, на думку авторів, указівки на характерні сліди й місця їх знаходження, на особливості технічних і тактичних
прийомів розслідування, на коло осіб, серед яких передусім варто шукати
злочинця, а також можливих свідків, на способи аналізу фактів і подій по
цій категорії злочинів, необхідність використання відповідних спеціальних
знань і поєднання слідчих та оперативно-розшукових дій. Спроби виділення принципів побудови окремих методик розслідування були на той
час важливим кроком до формування теоретичних основ криміналістичної
методики. Потрібно відзначити, що більшість із викладених принципів зберігає значимість і по сьогоднішній день.
Незважаючи на виділення методики розслідування в самостійний розділ криміналістики, розробка її наукових положень відставала від темпів
і глибини розвитку інших розділів криміналістики, на що звернув увагу
В.П. Колмаков у статті «За єдність розвитку криміналістичної техніки і
методики розслідування злочинів» у 1948 році [3, c. 52–53].
У підручнику криміналістики 1952 року Б.М. Шавером написана глава
«Основні положення методики розслідування». До них зараховані:
– поняття методики розслідування окремих видів злочинів;
– завдання розслідування;
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– початкові невідкладні дії слідчого;
– обставини, що підлягають з’ясуванню й дослідженню;
– основні прийоми та методи виявлення й фіксації доказів;
– вивчення особистості обвинуваченого та виявлення мотивів злочину; заходи щодо відшкодування заподіяної шкоди й забезпечення конфіскації майна;
– виявлення обставин, що сприяли вчиненню злочину [4, c. 13–18].
Названі положення свідчать про спробу розширення і структуризації
цього підрозділу методики розслідування. Разом із тим багато положень
лише намічали шляхи підходу до вивчення тих закономірностей, які лежать
в основі теоретичної розробки криміналістичної методики розслідування.
Так, завдання розслідування зводилися до з’ясування складу злочину, що
розслідується, і значення боротьби із цим видом злочину. Вивчення методики розслідування окремих видів злочинів пов’язувалося з визначенням
характерних для них початкових слідчих дій. Рекомендації про прийоми та
методи виявлення й фіксації доказів викладалися в загальному вигляді, а
значення вивчення даних про особу обвинуваченого вбачалося головним
чином у встановленні справжніх мотивів і цілей злочину. Недолік положень цієї глави полягає й у тому, що в ній не розглядалися принципи
побудови окремих методик розслідування, які цілком обґрунтовано виділялися в зазначеному раніше підручнику.
У 1955 році Б.Л. Зотов видав окрему роботу «Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів», у якій він писав: «Завдання
методики розслідування й полягає в тому, щоб на підставі практики підсумувати все те, що є загального під час розслідування аналогічних справ, і
запропонувати найбільш правильні шляхи з успішного розкриття злочинів
і викриття злочинця» [5, c. 4]. Такими загальними положеннями, на його
думку, є:
– соціалістична законність – основа роботи слідчого;
– повнота розслідування й визначення меж доказування;
– вивчення й узагальнення слідчої практики;
– швидкість і оперативність розслідування;
– застосування науково-технічних засобів у розслідуванні злочинів;
– поєднання слідчих та оперативно-розшукових дій;
– планомірність проведення розслідування [5, c. 5–38].
Як бачимо, в цьому переліку називаються елементи різного рівня, обсяг
понять іноді перетинається, спірні послідовність викладу й включення в
структуру окремих методик деяких із них. У перерахованих положеннях
не розкриваються зміст теоретичної частини методики розслідування та її
наукові закономірності, а лише називаються основні принципи розслідування, частина з яких належить до принципів кримінального судочинства,
що розроблюються в науці кримінально-процесуального права.
Суттєве значення для розробки загальних положень методики розслідування мала робота О.М. Васильєва, Г.М. Муд’югіна та Н.А. Якубович
«Планування розслідування злочинів», у якій указувалось, що планування
на початковій стадії розслідування й вибір напряму залежать не стільки
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від виду злочину, а головним чином від обсягу та характеру вихідних даних, на основі яких виділялись три найбільш типові ситуації: 1) є факт
події, яка містить ознаки певного злочину; 2) є відомості про злочинну
подію, наявність якої, як і вину певних осіб, необхідно ще встановлювати;
3) факт злочину є очевидним, але відомості про його винуватця відсутні
[5, c. 3–38]. Хотілось би підкреслити важливість виділення ситуаційного підходу в побудові методики розслідування злочинів, незалежно від їх
виду (автор розділу – Г.Н. Муд’югін).
У зміст основних положень методики розслідування окремих видів злочинів В І. Теребіловим включалося:
– з’ясування суті складу передбачуваного злочину для правильного визначення предмета й меж доказування, а також завдань розслідування;
– вивчення способів учинення та приховування злочинів, що впливає
на встановлення шляхів розкриття й розслідування відповідних злочинів;
– початкові слідчі дії у справах тієї чи іншої категорії, що визначаються
залежно від обсягу і змісту вихідних матеріалів;
– методичні вказівки щодо збирання, вивчення й дослідження різних
доказів стосовно особливостей розслідування окремих видів злочинів;
– указівки на шляхи та ознаки визначення кола свідків у справі, що
розслідується;
– указівки на всі найбільш важливі особливості аналізу, зіставлення й
оцінювання доказів, характерні для певної категорії кримінальних справ
[6, с. 350–353].
Отже, в загальних положеннях криміналістичної методики стали виділятися три найважливіші принципи побудови окремих методик: 1) включення до структури окремих методик обставин і завдань, що визначаються
складом злочину і предметом доказування; 2) опис типових способів злочину, знання яких є важливим для розкриття таких злочинів; 3) визначення залежності напряму розслідування і слідчих дій від змісту й характеру
вихідних даних, що утворюють певні типи слідчих ситуацій.
Науковий аналіз і подальше узагальнення теоретичних початків методики та практики розслідування дали змогу затвердити необхідність розробки
загальних положень цього розділу криміналістики. У підручниках криміналістики кінця 1950 – середини 1960-х років уже в досить розгорнутому
вигляді розглядаються теоретичні положення методики розслідування, в
яких не тільки визначаються її предмет і місце в системі криміналістики, а
й робляться спроби виявити загальні закономірності розслідування, сформулювати положення, які стосуються розслідування конкретного злочину,
та принципи їх застосування на практиці [6, c. 347–358]. Пильна увага
вчених-криміналістів звертається до поняття способу вчинення злочину як
найбільш значимого джерела інформації про злочинця й обставини злочину,
значення його вивчення та використання даних про нього в розслідуванні.
Зокрема, Е.Д. Куранова вказала на залежність вибору особою певних способів учинення злочинів від типових об’єктивних і суб’єктивних факторів,
що зумовлюють схожість і повторюваність способів дій, а також на комплек-
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сний характер способу злочину, що складається з дій з підготовки, вчинення та приховування злочину [7, c. 161, 165]. Подальший глибокий розвиток
учення про спосіб вчинення злочинів отримало в працях Г.Г. Зуйкова, який
показав взаємозв’язок способу з іншими елементами злочину і слідами останнього, його значення для пошуку й установлення особи злочинця [8].
Безумовною віхою в розвитку теоретичних положень криміналістичної методики стала докторська дисертація О.Н. Колесніченко «Наукові та
правові основи розслідування окремих видів злочинів» (1967 рік). У ній
розглянуто поняття методики розслідування й визначено її місце в системі
криміналістики, виділено поняття криміналістичної характеристики злочинів і показано значення способу вчинення злочину.
В окремому розділі дисертації розглянуті основні положення методики
розслідування злочинів. До них він зараховує ті, які відіграють «найбільш
істотну роль в організації діяльності слідчого з розслідування злочинів», і
включає до них: а) індивідуальність розслідування; б) планомірність розслідування; в) поєднання слідчих дій з оперативно-розшуковими заходами; г) поєднання дій слідчого і громадськості; д) поєднання дій слідчого
й обізнаних осіб [9, c. 15–16]. У дисертації розглядаються також «Основи
побудови окремих методик розслідування злочинів», куди автор включив:
1) визначення обставин, що підлягають з’ясуванню; 2) проведення початкових слідчих дій; 3) особливості побудови слідчих версій і проведення подальших дій слідчого; 4) питання запобігання злочинам [9, c. 19]. Отже, О.Н. Колесніченко позначені напрями розробки принципів побудови й застосування
окремих методик розслідування, а також структури таких методик. Усі названі положення, підкреслює автор, повинні бути збудовані в оптимальну
систему. Звичайно, не з усіма позиціями О.Н. Колесніченка можна погодитися. Так, питання побудови окремих методик розслідування не варто
виділяти із загальних положень методики розслідування, оскільки останні
містять систему чинників, які й зумовлюють оптимальну структуру окремих
методик. Перераховані автором основні положення методики швидше належать до принципів, настанов, якими потрібно керуватися в практичній слідчій діяльності. Але вони не можуть бути названі принципами теоретичної
розробки методики. Наприклад, індивідуальність розслідування – це властивість, притаманна кожній слідчій діяльності по конкретному кримінальному
провадженню, і тому зумовлює творчий, нешаблонний її характер. Водночас
науковий підхід до розробки методики розслідування полягає у виявленні
загальних закономірностей у розслідуванні злочинів, у типізації його етапів,
ситуацій, версій, завдань і засобів їх перевірки та вирішення.
У підручнику криміналістики під редакцією Р.С. Бєлкіна і Г.Г. Зуйкова
(1968 рік) у розділі «Методика розслідування окремих видів злочинів»
чітко виділяються її загальні положення, що включають вимоги й вихідні
положення розробки методики, а також структуру і зміст окремої методики розслідування [10, c. 476–496]. До таких вимог Г.Г. Зуйков зараховує сувору відповідність методики нормам закону, забезпечення повного
й об’єктивного виявлення та дослідження всіх обставин, що підлягають

366

Наукові праці НУ ОЮА

доказуванню; використання передового, науково узагальненого досвіду
слідчої роботи, досягнень криміналістики в галузі вивчення способів учинення злочинів, особи злочинця й розробки засобів і прийомів розслідування; відображення досвіду взаємодії слідчого з оперативними працівниками, спеціалістами та громадськістю [10, c. 480]. Видається, що наведені
вимоги можна повною мірою зарахувати до процесу побудови методики
розслідування, хоча деякі мають загальний характер і властиві всім рекомендаціям, які розробляються криміналістикою. У структуру окремої методики Г.Г. Зуйковим включалися обставини, що підлягають установленню;
визначення особливостей порушення цієї категорії справ, загальні версії,
коло початкових слідчих дій і тактичні особливості їх проведення; планування розслідування, коло й тактика проведення подальших слідчих дій
і пов’язаних із ними оперативно-розшукових заходів; визначення заходів
щодо усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього виду злочинів, і рекомендацій щодо їх застосування [10, c. 488–489].
Провідними вченими-криміналістам О.М. Васильєвим, М.П. Яблоковим,
Р.С. Бєлкіним, Г.Г. Зуйковим [11, c. 423–431] відзначалось, що методика
розслідування не повинна розглядатися як сума методик розслідування за
видами злочинів, оскільки такий підхід не забезпечує наукової єдності і
практичної цінності методики, необхідно розвивати її наукову базу для створення дієвих окремих методик [11, c. 479]. Важливою пропозицією стало
введення в структуру окремих методик розслідування криміналістичної класифікації окремого виду злочину, а також указівок на врахування слідчих
ситуацій, які визначають напрям розслідування [11, c. 424–425, 428–430].
Важливим кроком у розвитку теоретичних положень криміналістичної
методики стали Мінська наукова конференція (1973 рік), Всесоюзний семінар керівників кафедр криміналістики, проведений ВЮЗІ в 1974 році. За
рекомендацією цього семінару прийнято рішення про включення поняття
«криміналістична характеристика злочинів» у програму вишівського курсу
криміналістики. У 1970-ті роки в розробку теоретичних основ криміналістичної методики розслідування істотний внесок зробили праці О.М. Васильєва
[12], І.О. Возгріна [13], О.Н. Колесніченка [14], І.М. Лузгіна [15, c. 58–54],
М.О. Селіванова [16, c. 61–64], В.Г. Танасевича [17, c. 90–94], М.П. Яблокова [18, c. 67–71] та інших учених.
Варто вказати на особливе значення науково-практичної конференції,
що відбулася в Одесі (1976 рік), присвяченій загальним положенням методики розслідування [19]. Важливе місце в обговоренні зазначеної проблеми посіли питання сутності й завдань методики розслідування як розділу
криміналістики, її зв’язку з криміналістичною тактикою, психологією та
кібернетикою, змісту загальних (теоретичних) положень криміналістичної
методик, криміналістичної класифікації та криміналістичної характеристики злочинів, принципів побудови методик розслідування окремих видів
злочинів, структури окремих методик, поняття і значення етапів розслідування, слідчих ситуацій, тактичних завдань, програмування розслідування
та інші актуальні питання.
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Свій подальший розвиток загальні положення криміналістичної методики отримали в 1980–1990 роках, коли відбувалося формування сучасного
уявлення про її сутність і значення.
Цілком природно, що виникнення нових видів і різновидів злочинів, поява
й розвиток професійної злочинності, її організованих форм, зростання злочинної протидії розслідуванню зумовило пошук нових науково обґрунтованих
криміналістичних методів і засобів, програм і технологій розкриття злочинів,
створення методик розслідування різних рівнів і різного характеру.
Останніми роками в криміналістичній науці спостерігається посилення
уваги до розробки її заключної частини – методики розслідування злочинів, зокрема її теоретичних основ. Цій проблемі присвячені монографічні дослідження С.Н. Чурилова [20], І.А. Возгріна [21], Ю.П. Гармаєва
й А.Ф. Лубіна [22], А.В. Шмоніна [23], В.В. Тіщенка [24], В.Є. Корноухова
[25], С.Ю. Косарева [26], В.А. Журавля, Б.В. Щура, а також роботи інших
авторів. Крім того, розроблюються й окремі положення, різні теоретичні
категорії та поняття методики розслідування: криміналістична класифікація злочинів, криміналістична характеристика злочинів, типові вихідні
слідчі ситуації, технологія, програмування й алгоритмізація розслідування,
слідчі завдання й тактичні операції тощо.
Підвищений інтерес до такого розділу криміналістики, як методика розслідування злочинів, зумовлений декількома причинами. По-перше, теоретичні
основи криміналістичної методики довгі роки комплексно та різнобічно не
розроблялись, що можна пояснити накопиченням, осмисленням, переробкою
й адаптацією знань з галузі філософії, кібернетики, теорії управління й теорії
інформації, інших природних і гуманітарних наук, що зумовило оновлення,
розширення, перегляд і систематизацію понятійного апарату цього розділу
криміналістичної науки. По-друге, внаслідок зміни суспільно-економічних
відносин з’явилися нові види злочинів, організовані злочинні формування,
що викликало необхідність наукової розробки численних нових і суттєвого
оновлення вже наявних окремих (міжвидових, видових, підвидових) методик
розслідування. По-третє, такі окремі методики мали різну, часом недостатньо
продуману структуру, що позначалося й на їх змісті, сприйнятті, теоретичному осмисленні та ефективності практичного застосування.
Значення методики розслідування в криміналістичних знаннях важко
переоцінити. Н.П. Яблоков та А.Ю. Головін відзначають: «У ній (методиці)
розроблюється стратегія всієї криміналістичної діяльності з розслідування
злочинів. У силу цього методика розслідування не тільки стала таким
розділом криміналістики, без використання наукових і практичних даних
якого фактично неможливо професійно вести розслідування злочинів, а і є
найважливішим кінцевим продуктом криміналістичної науки» [27, c. 114].
Система злочинної діяльності застосовує різноманітні способи протидії розслідуванню, що викликає необхідність розробки засобів і методів
його подолання. Завдання й функції методики розслідування зумовлюють
аналіз слідчої діяльності як специфічного процесу пізнання розслідуваної
події. Таке пізнання здійснюється шляхом пошуку носіїв інформації та їх
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подальшого використання як джерел доказів. Поряд із цим складна система слідчої діяльності вимагає вмілої організації й ефективного управління.
Тому в теорії криміналістичної методики важливо виділяти та досліджувати такі аспекти слідчої діяльності, як пізнавальний, інформаційний та
організаційно-управлінський [24, c. 89–114].
Базуючись на викладеному, криміналістичну методику як розділ криміналістики можна визначити як систему наукових положень і рекомендацій,
спрямованих на вивчення закономірностей механізму вчинення злочинів
різних категорій і розробку методів і технологій їх виявлення, розкриття
й розслідування.
Криміналістична методика, на відміну від криміналістичної тактики,
призначена вирішувати стратегічні завдання розслідування, до яких варто зарахувати: 1) установлення наявності чи відсутності події злочину;
2) правильну й точну кваліфікацію злочину (сукупності злочинів); 3) установлення всіх обставин, що підлягають доказуванню; 4) установлення
винних осіб і їхньої ролі в підготовці, вчиненні та приховуванні злочину;
5) установлення вчиненої фізичній чи юридичній особі шкоди і прийняття
заходів щодо її відшкодування; 6) з’ясування обставин, які призвели до
злочину, а також сприяли його вчиненню.
Зазначений комплекс загальних стратегічних завдань охоплює основні
кримінально-правові та кримінально-процесуальні завдання розслідування
в конкретному кримінальному провадженні. Функція криміналістичної методики полягає в розробці комплексу методів і засобів із вирішення вказаних завдань.
Рішення стратегічних завдань здійснюється поетапно й послідовно шляхом виділення та поступового вирішення тактичних завдань за допомогою
засобів тактичного характеру: окремих процесуальних і слідчих (розшукових), дій і тактичних операцій, оперативних та організаційних заходів,
які набувають специфічного змісту залежно від виду злочинів, що розслідуються. Організуючу роль у вирішенні стратегічних завдань виконує
планування (програмування) розслідування в конкретному провадженні.
Таке планування має передбачати умови й послідовність проведення не
тільки окремих слідчих дій і тактичних операцій, а і їх комплексів, тобто
стратегічних операцій.
За своїм змістом криміналістична методика розслідування складається
з двох частин: 1) загальних (теоретичних, наукознавчих і методологічних)
положень; 2) методик розслідування окремих категорій злочинів.
У зміст теоретичних основ криміналістичної методик проходження доцільно включити такі положення:
– визначення предмета, завдань, змісту криміналістичної методики та
її в системі криміналістики;
– джерела формування криміналістичних методик і розгляд методологічних підходів у розробці методик розслідування окремих категорій злочинів;
– криміналістичний аналіз діяльності щодо здійснення злочинів і діячів
щодо їх розслідування;
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– класифікація методик розслідування: їх підстави і призначення;
– принципи розробки окремих методик розслідування та їх застосування в розслідуванні конкретних злочинів;
– структура методик розслідування окремих категорій злочинів;
– технології побудови програм та алгоритмів розкриття й розслідування
злочинів.
Отже, загальні положення криміналістичної методики розслідування
включають її теоретичні, методологічні й наукознавчі положення.
Основна мета теоретичних і методологічних основ криміналістичної методики розслідування вбачається у створенні системи наукових підходів і
принципів формування окремих методик розслідування й умов їх використання в розслідуванні конкретних злочинів.
Ця мета може бути поділена на такі завдання: 1) розробка загальної
теорії створення окремих методик; 2) розробка рекомендацій щодо застосування наявних окремих методик стосовно розслідування конкретного
злочину; 3) розробка рекомендацій із побудови методики розслідування
конкретного злочину за відсутності наукової методики розслідування відповідної категорії злочинів. Названі завдання можуть бути вирішені шляхом створення відповідної системи принципів розробки та побудови криміналістичної методики розслідування [28, c. 115–124].
Для того щоб визначити систему принципів методики розслідування й
з’ясування її значення для формування окремих методик, необхідно висловити низку попередніх суджень.
Виходячи із загальнофілософського розуміння принципу, в теоретичному аспекті під останнім варто мати на увазі основне вихідне положення,
підґрунтя системи, будь-якої теорії, вчення, що має вирішальне значення
в успішному розв’язанні різних проблем, у тому числі гносеологічних.
У практичному аспекті – це керівна ідея, основне правило діяльності [29].
Як відзначає А.В. Дулов, «принципи передбачають систематизацію й
узагальнення попередніх наукових знань, конкретизують, формують пізнання, є вихідними положеннями щодо здійснення досліджень, організують їх, концентрують у собі сукупність методологічних і теоретичних
основ, які необхідні для проведення майбутніх досліджень» [30, c. 33].
У літературі методика розслідування злочинів розглядається у двох значеннях: теоретичному – як розділ науки криміналістики, в якому містяться наукові положення й рекомендації, спрямовані на розробку ефективних
методів і засобів (методик) розкриття різних категорій злочинів; практичному – як технологія діяльності слідчого, що спрямована на оптимальне
обрання характеру, обсягу та послідовності слідчих дій і тактичних операцій відповідно до завдань розслідування.
У зв’язку з цим убачається за доцільне ділити принципи криміналістичної методики на принципи наукової розробки положень окремих методик
розслідування та принципи практичної діяльності – стосовно обрання й
застосування або побудови (якщо немає відповідних наукових розробок)
методики в умовах розслідування конкретного злочину [31, c. 36–54].
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Однак у літературі немає чіткого розуміння й розмежування принципів
наукового формування окремих методик розслідування, з одного боку, і принципів побудови методики розслідування конкретного злочину – з іншого.
Говорячи про науково-теоретичні вихідні положення методики розслідування як розділу криміналістики, доцільно виходити з логічних, гносеологічних принципів і принципів криміналістики як науки загалом. До них,
зокрема, належать принципи історизму, відповідності наукових рекомендацій вимогам закону, інтересам і запитам практики, використання новітніх
досягнень науки й техніки та емпіричних досліджень, об’єктивності, наукової обґрунтованості, системності, цілісності, самостійності тощо.
Які ж принципи, на нашу думку, потрібно зарахувати до специфічних
засад методики розслідування окремих категорій злочинів?
На основі сказаного видається, що до загальних принципів наукового
формування окремих методик розслідування можна зарахувати такі вихідні положення:
– вивчення основних об’єктів криміналістичної методики злочину
і слідчо-криміналістичної діяльності – з позицій системно-діяльнісного
й функціонального підходів;
– використання положень і новітніх досягнень інших наук, як гуманітарних, так і природничих і технічних;
– розробка методичних рекомендацій на основі криміналістичного аналізу злочинів: криміналістичної класифікації останніх і створення їх інформаційно-пізнавальних моделей – криміналістичних характеристик відповідних груп, видів і підвидів злочинів;
– використання досвіду слідчої практики шляхом його аналізу та узагальнення з наступною екстраполяцією в теорію розкриття злочинів;
– розробка методичних рекомендацій на основі криміналістичної систематики і класифікації злочинів;
– розробка окремих методик розслідування з урахуванням особливості
предмета доказування у справах певної категорії;
– визначення напрямів і завдань розслідування з урахуванням специфіки етапів розслідування;
– розробка методичних рекомендацій на основі виділення типових слідчих ситуацій та інформаційно-ситуаційної оцінки завдань і перспектив розслідування;
– виділення типових стратегічних і тактичних завдань розслідування й
розробка оптимальних програм їх вирішення;
– розгляд специфічних тактичних і технічних прийомів і засобів, що
використовуються під час проведення окремих слідчих дій і тактичних
операцій.
Названі принципи знаходяться в площині наукової діяльності, що спрямована на розробку окремих методик розслідування різного рівня та значення: комплексних, міжвидових, видових і групових (підвидових) тощо.
Уважаємо за доцільне виділення також принципів практичної діяльності слідчого з розслідування конкретного злочину. Можна погодитися з
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О.Н. Колесніченком, який визначав їх як «найбільш важливі основні положення, що сприяють обранню слідчим раціональної (оптимальної) методики розслідування конкретного злочину» [31, c. 64]. Необхідно лише
уточнити, що з урахуванням евристичного та індивідуально-визначеного
характеру кожного випадку розслідування можна говорити не тільки про
обрання відповідної методики з низки розроблених і запропонованих методів, а й про необхідність пошуку найбільш вдалих шляхів розслідування,
вдосконалення в практичній діяльності наявних методик, доповнення, а
можливо, й перегляду деяких їх положень, тобто про побудову методики
розслідування по конкретному провадженню на базі теоретичних положень і принципів криміналістичної методики як розділу криміналістики.
Про самостійну побудову слідчим методики як творчого підходу в практичній діяльності варто говорити й у тих випадках, коли наукою ще не
розроблена методика розслідування з тієї чи іншої категорії злочинів.
«Під час планування своєї роботи, – відмічає В.П. Антипов, – слідчий, виходячи з рекомендацій окремої методики розслідування подібних
злочинів і практики у справах цієї категорії, з урахуванням особливостей
злочину й ситуації, що утворилася на момент складання плану, фактично
розробляє індивідуальну методику розслідування конкретного злочину»
[32, c. 80].
На нашу думку, принципи обрання та побудови методики розслідування конкретного злочину в практичній діяльності слідчого можуть бути
сформульовані так:
1. Обрання напряму розслідування й досягнення його кінцевої мети, виходячи з кримінально-правової оцінки події і предмета доказування. Предмет доказування за умови правильної кваліфікації злочину визначає для
слідчого кінцеві рубежі його діяльності з розслідування конкретної кримінальної справи, повноту й межі процесуального дослідження. Звичайно,
на початковому етапі розслідування, тим більше на момент порушення
кримінальної справи, точно кваліфікувати злочинну подію досить важко.
Вона може змінюватися й уточнюватися під час усього розслідування, що
залежить в основному від повноти та достовірності доказової інформації.
Відповідно змінюється й уточнюється коло обставин, що підлягають установленню. Однак не враховувати предмет доказування із самого початку
розслідування не можна, бо така діяльність слідчого буде деструктивною
щодо її системи, аналогічною безцільному безпредметному блуканню в
лабіринтах пізнання.
2. Визначення належності події, яка розслідується, до певного типу,
роду, виду, групи злочинів на основі наукової криміналістичної класифікації, що дає змогу правильно вибрати відповідну рекомендовану криміналістикою методику або констатувати її відсутність, а також визначити
особливості злочину, який розслідується.
3. Використання в розслідуванні даних відповідної криміналістичної характеристики категорії злочинів, до якої належить і цей злочин, що дає
можливість з’ясувати типову модель зазначеної категорії злочинів, висуну-
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ти типові слідчі версії щодо події загалом, окремих її обставин, причетних
до неї осіб, визначити характер і місцезнаходження інших слідів.
4. Ситуаційний підхід до постановки тактичних завдань і засобів їх
вирішення, який передбачає використання типових слідчих ситуацій за
цією методикою, типових завдань і типових програм їх вирішення. Слідчий, що спирається на теоретичні положення криміналістичної методики,
досвід слідчої практики в розслідуванні з конкретної справи, самостійно
оцінює ситуацію, яка склалася, в її інформаційно-пізнавальному аспекті з
урахуванням часу від моменту вчинення злочину й конструює конкретну
програму розслідування. За наявності типових програм розслідування необхідно пам’ятати про їх корегування згідно з конкретною ситуацією.
5. Етапність методики розслідування, яка передбачає виділення двох
основних етапів і вирішення на кожному з них властивих йому завдань:
початковий етап передбачає встановлення основних обставин події й особи підозрюваного, а наступний – установлення всіх обставин злочину й
усіх його учасників, тобто повне розкриття злочину.
6. Планомірність ходу розслідування. Цей принцип означає використання планування для здійснення всіх процесуальних, слідчих (розшукових)
та організаційних дій у певній послідовності. Крім того, потребують визначення послідовності також постановка й вирішення тактичних завдань.
7. Використання в діяльності з розкриття злочинів різник форм і методів
взаємодії слідчого з оперативними підрозділами кримінальної поліції, іншими правоохоронними органами, населенням. Вивчення практики показує,
що тільки на основі тісної та постійній взаємодії слідчого з працівниками
оперативних апаратів правоохоронних органів (передусім органів МВС
і СБУ) вдається розкривати тяжкі та добре організовані злочини. Така
взаємодія повинна передбачатися із самого початку кримінального провадження, оцінювання вихідної ситуації і продовжуватися до з’ясування всіх
обставин злочину, встановлення та затримання підозрюваного, складання обвинувального акта. Важливо також уміло взаємодіяти в необхідних
випадках із посадовими особами й рядовими працівниками підприємств,
установ, організацій, окремими громадянами. Нарешті, під час побудови
методики розслідування злочину необхідно передбачати тактику, форми та
методи взаємодії із захисниками підозрюваного (обвинуваченого).
8. Застосування сучасних наукових і технічних можливостей у розслідуванні кожного злочину. Під час обрання того чи іншого методу або прийому розслідування необхідно мати їх наукове й техніко-криміналістичне
забезпечення. При цьому йдеться про використання не тільки сучасних
криміналістичних рекомендацій, а й нових засобів і методів, розроблених
в інших галузях науки й техніки. Такі методи та засоби мають застосовуватися в різних формах (використання знань спеціалістів у ході проведення слідчих дій, проведення різних судових експертиз, спеціальної
довідкової інформації). Тільки таке комплексне застосування спеціальних
науково-технічних даних може забезпечити ефективний пошук і повноцінне дослідження доказової інформації.
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Викладені принципи з урахуванням структури слідчої діяльності дають
змогу подати методику розслідування окремих категорій злочинів у вигляді універсальних програм щодо його початкового й наступного етапів.
Це пояснюється особливостями завдань на вказаних етапах і характером
засобів щодо виявлення та дослідження доказової інформації на кожному
з них. Технологія такої діяльності може бути виражена у вигляді ланцюга
змістовно й логічно з’єднаних розумових і практичних актів та операцій.
Тому можна запропонувати базову програму поетапного розслідування
злочину, незалежно від його виду, що складається з таких алгоритмів.
Початковий етап розслідування.
1. Аналіз отриманої інформації щодо сутності кримінально-релевантної
події, виділення ознак, що вказують на певний вид злочину і створюють
можливість здійснення його попередньої кваліфікації та визначення предмета й напряму розслідування.
2. Аналіз вихідної інформації з метою зарахування події до певного
типу, роду, виду, підвиду злочинів на основі наукової криміналістичної
класифікації, що дає змогу правильно вибрати й застосувати відповідну
методику розслідування або констатувати відсутність такої, визначити типові та специфічні ознаки конкретного злочину й застосувати метод евристичного програмування [33, c. 144–179] з використанням елементів моделі
базової методики.
3. Використання даних криміналістичної характеристики відповідного
виду злочинів, до якого належить розслідуваний злочин, що дасть можливість використати типову модель цієї категорії злочинів, висунути загальні
й окремі версії, з’ясувати характер, місцезнаходження та значення слідів
учинення таких злочинів.
4. З’ясування змісту конкретної слідчої ситуацій та її зіставлення з
типовими ситуаціями, викладеними у відповідних криміналістичних методиках. Визначення джерел вихідної інформації, її негативні риси (неповноту, недостовірність, невизначеність), шляхи її перевірки, поповнення й
конкретизації.
5. Формулювання тактичних завдань, що випливають із конкретної
слідчої ситуації, та планування слідчих дій або тактичних операцій для їх
вирішення.
6. Розробка конкретних версій, зміст яких випливає з характеру, ступеня повноти й достовірності інформації щодо сутності події, з оцінювання
слідчої ситуації та необхідності встановлення криміналістично значущих
обставин події, що розслідується.
7. Використання взаємодії слідчого з оперативними підрозділами правоохоронних органів, патрульної поліції, всіх реальних можливостей для
швидких, рішучих і раптових для підозрюваного заходів із його затримання і припинення злочину, розкриття злочину по «гарячих слідах».
Подальший етап розслідування
8. Аналіз і синтез результатів вирішення тактичних завдань і перевірки
версій, отриманих на початковому етапі розслідування.
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9. Побудова інформаційної моделі кримінально-релевантної події, що розслідується, на основі даних, отриманих на початковому етапі розслідування.
10. З’ясування ступеня вирішення завдань, що ставились на початковому етапі розслідування, причин, які заважили вирішенню певних завдань,
і нових методів і засобів їх розв’язання.
11. Складання розгорнутого плану розслідування, деталізуючи його стосовно певних обставин злочину, перевірки версій щодо запідозрених осіб.
12. Визначення комплексу дій із пошуку й установлення всіх учасників підготовки, вчинення та приховування злочину (злочинної діяльності),
ролі кожного з них, характеру зв’язків між ними та з потерпілими.
13. Визначення тактичних операцій щодо встановлення всіх епізодів злочинної діяльності, форм злочинної організованості, тривалості й масштабу.
14. Вивчення особи підозрюваного, його ролі в підготовці та здійсненні
злочину (злочинної діяльності) з метою ефективного застосування запобіжних заходів, тактичних прийомів або їх комплексів і викриття злочинця, встановлення обставин, які обтяжують або пом’якшують його відповідальність.
15. Виявлення протидії розслідуванню з боку зацікавлених осіб і визначення засобів її подолання.
16. Установлення розміру шкоди, заподіяної злочином щодо кожного
потерпілого, вжиття заходів для розшуку викраденого майна та відшкодування матеріального збитку.
Наведена базова програма розслідування може доповнюватися, деталізуватися, уточнюватися залежно від характеру, масштабів злочинної діяльності, кількості її епізодів, кола учасників і потерпілих, конкретних
обставин такої діяльності, ступеня і змісту протидії розслідуванню.
Заслуговує на увагу звернення низки криміналістів до використання
технологічного підходу в аналізі слідчої діяльності, діяльності з підготовки, вчинення та приховування злочинів (злочинної діяльності), а також
у розробці методики розслідування злочинів [23; 34, c. 34, 102–103; 35;
36, с. 18–24].
Розглянемо співвідношення понять «методика розслідування злочинів»
і «технологія розслідування».
Безумовно, ця проблема заслуговує на подальше наукове дослідження.
Убачається, що в діяльності з розслідування злочинів дійсно можна виділити методико-евристичні й технологічні аспекти, які утворюють синтез процесуальних, організаційних, оперативно-розшукових дій, пізнавально-пошукових методів і прийомів, засобів вирішення стратегічних і тактичних
завдань розслідування. Методика вказує на напрями, шляхи, залежності
у виборі й застосуванні методів здійснення пошуково-пізнавальної діяльності в типових слідчих ситуаціях і на відповідних етапах розслідування.
Технологія дає змогу оптимально здійснювати діяльність із розслідування злочинів завдяки організації й координації всіх необхідних дій і заходів,
що виконуються відповідно до комплексної програми розслідування щодо
послідовного й поетапного вирішення поставлених завдань.
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Необхідно відзначити тісну залежність між принципами розробки окремих методик і визначенням структури останніх, що не завжди враховується в літературі.
На нашу думку, саме запропоновані принципи побудови окремих методик розслідування дають змогу відповідним чином сформувати їх структуру та включати до неї такі елементи:
1) криміналістичний аналіз відповідної категорії злочинів (їх криміналістична класифікація й характеристика);
2) обставини, що підлягають з’ясуванню й установленню;
3) аналіз та оцінювання вихідних ситуацій на перевірному етапі розслідування;
4) типові слідчі ситуації, типові версії, завдання й засоби їх перевірки
та вирішення (криміналістичні програми) на перевірному й початковому
етапах розслідування;
5) слідчі ситуації, завдання та програми їх вирішення на наступному й
заключному етапах розслідування;
6) тактичні та організаційні особливості проведення слідчих дій і тактичних операцій.
Названі елементи деталізуються й наповнюються відповідним змістом
по кожній конкретній методиці розслідування.
Різноманітність ситуацій, із якими стикаються слідчі під час розслідування різних видів і масштабів злочинної діяльності, зумовлює постановку
питання про можливість і доцільність створення загального методу розслідування або певної загальної, універсальної, базової моделі криміналістичної методики розслідування.
Так, С.Н. Чурилов пропонує створити вчення про загальний метод розслідування злочинів і включає в нього поняття про цей метод, його теоретичну
модель, криміналістичну характеристику злочину цього виду, криміналістичну характеристику розслідування злочинів, принципи формування окремих
криміналістичних методик і правила їх адаптації до конкретного акту розслідування [37, c. 54–55]. Інакше кажучи, «поняття загального методу розслідування об’єднує всі вже відомі поняття заключного розділу криміналістики», крім уявлення про поняття, історію розвитку криміналістичної методики,
структуру цього розділу, завдання та значення, а також про систематизацію
окремих методик розслідування та правила їх адаптації [38, с. 24].
Отже, пропоноване вчення про загальний метод розслідування включає фактично всі теоретичні положення криміналістичної методики, що не
можуть належати тільки методу (нехай навіть загальному) розслідування
злочинів. Уважаємо, метод стосовно діяльності з розслідування злочинів
повинен указувати на спосіб використання теоретичних знань з метою
оптимізації цієї практичної діяльності. За своїм змістом учення про загальний метод розслідування є нічим іншим як методологічною частиною
загальних положень криміналістичної методики. Тому можна погодитися з
тим, що нічого кардинально нового й ефективного для теорії та практики
ця концепція не несе [27, c. 147].
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Інша ідея пов’язана зі створенням базової (загальної) методики розслідування злочинів. Так, Ю.П. Гармаєв та А.Ф. Лубін висловлюють таку
гіпотезу: «Перш ніж формувати конкретні методики, повинна бути сформована загальна, універсальна модель, на базі якої тільки й можна створювати конкретні методики розслідування» [22, c. 79]. Така модель, на думку
авторів, включає чотири етапи розслідування, відповідні їм завдання, а
також рекомендовані для їх вирішення заходи й може використовуватися
як шаблон під час розробки методик, а також для прикладного застосування в практиці розслідування. Уважаємо, що в такому випадку треба вести
мову не про базову методику розслідування злочинів, а про формалізовану програму розслідування, яка наповнюється конкретним змістом щодо
злочинів певної спрямованості. Проте запропоновані авторами чотири елементи базової методики не відображають повною мірою процес наукового
дослідження слідчої діяльності.
Ідею про створення базової методики розслідування підтримує також
В.А. Журавель, який пропонує розглядати таку методику у вигляді інформаційно-пізнавальної моделі. У ній учений виділяє два предметні рівні: ретроспективний і перспективний. Перший включає в себе криміналістичну
характеристику злочинів певної категорії, у якій за статистичними показниками відображені кореляційні залежності між її елементами, що дає змогу
відобразити типові варіанти розглянутої злочинної діяльності. Другий рівень
описує типову модель розкриття злочину, що включає типові слідчі ситуації,
програми розслідування, типові системи слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Крім того, дослідник виділяє також функціональний аспект
базової моделі, який відображає взаємодію між елементами одного й різних
рівнів (ретроспективного та перспективного), що дає можливість провести
аналіз внутрішніх і зовнішніх каналів обміну інформацією.
Загалом можна погодитися з доцільністю побудови загальної інформаційно-пізнавальної моделі методики розслідування злочинів, хоча запропонована структура потребує уточнення й доповнення. Так, наприклад,
ретроспективний рівень зазначеної моделі треба доповнити криміналістичною класифікацією злочинів, що дасть змогу звернути увагу на особливості криміналістичних характеристик відповідних груп злочинів. Саме між
цими елементами спостерігається рух інформації в межах ретроспективного рівня, а канал руху інформації «криміналістична характеристика – типові слідчі версії» характеризує обмін інформацією між ретроспективним і
перспективним рівнями розглянутої моделі.
У літературі висловлюється думка також про те, що базовою методикою варто називати систему наукових положень і розроблених на їх
основі рекомендацій із розслідування декількох видів злочинів, об’єднаних
на основі загальних кримінально-правових і криміналістичних критеріїв
[39, c. 15–17; 40, с. 4]. На нашу думку, в цьому випадку більш правильно
говорити про комплексну, або міжвидову методику розслідування злочинів, оскільки в них повинні відображатися особливості взаємозв’язку тих
видів злочинів, які входять у цю злочинну діяльність, а також особливості

В. В. Тіщенко. Виникнення, розвиток і сучасний стан криміналістичної методики розслідування 377

змісту та взаємозв’язку стратегічних і тактичних завдань, що виникають
у ході їх розслідування.
О.А. Крестовніков убачає загальну концепцію розробки криміналістичної методики у виділенні її загального завдання, яке полягає в адаптації
технічного й тактичного інструментарію для вирішення типових криміналістичних завдань і програмуванні цілісної системи криміналістичної діяльності. Методологічну основу криміналістичної методики, на його думку, становлять два розділи: 1) формування й опис типових інформаційних
моделей злочинної діяльності; 2) утворення й використання моделей типових інформаційних моделей і програм криміналістичної діяльності [41].
Крім того, він виокремлює такі принципи побудови окремих криміналістичних методик: а) типізація; б) оптимальний рівень загальності методики;
в) системність; г) оптимальність рівня алгоритмізації [41, c. 249–252].
Треба зауважити, що сформульоване О.А. Крестовніковим загальне
завдання криміналістичної методики звужує її науковий інструментарій,
не передбачає розробку й використання властивих саме їй засобів і методів, не характеризує специфіку завдань і змісту «криміналістичної діяльності». Досить абстрактно виглядають і принципи побудови окремих
криміналістичних методик, що зводяться до оптимальної класифікації останніх та оптимального рівня алгоритмізації розслідування. Звідси аморфною й позбавленою відповідної специфіки видається представлена автором
структура криміналістичної методики розслідування: 1) організаційно-технічне, інформаційне, нормативно-правове забезпечення; 2) організація взаємодії учасників; 3) версійна та прогностична проробка вихідної ситуації;
4) планування, моделювання і програмування процесу дослідження; 5) виявлення, фіксація, декодування й систематизація криміналістичної інформації; 6) прийняття проміжних рішень і встановлення доказових фактів;
7) формування інтегральної інформаційної моделі об’єкта, що досліджується; 8) вирішення кінцевого криміналістичного завдання [41, c. 252].
Заслуговує на увагу проблема класифікації криміналістичних методик.
Центральним рівнем криміналістичних методик зазвичай уважаються методики окремих видів злочинів. Виділяються також методики розслідування
більш вузької спрямованості: вбивств на замовлення, кишенькових крадіжок,
розкрадань у будівельних організаціях тощо. Зазначені методики можна ще
більше звузити, ввівши додаткові ознаки, а саме: методика розслідування
кишенькових крадіжок, учинених у міському транспорті, або методика розслідування замовних убивств, учинених щодо політичних діячів. Уважаємо, що
в такому випадку краще говорити про методичні особливості розслідування
певних різновидів базового виду злочинів в умовах відповідних типових слідчих ситуацій. Навряд чи можна погодитися з виділенням методик установлення алібі, встановлення винної особи «за гарячими слідами», виявлення
інсценувань. Щодо цього цілком слушно В.Є. Корноухов зауважує, що мова
повинна йти не про методики, а про окремі тактичні завдання [42, c. 148].
Крім того, незважаючи на деякі спільні риси, засоби й методи їх вирішення
набувають специфіки залежно від виду та характеру злочинів.
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Часто, звертаючи увагу на актуальність методики розслідування тих
чи інших злочинів (як правило, нових видів), дослідники відмовляються
від її розробки з причини недостатньої кількості емпіричного матеріалу
або його відсутності. У літературі нерідко наголошується, що обов’язковим у побудові кожної методики є вивчення й узагальнення достатнього
масиву кримінальних справ із відповідного виду злочинів [27, c. 155]. Погоджуємося із зауваженням стосовного того, що криміналісти не вправі сидіти й чекати, поки практика накопичить тисячі судових прецедентів, перш ніж перейти до їх узагальнення й формулювання рекомендацій
[22, c. 53]. Керуючись запропонованими принципами формування окремих
методик, доцільно розробляти орієнтувальні моделі таких «випереджальних» методик із подальшим їх коригуванням і наповненням більш конкретним та емпірично обґрунтованим змістом. У такому разі треба використовувати методи прогнозування, екстраполяції, аналогії, моделювання
[43, c. 281–282]. Такі методики можуть називатися «Теоретичні основи
методики розслідування...» відповідної категорії злочинів.
Заслуговує на увагу також питання про форму і зміст криміналістичних
методик розслідування. У сучасних методиках розслідування все частіше
з’являються програми розслідування, спрощується виклад пояснювального
матеріалу. Справа в тому, що велика кількість теоретичних положень, докладний виклад дискусійних поглядів і їх критичний аналіз ускладнюють
сприйняття практиком запропонованих методичних і тактичних рекомендацій, роблять методику з погляду слідчого малоефективною для практичного використання. Проте чи означає це, що теоретичні й методологічні
положення у викладі окремих методик розслідування в усіх випадках повинні бути виключені? Це не так. Усе залежить від того, на якому етапі
формування знаходиться ця методика, наскільки теоретично й емпірично
обґрунтована, наскільки аргументовані й апробовані викладені в ній рекомендації, нарешті, кому вона адресована.
Висновки. У дисертаційних і монографічних дослідженнях повинні
знайти наукове обґрунтування погляди автора на принципи формування й
побудови методики, яка ним розроблюється з використанням усього арсеналу теоретичних знань, що стосуються об’єкта і предмета дослідження;
повинні розглядатися дискусійні питання, аналізуватися й узагальнюватися практика, висловлюватися власні рекомендації щодо методики й тактики
розслідування цієї категорії злочинів. У підручниках і навчальних посібниках теоретичні положення викладаються в більш лаконічній формі й мають
лише пояснювальний характер. У них обґрунтовуються запропоновані для
успішного розслідування методи, прийоми та засоби, які вибудовуються в
певну систему. У посібниках із розслідування злочинів доцільно особливу
увагу приділити викладу програм дій слідчого, які будуються залежно від
криміналістичної характеристики цієї групи злочинів і типових слідчих
ситуацій. Р.С. Бєлкін уважає, що програми розслідування не повинні підміняти собою окремі методики, проте й не повинні включатися в їх зміст
[44, c. 724]. Якщо з першою частиною цієї точки зору потрібно погодитися,
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то друга викликає заперечення. Уважаємо, теоретичне дослідження, присвячене розробці окремої методики розслідування, має включати в себе
також прикладні (прагматичні) аспекти у вигляді рекомендованих програм і алгоритмів розслідування [45]. Тому можна погодитися з думкою
В.А Журавля стосовно того, що окремі криміналістичні методики можуть бути виражені в трьох формах: описова, формалізована та змішана
[46, c. 125]. Головне тут – визначити основну функцію, призначення пропонованої методики та збалансувати в її положеннях теоретичний, пояснювальний і прагматичний складники.
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Анотація
Тіщенко В. В. Виникнення, розвиток і сучасний стан криміналістичної методики
розслідування. – Стаття.
Стаття висвітлює деякі аспекти виникнення, розвитку й сучасного стану криміналістичної методики розслідування. Запропоновано розглядати методику розслідування не лише
як елемент системи криміналістики, а і як відносно автономний комплекс криміналістичних знань. Проаналізовано роботи вчених-криміналістів щодо окресленої теми. Указано
стратегічні завдання криміналістичної методики розслідування. Пропонується у зміст загальних положень криміналістичної методики розслідування ввести її теоретичні, методологічні й наукознавчі положення. Сформульовано принципи обрання та побудови методики розслідування конкретного злочину в практичній діяльності слідчого. Запропоновано
базову програму поетапного розслідування злочину. Досліджено проблему класифікації
криміналістичних методик і зазначено, що окремі криміналістичні методики можуть бути
виражені в трьох формах: описова, формалізована та змішана.
Ключові слова: криміналістична методика розслідування, криміналістика, криміналістична техніка, криміналістична тактика.
Аннотация
Тищенко В. В. Возникновение, развитие и современное состояние криминалистической методики расследования. – Статья.
Статья освещает некоторые аспекты возникновения, развития и современного состояния криминалистической методики расследования. Предложено рассматривать методику
расследования не только как элемент системы криминалистики, но и как относительно автономный комплекс криминалистических знаний. Проанализированы работы ученых-криминалистов по обозначенной теме. Указаны стратегические задачи криминалистической
методики расследования. Предлагается в содержание общих положений криминалистической методики расследования ввести ее теоретические, методологические и науковедческие
положения. Сформулированы принципы избрания и построения методики расследования
конкретного преступления в практической деятельности следователя. Предложена базовая
программа поэтапного расследования преступления. Исследована проблема классификации криминалистических методик и отмечено, что отдельные криминалистические методики могут быть выражены в трех формах: описательной, формализованной и смешанной.
Ключевые слова: криминалистическая методика расследования, криминалистика, криминалистическая техника, криминалистическая тактика.
Summary
Tishchenko V. V. The emergence, development and present state of the forensic
investigation technique. – Article.
The article highlights some aspects of the origin, development and current state of the
criminalistics investigation methodology. The article proposes to consider the investigation
methodology not only as an element of the forensic system, but also as a relatively autonomous
complex of forensic knowledge. The works of forensic scientists on the indicated topics are
analyzed. The strategic tasks of the criminalistics investigation methodology are indicated. The
content of the general provisions of the criminalistics investigation methodology is proposed to
introduce its theoretical, methodological and science-science positions. The principles of election and construction of methods for investigating a particular crime in the practical activities
of the investigator are formulated. A basic program for the stage-by-stage investigation of the
crime was proposed. The problem of classification of criminalistics methods is studied and it is
noted that certain criminalistics methods can be expressed in three forms: descriptive, formalized and mixed.
Key words: forensic methods of investigation, criminology, forensic technology, forensic
tactics.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАТЕГОРІЇ «ІНТЕРНЕТ-ПРАВОВІДНОСИНИ»
Постановка проблеми. На початку третього тисячоліття інформаційні
технології, пов’язані зі Всесвітньою Мережею (Інтернет), продовжували стрімко розвиватися, результатом чого стало те, що за перше десятиліття ХХІ ст.
кількість користувачів у Мережі зросла з 350 мільйонів до більше ніж двох
мільярдів [1, с. 10]. Сформувалося покоління «I-Gen» (Internet Generation), для
якого визначальним є право вільного доступу до кожного інтелектуального
продукту в Мережі. Значення інформаційно-комунікаційних технологій у бутті
суспільства зумовило прийняття країнами «Великої вісімки» в Окінаві у 2000 р.
Хартії глобального інформаційного суспільства (Окінавська хартія). В Україні
головні напрями державної політики в галузі інформатизації визначені Указом
Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до
цієї мережі в Україні», котрим, зокрема, передбачається вдосконалення правового регулювання діяльності суб’єктів інформаційних відносин, виробництва,
використання, поширення та зберігання електронної інформаційної продукції,
захисту прав на інтелектуальну власність, посилення відповідальності за порушення встановленого порядку доступу до електронних інформаційних ресурсів
усіх форм власності, за навмисне поширення комп’ютерних вірусів тощо.
Разом із тим не можна не зважати на думку, що «комп’ютеризація суспільства» загрожує настанням транснаціональної антиутопії, бо Інтернет
з інструмента звільнення може перетворитися в небезпечний засіб тотального контролю. При цьому виникає колізія інтересів держави й особи, яка
має бути вирішена так, аби гарантувати свободу волевиявлення там, де
це можливо, і стримувати наступ антиутопії там, де перше неможливе [2].
Отже, існує низка серйозних проблем, пов’язаних із поширенням у
суспільстві інформаційно-комунікаційних технологій, принаймні частина
яких може бути вирішена правовими засобами шляхом упорядкування
відносин, що складаються в цій сфері, та узгодження інтересів їх суб’єктів.
У зв’язку з цим актуальною є класифікація правовідносин, які виникають у сфері Інтернет, що може дати змогу в майбутньому більш точно
з’ясувати їх сутність.
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Мета статті – дослідити категорії «Інтернет-відносини» й «Інтернет-правовідносини», їх особливості та співвідношення між ними.
Виклад основного матеріалу дослідження. Приступаючи до розгляду відповідної проблеми, варто звернути увагу на те, що в контексті
дослідження предмета правового регулювання в ІТ-сфері використовуються терміни «інформаційні відносини», «інформаційно-комунікаційні відносини», «інтернет-відносини», «ІТ-відносини» тощо [3, с. 396].
Найбільш популярним із них як об’єкт дослідження є «Інтернет-відносини», що визначають як частину відносин у віртуальному просторі,
учасниками яких є носії суб’єктивних прав та обов’язків у мережі Інтернет
[4, с. 8]. Специфіку цих відносин убачають у невизначеності місцезнаходження сторін; складнощах ідентифікації учасників відносин у мережі Інтернет; залежності відносин між учасниками мережі Інтернет від відносин
з інформаційними провайдерами; електронному характері документообігу
в мережі [5, с. 72]; невизначеності юридичного статусу мережі Інтернет;
існуванні віртуальних організацій тощо[6, с. 42–55].
Аналізуючи науковий доробок у цій галузі, передусім необхідно зробити
деякі уточнення термінологічного характеру, зокрема стосовно вживання
виразу «мережа Інтернет» (котрий іноді використовувався й у наших працях). Неточність полягає в тому, що термін «Інтернет», власне, вже означає «міжнародна мережа» (від англ. International Network) [7], «міжмережа» [8]. Тому виходить, що «мережа Інтернет» – це щось на кшталт
«мережа міжнародної мережі». Очевидно, цілком достатньо позначення
«Інтернет» або ж «Мережа».
Так само некоректним є використання терміна «Інтернет-відносини»
[6, с. 198]. Натомість має йтися про «відносини в Інтернет», оскільки
відносини, що складаються в Мережі, існують одночасно з реальними стосунками, віртуально відображаючи останні та збігаючись із ними за змістом. Віртуальні відносини можна класифікувати за предметним критерієм
так само, як і відносини реальні. Отже, у цифровому середовищі після
врегулювання їх юридичними нормами виникають правові відносини різної галузевої належності: цивільні, адміністративні, фінансові тощо. Крім
того, за їх межами залишаються правовідносини, що виникають у разі
порушення прав та обов’язків суб’єктами, які діють у Мережі, – правовідносини цивільної, адміністративної, карної тощо відповідальності. (Утім
із урахуванням зробленого застереження з міркувань зручності викладу
терміни «Інтернет-відносини» й «Інтернет-правовідносини» вживаються й
у цій статті, але в лапках, аби підкреслити їх умовність.)
Відсутність предметної цілісності відносин в Інтернет дає підстави для
висновку про необґрунтованість визнання існування окремих категорій
«Інтернет-право», «Інтернет-правовідносини», «Інтернет-відносини», а тим
більше вести мову про «Інтернет-право» як про «змішаний» або «комплексний» інститут [9, с. 42–44], галузь чи підгалузь права або законодавства.
Натомість має йтися про виникнення в цій сфері регулятивних правовідносин різної галузевої належності: цивільно-правових, адміністратив-
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но-правових тощо. Що стосується понять «Інтернет-відносини», «Інтернет-правовідносини», «Інтернет-право», «ІТ-право», то вони, звісно, можуть
використовуватися в юридичному побуті, але лише як правові концепти,
тобто як вербально виражені сукупності уявлень, понять, знань, асоціацій,
емоцій, що виникають у зв’язку з використанням відповідних термінів,
супроводжують і характеризують їх [10, с. 316].
У кожному разі «Інтернет-відносини» (якщо вже з прагматичних міркувань для забезпечення стислості викладу використовувати такий термін
для позначення сукупності відносин, що складаються в Інтернеті) є лише
частиною більш загальної категорії «ІТ-відносини», під якими в першому
наближенні можна розуміти всю сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі (в результаті) створення й використання інформаційних
технологій. Отже, «ІТ-відносини» є загальною категорією, що включає також і відносини, які складаються в Інтернеті.
При цьому «ІТ-відносини» включають також інші «інформаційні», «інформаційно-комунікаційні» відносини, але можуть не бути власне «інформаційними» в точному значенні цього слова, оскільки охоплюють широке
коло різноманітних відносин, які регулюються нормами цивільного, господарського, адміністративного законодавства. Зокрема, до сфери цивільно-правового регулювання належать відносини надання послуг програмного забезпечення або його розробки; правового захисту web-сторінок і
контенту; юридичної допомоги у відкритті ІТ-бізнесу; юридичного аудиту
ІТ-компаній; юридичного обслуговування фрилансерів; оформлення та захисту авторських прав і торгової марки в Інтернеті; оформлення договорів
купівлі-продажу сайту, домену, бренду тощо; правового забезпечення діяльності Інтернет-магазинів; створення й реєстрації юридичних осіб у цій
галузі; ліцензійних угод; захисту прав інтелектуальної власності; захисту
інформації тощо [11, с. 136].
На такому підґрунті можемо визначити «Інтернет-відносини» як складову частину концепту «ІТ-відносини», сукупність суспільних відносин,
що складаються в специфічному середовищі (Інтернет, Мережа, цифрове
середовище), будучи одночасно «віртуальним феноменом» і виявляючись
у бутті суспільства як реальні суспільні відносини. Завдяки останній особливості (своїй подвійній природі) вони можуть бути предметом правового
регулювання і ставати правовідносинами.
Тут варто згадати досить поширену позицію, прихильники якої пропонують ігнорувати різницю між «Інтернет-відносинами» та «Інтернет-правовідносинами», аргументуючи виправданість такого підходу доцільністю
зарахування «Інтернет-відносин» до нового типу суспільних відносин, що
виникають, змінюються і припиняються в кіберпросторі. При цьому зазначається, що це не правові в чистому вигляді й не фактичні відносини, а
спеціальні зв’язки особливої правової, інформаційної та технічної природи
[12, с. 272; 13, с. 5–11; 14, с. 23–28; 15, с. 272].
Зазначене свідчить про важливість установлення співвідношення категорій «ІТ-правовідносини» та «правовідносини», а також з’ясування осо-
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бливостей правовідносин, що виникають в інформаційно-комунікаційній
сфері.
Розмаїття відносин, котрі складаються в Інтернеті, створює на практиці
істотні незручності під час пошуку актів законодавства, що стосуються різних видів таких відносин; пошуку й систематизації норм права, матеріалів
практики; субсидіарного застосування норм законодавства, застосування
аналогії закону тощо. Отже, маємо визначити орієнтири для встановлення
кола правовідносин, котрі можна вважати органічно властивими Мережі.
Методологічною основою дослідження цього питання, на нашу думку,
має бути розрізнення концепту «Інтернет-право» (який використовується
тут нами з певними застереженнями, зробленими вище) у широкому та
вузькому значеннях.
Під «Інтернет-правом» у широкому значенні ми пропонуємо розуміти
всю сукупність норм і правил, що стосуються інформаційно-комунікаційної активності в Інтернет. Його структура виглядає як досить інтегрована система багаторівневого порядку, що включає приватноправові та
публічно-правові елементи. Необхідність урахування приватноправового
та публічно-правового забарвлення ІТ-відносин має враховуватися, щоб
визначити пріоритетність інтересів (приватні чи публічні), а відтак мати
можливість установити мотивацію застосування певних методів правого
регулювання. Разом із тим публічно-правові за своєю сутністю відносини
можуть складатися й у галузі цивільного права. Наприклад, такими є відносини цивільної відповідальності за шкоду, завдану цивільним правопорушенням в Інтернеті, наслідки чого визначаються безпосередньо нормами
законодавства й не можуть бути змінені або припинені за домовленістю.
Натомість під «Інтернет-правом» у вузькому значенні, на нашу думку,
варто розуміти лише ті правові норми, що стосуються правомірної (у тому
числі «юридично-байдужої») діяльності в Мережі, передусім регулятивні норми (переважно цивільно-правові), що забезпечують функціонування
«Інтернет-відносин».
Оскільки в публікаціях, присвячених питанням правового регулювання в Інтернеті, зустрічається твердження, що правові норми, які регулюють діяльність у Мережі, мають змішаний приватно-публічний характер
[16, с. 172–182], доцільно розглянути цю тезу з погляду коректності її
застосування щодо «Інтернет-правовідносин».
Відзначивши методологічну хибність самого виразу «правові норми …
мають змішаний приватно-публічний характер» (очевидно, усе ж таки мається на увазі змішаний приватно-публічний характер актів законодавства), розглянемо, як поєднуються приватноправовий і публічно-правовий
підходи під час регулювання «Інтернет-відносин».
Передусім це має значення для встановлення первинності та вторинності
таких категорій, як «Інтернет-відносини» й «Інтернет-правовідносини».
У тому випадку, коли йдеться про правомірну діяльність приватних
осіб (не держави та її фігурантів) в Інтернеті, суспільні відносини є первинними щодо правовідносин, оскільки можуть виникати на підставі угоди
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сторін, унаслідок фактичних дій суб’єктів тощо. На існування цих відносин не впливає наявність або відсутність актів законодавства, бо права й обов’язки сторін таких цивільних відносин мають основою норми
природного права, що забезпечує їх включення у правову сферу. Отже,
«Інтернет-відносини» тут є первинними щодо «Інтернет-правовідносин»,
зумовлюючи характер і зміст останніх.
Однак, коли йдеться про суспільні відносини, пов’язані з публічними
інтересами (наприклад, забезпечення інформаційної безпеки), відповідні
«Інтернет-відносини» потрапляють у сферу дії публічного права. Оскільки
публічне право є продовженням публічної влади й виявом останньої, то
воно, як правило, є чинником установлення не тільки правовідносин, а й
самих публічних відносин, визначаючи, коли, чому та для чого вони формуються. При цьому відповідні «Інтернет-відносини» виникають і здійснюються згідно з приписами правової норми, і саме в цьому виявляється реалізація останньої, перетворення її в акт конкретної поведінки. Під таким
кутом зору «Інтернет-правовідносини» можуть розглядатися як результат
дії норми права, що за формою є індивідуально визначеним зв’язком управомочених і зобов’язаних осіб, а за змістом – взаємодією цих осіб, які
реалізують свої права та виконують обов’язки. (Аби не перевантажувати
статтю в цій частині посиланнями, обмежимось згадкою про наші публікації, де ці питання розглядалися раніше [17, с. 11–18].)
Отже, для визначення співвідношення категорій «Інтернет-відносини»
та «Інтернет-правовідносини», зокрема встановлення їх первинності одне
щодо одного, вирішальним критерієм є сфера права, до якої вони належать
у конкретному випадку. Звідси випливає, що відповідно до розмежування
сфери приватного й публічного права варто розрізняти приватні й публічні
«Інтернет-правовідносини».
Урахування приватних і публічних засад дає також можливість характеристики сутності правового регулювання «Інтернет-відносин».
Розглядаючи це питання, виходимо з того, що «правове регулювання»
визначається як один із основних засобів державного впливу на суспільні
відносини з метою їх упорядкування в інтересах людини, суспільства й
держави. Воно є різновидом соціального регулювання, а його предметом
є правові, політичні, економічні й інші суспільні відносини, впорядкування яких неможливе без використання норм права. Елементами механізму
правового регулювання є: 1) норми права, зафіксовані в законах та інших правових актах, якими визначається модель можливої й необхідної
поведінки суб’єктів суспільних відносин; 2) юридичні факти; 3) власне
правовідносини; 4) акти реалізації прав та обов’язків суб’єктів суспільних
відносин, тобто дії цих суб’єктів у межах приписів відповідних правових
норм; 5) правові санкції щодо порушників норм права [18, с. 40–41].
Завдання соціального регулювання вирішуються шляхом узгодження
інтересів публічних (державних), колективних і приватних. У випадках
неефективності соціального регулювання суперечності між цими інтересами можуть поглиблюватись (як це, наприклад, має місце у випадку колізій
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між правами авторів і правами вільного доступу до інформації користувачів Інтернет тощо).
Об’єктами регулятивних «Інтернет-правовідносин» є поведінка людей, а
також конкретні блага, стосовно яких складаються відносини між людьми:
1) речі; 2) дії (послуги); 3) результат дій (результат робіт); 4) результати
інтелектуальної, творчої діяльності й інші об’єкти права інтелектуальної
власності; 5) інформація. При цьому види регулятивних «Інтернет-правовідносин», які виникають стосовно інформації, залежать від типу останньої.
Так, фізичні та юридичні особи, які володіють інформацією професійного,
ділового, виробничого, банківського, комерційного й іншого характеру,
одержаною за власні кошти, або яка є предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного й іншого інтересу, як правило, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи належність
її до категорії конфіденційної, і встановлюють систему захисту. Тобто тут
мають місце регулятивні цивільні правовідносини, у яких права й обов’язки їх учасників щодо об’єкта (інформації) визначаються в диспозитивному
порядку. Інші правила діють щодо інформації, яка відповідно до закону є
державною, комерційною, службовою, професійною таємницею. Так, державна та службова таємниці взагалі вилучені з кола об’єктів цивільних
відносин і регулюються нормами публічно-правового характеру, котрі найчастіше належать до сфери адміністративного права, завдяки чому тут
виникають адміністративні правовідносини.
Оскільки «регулювання» є концептом, що включає як публічні, так і
приватні феномени, які забезпечують функціонування соціальних систем,
упорядкування суспільних відносин може здійснюватися двома шляхами:
1) регулюванням спеціальним суб’єктом; 2) саморегулюванням. Якщо в
першому випадку регулювання здійснюється спеціально уповноваженим
суб’єктом (держава, органи місцевого самоврядування тощо), що має можливість владного впливу на поведінку інших осіб, то в другому – регулювання відносин учасників відносин здійснюється ними самотужки на
основі домовленості.
Але через те, що регулятивні «Інтернет-відносини» можуть належати
до сфери як приватного, так і публічного права, виникає необхідність розмежування регулятивних цивільних правовідносин і регулятивних адміністративно-правових відносин, із якими пов’язують виконання управлінських функцій.
Порівнюючи два згадані види правовідносин, передусім варто згадати
таку названу вище рису, властиву публічним правовідносинам, а саме
вони є «первинними» стосовно суспільних відносин. Правовідносини в галузі публічного права загалом, а отже, і в галузі адміністративного права виникають, змінюються та припиняються тільки на підставі правових
норм, що містяться в актах законодавства, котрі безпосередньо породжують правовідносини й реалізуються через них. Між цими явищами (нормою, встановленою актом адміністративного законодавства, та адміністративно-правовими відносинами) існує причинний зв’язок. Що стосується
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сфери приватного права, то в ній суспільні відносини можуть опосередковуватися й іншими (неюридичними) нормами. Тому тут можлива ситуація,
коли цивільні «Інтернет-відносини» сторін узагалі можуть не потребувати
правового втручання.
Висновки. Підсумовуючи викладене, можна резюмувати, що правовідносин, які виникають в Інтернет, передусім мають бути поділені на:
1) відносини приватного та публічного права, 2) відносини регулятивні
й охоронні. При цьому визначальним є загальний поділ правовідносин на
ті, що виникають у галузі приватного права, і ті, що виникають у галузі
публічного права. Залежності від того, є відносини публічно-правовими чи
приватноправовими, визначається їх зв’язок із певною галуззю права, а
відтак те, якими є їх властивості. Крім того, беремо до уваги ту обставину,
що ««Інтернет-правовідносини» за своєю сутністю є регулятивними правовідносинами, типовими переважно для цивільного права.
Зазначені положення можуть слугувати підґрунтям аналізу сутності
правовідносин у сфері Інтернет і їх співвідношення з концептами «ІТ-відносини», «ІТ-правовідносини» тощо, знімаючи, до речі, питання про доцільність характеристики відносин у цій сфері як «неправових у чистому
вигляді» й не «фактичних» відносин.
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Анотація
Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Деякі проблеми характеристики категорії
«Інтернет-правовідносини». – Стаття.
У статті досліджуються категорії «Інтернет-відносини» й «Інтернет-правовідносини», їх
особливості та співвідношення між ними. Доводиться, що під час характеристики «Інтернет-правовідносин» має враховуватись поділ правовідносини на відносини приватного й
публічного права, регулятивні та охоронні тощо. У процесі аналізу концепту «Інтернет-правовідносини» передусім мають бути визначені їх властивості з урахуванням того, що вони
належать до сфери приватного права. Крім того, необхідно враховувати, що «Інтернет-правовідносини» за своєю сутністю є регулятивними (переважно цивільними) правовідносинами.
Ключові слова: Інтернет-відносини, ІТ-правовідносини, мережа Інтернет.
Аннотация
Харитонов Е. А., Харитонова Е. И. Некоторые проблемы характеристики категории
«Интернет-правоотношения». – Статья.
В статье исследуются категории «Интернет-отношения» и «Интернет-правоотношения», их особенности и соотношение между ними. Доказывается, что при характеристике
«Интернет-правоотношений» должно учитываться разделение правоотношения на отношения частного и публичного права, регулятивные и охранительные и тому подобное. При
анализе концепта «Интернет-правоотношения» прежде всего должны быть определены их
свойства с учетом того, что они относятся к сфере частного права. Кроме того, необходимо учитывать, что «Интернет-правоотношения» по своей сути являются регулятивными
(в основном гражданскими) правоотношениями.
Ключевые слова: Интернет-отношения, ИТ-правоотношения, сеть Интернет.
Summary
Kharytonov Ye. O., Kharytonova O. I. Some problems characteristic category “Internet
relationship”. – Article.
The article investigates the category “Internet relationship” and “Internet relationship”,
their characteristics and relationships between them. Proved that characterize the “Internet
relationship” should be taken into account in the legal division: the relationship of private and
public law, regulation and security and so on. In analyzing the concept of “Internet relationship” primarily be determined on the basis of their properties that they belong to the sphere
of private law. Also, be aware that the “Internet relationship” is essentially regulatory (mostly
civilian) legal relationship.
Key words: Internet relationships, legal IT, Internet.
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Д. М. Цехан
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Постановка проблеми. Вироблення ефективної та дієвої стратегії
протидії всім формам злочинності вимагає комплексного наукового забезпечення, створення теоретичних основ для розроблення законодавчих і
відомчих нормативно-правових актів, структурно-функціональної побудови
суб’єктів та інституцій, які здійснюють таку протидію. У реформуванні
системи суб’єктів протидії злочинності поза увагою залишається пенітенціарна система, яка, з одного боку, є інститутом забезпечення виправлення та ресоціалізації засуджених, а з іншого – фактично є першоосновою
для повернення значної кількості засуджених до продовження злочинної
діяльності після відбування кримінальних покарань, пов’язаних з ізоляцією
від суспільства. Більше того, навіть використовуючи такий критерій, неможливо сьогодні оцінити якість діяльності установ виконання покарань.
Слушно погодитись із дослідниками, які відзначають, що наявна методика
підрахунку не дає змоги у відносному вираженні об’єктивно відобразити
динаміку постпенітенціарної рецидивної злочинності й ефективність діяльності установ виконання покарань, оскільки вона базується на порівнянні кількості вчинених постпенітенціарних злочинів із загальною кількістю
злочинців, а не з кількістю осіб, звільнених із місць позбавлення волі за
цей період. У зв’язку з цим показник рецидивної постпенітенціарної злочинності є не точним [14, с. 146]. Ще більшою проблемою є визначення
реальної структури й динаміки злочинності в місцях позбавлення волі,
оскільки, як свідчить проведене дослідження, латентність цієї категорії
злочинів становить 67%, при цьому приблизно 32% – це штучна латентність: нереєстрація інформації про вчинені злочини адміністрацією установ
відбування кримінальних покарань.
У зв’язку з цим актуалізується роль науки як інструмента вивчення,
пояснення та розробки ефективних стратегій і моделей протидії злочинності й мінімізації її негативного впливу на суспільство. Поряд із кримінологією як наукою, що досліджує злочинність і заходи протидії останній,
у сучасних умовах особливе значення мають комплексні напрацювання
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теорії оперативно-розшукової діяльності, у межах якої можлива розробка
єдиної концепції протидії окремим видам злочинів негласними силами та
засобами.
Мета статті – висвітлити основні наукові напрацювання щодо протидії
злочинності в місцях позбавлення волі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні можна стверджувати, що історично склався цілий комплекс передумов для формування
концепції оперативно-розшукової протидії злочинності в місцях позбавлення волі. Проте, аналізуючи формування концепції з метою забезпечення
повноти дослідження, безсумнівно, вивчення потребує ґенези наукового
знання (теоретичний рівень) і ґенези прикладного застосування цього
знання (прикладний рівень), оскільки лише практика є критерієм істинності наукових знань. Розуміючи об’ємність предмета аналізу, в дослідженні
зупинимось лише на теоретичному рівні формування концепції.
Аналізуючи окремі аспекти проблеми формування організаційно-правової інфраструктури протидії злочинності, В.М. Попович відзначає, що
за широтою свого предмета, методологічним рівнем узагальнення і спрямованістю на запобігання та протидію злочинності кримінологія охоплює
аналогічно спрямованні, але значно вужчі за своїм предметом науки кримінально-правового циклу [54]. Продовжуючи свої роздуми, науковець
зауважує, що за широтою свого предмета, методологічно-узагальненим
комплексним підходом до розробки проблеми запобігання і протидії злочинності визначення напрямів розвитку запобіжних аспектів усіх відзначених наук як основи формування організаційно-правової інфраструктури
запобігання злочинності може забезпечити, не змінюючи своєму предмета,
лише кримінологія [54]. На такому підході до розуміння ролі кримінології
наполягають й інші дослідники, зокрема професор В.М. Дрьомін відзначає,
що важливим напрямом є кримінологічне обґрунтування реформи правоохоронних і судових органів і вивчення її впливу на якісні зміни злочинності. Неможна не звернути увагу на те, що сьогодні реформи в цій украй
важливій сфері суспільного життя проходять у межах «самовдосконалення». Суди, прокуратура, МВС та інші суб’єкти правоохоронної системи на
законодавчому рівні намагаються вирішити лише свої внутрішньовідомчі
проблеми [19].
Саме тому, розпочинаючи формування власної концепції оперативно-розшукової протидії злочинності в місцях позбавлення волі, необхідно звернутись до системного аналізу методологічних напрацювань учених-кримінологів, з метою формування комплексного погляду на наявну
проблему в контексті соціального, культурного та економічного виміру.
Більше того, на нашу думку, лише використовуючи комплексний підхід
можна пізнати інтеграційні процеси наукових знань, визначити конкретні
форми раціональної та ефективної постановки завдань наукового дослідження, досягати підвищення практичної цінності науки.
Аналітичний огляд наукових досліджень у царині кримінологічної науки
свідчить про необхідність їх групування за певними ознаками. Так, першу
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групу становлять наукові дослідження, присвячені загалом пенітенціарній
злочинності й основам її профілактики. До цієї групи слушно зарахувати
дисертаційні роботи А.В. Абаджян [1], О.В. Філіпової [65], О.Б. Ваганова [6], В.О. Заборовського [24], Г.О. Кулакова [38], В.О. Миронова [48],
С.П. Зарубіна [25], В.Г. Громова [15], С.Я. Саламової [57], М.М. Жарких [22], Р.Е. Джансараєвої [18], В.С. Ішигєєва [27], М.Ф. Костюка [34],
М.В. Єлеськіна [20] та інших дослідників. До другої групи кримінологічних
досліджень, на нашу думку, слушно зарахувати дисертаційні роботи, присвячені протидії окремим формам злочинної діяльності в місцях позбавлення волі, а саме:
– протидії корисливо-насильницькій злочинності [21; 31; 36; 43; 50; 59];
– протидії умисним убивствам та іншим злочинам проти життя [4; 41; 44];
– протидії втечам із місць позбавлення волі [9; 23; 46; 60];
– боротьбі з розповсюдженням наркотичних засобів та інших заборонених предметів та об’єктів у місцях позбавлення волі [10; 51; 53; 56].
– протидії дезорганізації функціонування місць позбавлення волі [2; 17; 63];
В окрему категорію слушно виокремити дисертаційні дослідження, які
присвячені вивченню детермінант злочинності в місцях позбавлення волі,
кримінальної поведінки персоналу виправних установ тощо [3; 16; 29; 30;
37; 58; 52; 68; 71].
Вивчення історичного досвіду розвитку наукового знання свідчить про
наявність тісних методологічних зв’язків між науками кримінально-правового циклу, зокрема між наукою оперативно-розшукової діяльності та
криміналістикою, адже, як відзначають науковці, в історичній перспективі
диференціація й інтеграція теоретичного знання наук кримінально-правового циклу протікає паралельно: відпучкування однієї науки від іншої супроводжується їх об’єднанням на вищому синтезованому рівні. Тим самим
висвітлюються зміст, функції й мета кожної галузі наукового знання, перспективи її перетворення. Ця закономірність розповсюджується також на
теорію і практику оперативно-розшукової діяльності як елемента системи
кримінально-правових наук [69]. Аналізуючи взаємозв’язки між теорією
оперативно-розшукової діяльності та криміналістики, слушно наголосити
на часткову тотожність об’єктів їх пізнання. Як відзначає І.О. Клімов,
базуючись на методологічних принципах теорії відображення й загальнонаукових методах пізнання, теорія оперативно-розшукової діяльності
(далі – ОРД) вивчає як увесь механізм вчинення злочину, так і дії осіб, які
задумали, готують, учиняють злочини, переховуються від слідства й суду,
виконання кримінального покарання, протидіють правоохоронним органам
у викритті злочинців. Наукові дослідження в межах теорії ОРД повинні
виявляти та аналізувати типове й характерне як для механізму вчинення
злочину, так і для діяльності, пов’язаної із застосуванням негласних сил,
засобів і методів боротьби з тяжкими, неочевидними злочинами, розкриття яких в інший спосіб ускладнене чи неможливе [33]. Аналогічну позицію
займають і криміналісти, відзначаючи, що система теорії ОРД будується за принципом системи криміналістики, а саме: загальна теорія ОРД,
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оперативно-розшукова тактика, оперативно-розшукова методика, оперативно-розшукова техніка. І в змісті ОРД можна виявити значний вплив
криміналістики, зокрема основними завданнями теорії ОРД вважається
виявлення й вивчення закономірностей, які притаманні об’єкту дослідження, виявлення та аналіз типового, повторюваного, характерного і стійкого
в механізмі вчинення злочинів [70]. У зв’язку з цим концептуальне значення для формування концепції оперативно-розшукової протидії злочинності в місцях позбавлення волі мають криміналістичні дослідження. Аналітичне опрацювання наукового доробку вчених-криміналістів дає змогу
виокремити декілька видових груп наукових робіт залежно від предмета
наукового пізнання. Так, до першої групи можна зарахувати наукові праці,
присвячені загальним засадам розслідування злочинів, учинених у місцях
позбавлення волі [28; 55; 62]. Вивчення цієї групи наукових робіт свідчить,
що увага дослідників переважно приділена таким криміналістичним питанням: порядок реєстрації початкової інформації про пенітенціарні злочини,
початок кримінального провадження та проведення першочергових слідчих дій; взаємодія слідчих і працівників оперативних підрозділів; тактика
проведення слідчих дій в умовах виправних установ; загальна характеристика розслідування злочинів, учинених в установах виконання покарань.
Значна кількість наукових досліджень криміналістичного спрямування
присвячена особливостям розслідування втеч із місць позбавлення волі,
що дає змогу виокремити їх у самостійну категорію [35; 40; 45; 49; 72] та
відзначити, що криміналістами ґрунтовно досліджено й розроблено криміналістичну характеристику втеч із місць позбавлення волі; модель розслідування втеч із місць позбавлення волі й систему факторів, які сприяють
учиненню злочинів цієї категорії. Необхідно наголосити, що, зважаючи
на специфічні умови функціонування місць позбавлення волі, організації
роботи персоналу в умовах ізоляції та значного психологічного навантаження, дослідники приділяють увагу й питанням розслідування злочинів,
які вчиняються персоналом місць позбавлення волі [5], обґрунтовуючи при
цьому необхідність існування окремої криміналістичної методики. Принагідно відзначимо, що традиційний кримінологічний підхід до розуміння пенітенціарної злочинності, як правило, залишає злочини вчиненні персоналом установ виконання покарань поза цією класифікаційною групою, але,
зважаючи на необхідність комплексного дослідження проблеми, наявні тематичні дослідження будуть використанні нами, зокрема, для формування
власної моделі інфраструктури злочинності в місцях позбавлення волі.
Як відзначає С.І. Халимон, незважаючи на планомірний і загалом результативний розвиток теорії ОРД, її вплив на практичну діяльність оперативних підрозділів органів та установ виконання покарань важко визнати
ефективним. Аналіз наукових досліджень і практики діяльності оперативних
підрозділів дає можливість визначити основні причини такого становища:
– по-перше, наукові розробки у сфері ОРД в органах установ виконання покарань не мають комплексного характеру. Сьогодні існує низка проблем організації й діяльності оперативних підрозділів органів та установ

394

Наукові праці НУ ОЮА

виконання покарань, які практично не піддавались науковому аналізу. Це
передусім такі проблеми: особливості конфіденційного співробітництва в
органах та установах виконання покарань; застосування методів ОРД в
умовах органів та установ виконання покарань; організація боротьби з
груповою злочинністю в місцях позбавлення волі тощо;
– по-друге, через неузгодженість потреб теорії і практики більшість
наукових висновків і пропозицій не можуть реалізуватись у практичній
діяльності оперативних підрозділів. У зв’язку з цим ефективність застосування підрозділів органів та установ виконання покарань є досить низькою. Такий стан наукового забезпечення й упровадження розробок у практичну діяльність оперативних підрозділів є недостатнім і потребує нового
осмислення та переоцінки досвіду минулого з урахуванням сучасних реалій діяльності оперативних підрозділів [66].
Формуючи окрему теорію оперативно-розшукової протидії злочинності
в місцях позбавлення волі, необхідно звернутись до витоків наукового
обґрунтування проблеми, адже коли дослідник розпочинає дослідження
будь-якого предмета, у нього є декілька шляхів. Перший – ознайомитись
із сумою знань і напрацьованих попередниками висновків, а потім керуватись ними у своїй діяльності. Другий – самому навчитись аналізувати
явища й порівнювати нові дані з отриманими раніше з метою пізнання
закономірностей явища, що досліджується. Водночас об’єктивність аналізу наукової проблеми вимагає ознайомлення й систематизації наукових
знань, отриманих раніше, і лише так можна отримати належний науковий
результат. Неможливо навчитись аналізувати явище, отримувати й порівнювати нові дані, не оволодівши методологічною базою, створеною тими,
хто стояв біля витоків проблеми.
Дослідження та чітке розуміння процесу формування концепції оперативно-розшукової протидії злочинності в місцях позбавлення волі з використанням системно-історичного підходу дає змогу здійснити цілеспрямований науково-теоретичний пошук і виокремити систему елементів, які
необхідні для завершення концепції. Ключовим положенням системно-історичного підходу є розуміння процесу формування наукових знань як
послідовної зміни стадій, кожна з яких розглядається як відносно завершена. У зв’язку з цим необхідно наголосити, що становлення концепції
оперативно-розшукової протидії злочинності в місцях позбавлення волі
як відповідної системи науково-прикладного знання відбувалось стадійно,
протягом тривалого часу та включало, на нашу думку, два відносно самостійні періоди: радянський і пострадянський.
Аналізуючи наявні теоретико-прикладні розробки стосовно оперативно-розшукової протидії злочинності в місцях позбавлення волі, слушно
звернути увагу передусім на напрацювання радянських дослідників. При
цьому необхідно зробити акцент на тому, що у зв’язку зі специфікою наукових досліджень у сфері ОРД, розумінням ОРД як допоміжної та службової функції МВС, основні результати наукових досліджень за цією проблемою сконцентровані в науково-практичних посібниках і лекціях для
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курсантів вишів системи МВС. Так, у радянські часи вагомий внесок у
наукове забезпечення оперативно-розшукової протидії злочинності в місцях позбавлення волі зробили:
– В.Т. Вербовський (цикл наукових робіт стосовно завдань та організації роботи оперативних апаратів місць позбавлення волі; запобігання
масовим заворушенням і непокорі засуджених і розкриття їх; запобігання
діям, які дезорганізують роботу установ виконання покарань, і розкриття
їх; особливостей запобігання злочинам в установах виконання покарань
суворого режиму та розкриття їх; виявлення серед засуджених осіб і фактів, які становлять оперативний інтерес; системи оперативних апаратів
установ виконання покарань, їх завдань і функцій; запобігання незаконному придбанню та збуту наркотиків в установах виконання покарань);
– М.І. Васильєв (запобігання злочинам оперативними апаратами ВТУ
й розкриття їх);
– Д.В. Гребельський (особливості запобігання злочинам у ВТУ й розкриття їх);
– В.В. Дедюхін (розробка організації й тактики розкриття злочинів
агентурними апаратами ВТУ; запобігання умисним убивствам і ТТУ в ВТУ
й розкриття їх; особливості розкриття злочинів у СІЗО й тюрмах; становлення й організація боротьби зі злочинністю у ВТУ);
– Д.В. Якубовський (правові, організаційні й тактичні питання діяльності оперативних апаратів виправно-трудових установ);
– В.В. Голубець (цикл наукових робіт стосовно легендованої поведінки
агента в умовах слідчого ізолятора [12]; оперативної розробки в умовах
слідчого ізолятора [13]; агентурної розробки в СІЗО [11]).
Крім того, на рівні колективних наукових досліджень у вищих навчальних закладах МВС СРСР розроблено:
– основи взаємодії слідчих та оперативних працівників ВТУ під час
розкриття й розслідування злочинів минулих років;
– організаційні основи охорони затриманих і заарештованих;
– запобігання втечам із місць позбавлення волі та розслідування їх;
– запобігання підпалам на об’єктах ВТУ й розслідування їх;
– запобігання розкраданням у ВТУ й розкриття їх;
– запобігання вбивствам у ВТУ й розслідування їх;
– організація роботи органів ВТУ в умовах надзвичайних ситуацій і
подій;
– тактика оперативної розробки в умовах місць позбавлення волі;
– взаємодія оперативних працівників і ВТУ у виявленні та розробці
рецидивістів, які звільняються з місць позбавлення волі;
– тактика агентурної роботи в умовах місць позбавлення волі.
Продовжуючи, необхідно звернути увагу на те, що проблема оперативно-розшукової протидії різним формам злочинності в місцях позбавлення волі
значно активізувалась останніми десятиріччями, завдяки підвищенню рівня
публічності установ виконання кримінальних покарань і створенню спеціалізованих суб’єктів оперативно-розшукової протидії злочинності в місцях поз-
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бавлення волі та виокремлення їх із системи МВС. Крім того, значну роль у
формуванні наукових знань щодо досліджуваної проблеми відіграє створення
спеціалізованих вищих навчальних закладів, спрямованих на підготовку персоналу й оперативних працівників для органів та установ виконання покарань.
У контексті цього необхідно звернути увагу на дисертаційне дослідження В.В. Кутковського «Функції оперативно-розшукової діяльності у кримінально-виконавчій системі Росії» [39]. Визначивши метою дисертаційної
роботи з’ясування поняття, сутності й видів функцій у кримінально-виконавчій системі Росії, дисертант поряд із формулюванням власного бачення
змісту таких функцій і їх класифікації запропонував відповідну систему завдань оперативно-розшукової діяльності в межах кримінально-виконавчої
системи (далі – КВС), яка, на нашу думку, має теоретико-прикладне значення та може бути теоретичною основою для подальшого пізнання цієї
проблеми. Так, до функцій ОРД у КВС дисертант зараховує виявлення, запобігання, припинення й розкриття злочинів, які готуються чи вчиняються
в місцях позбавлення волі чи інших об’єктах КВС, а також установлення
осіб, які їх задумали, готують чи вчиняють; виявлення, попередження і
припинення порушень установленого порядку відбування кримінального
покарання чи утримання; розшук у встановленому порядку осіб, які вчинили втечу з місць позбавлення волі, а також засуджених, які ухиляються
від відбування кримінального покарання; виявлення в період відбування
покарання осіб, які планують продовжувати злочинну діяльність на волі;
забезпечення в межах своєї компетенції особистої безпеки працівників і
персоналу КВС, а також інших осіб, які знаходяться на території виправних установ; надання допомоги органам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність щодо виявлення, припинення та розкриття злочинів,
які готуються засудженими особами, а також особами, які знаходяться
під вартою, а також розкриття злочинів минулих років. Загалом із такою
системою функцій ОРД у КВС можна погодитись з окремими уточненими
та доповненнями, які будуть запропоновані під час виконання прикладної
чистини дослідження. Необхідно звернути увагу на дискусійність позиції
автора щодо неможливості класифікації функцій ОРД на основні й додаткові, адже це реально суперечить практиці роботи оперативних підрозділів
та економії у використанні негласних сил і засобів.
У контексті функціонального спрямування ОРД в місцях позбавлення
волі та враховуючи положення ст. 104 Кримінально-виконавчого кодексу
України, особливу увагу необхідно звернути на дисертацію В.С. Злобіна
на тему «Оперативно-розшукові засоби забезпечення режиму у виправних
установах ФСВП Росії» [26]. Присвятивши значну частину дисертаційного
дослідження питанням режиму в місцях позбавлення волі та класифікації
основних його порушень, у контексті нашого дослідження важливими видаються напрацювання вченого щодо класифікації оперативно-розшукових
засобів, спрямованих на забезпечення встановленого порядку відбування
покарання з виокремленням критеріїв організаційно-управлінського, організаційно-тактичного й оперативно-тактичного характеру.
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Зважаючи на нормативно закріплену класифікацію установ виконання
кримінальних покарань, різну систему режимних обмежень і характеристику спецконтингенту в кожній із них, учені також приділяють увагу дослідженню особливостей ОРД в різних видах установ виконання покарань.
Так, необхідно проаналізувати дисертаційне дослідження Є.О. Лубкова
на тему «Оперативно-розшукове попередження злочинів у колоніях-поселеннях в умовах сучасного реформування кримінально-виконавчої системи» [42]. Принагідно відзначимо, що, незважаючи на те що у вітчизняній
системі органів та установ виконання кримінальних покарань колонії-поселення не виділяються, теоретико-прикладні висновки цього дисертаційного дослідження можуть бути використанні нами для формування моделі
оперативно-розшукової протидії злочинності у виправних центрах. Саме
тому велике значення мають напрацювання вченого щодо системи особливостей виконання кримінальних покарань у кримінально-виконавчих установах відкритого типу, які корелюють з організацією й тактикою роботи
оперативних підрозділів, а також оперативно-розшукова характеристика
злочинів, які вчиняються в колоніях-поселеннях.
Особливостям роботи в цьому ж виді установ виконання кримінальних покарань присвячена праця О.М. Соколова на тему «Взаємодія оперативних підрозділів ФСВП Росії та органів внутрішніх справ у боротьбі
зі злочинами, які вчиняються в колоніях-поселеннях» [61]. У результаті
проведеного дослідження автором сформульовані система чинників, які
впливають на ефективність розкриття злочинів у колоніях-поселеннях, та
основні форми взаємодії в процесі розкриття останніх.
У контексті аналізу оперативно-розшукової роботи в окремих установах
виконання кримінальних покарань необхідно звернути увагу на дисертацію М.І. Веселова на тему «Оперативно-розшукове забезпечення попередження та розкриття злочинів у жіночих колоніях» [8]. Зокрема, особливо
вагоме значення мають виокремлені автором на основі аналізу значної
кількості емпіричних даних чинники, які впливають на особливості організації й тактики запобігання злочинності в жіночих колоніях, а також
запропоновані автором рекомендації щодо організації кадрового забезпечення оперативних частин жіночих колоній.
Продовжуючи, необхідно звернути увагу на те, що станом на 25.03.2013
в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах трималося 24 654
(або кожний шостий!) (у 2012 році – 25 202, у 2011 році – 24 857) засуджених і взятих під варту за злочини, що пов’язані з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, із них у виправних колоніях – 20 537, слідчих ізоляторах – 3 358, виховних колоніях –
24, виправних центрах – 735.
На оперативно-профілактичному обліку як схильні до вживання й розповсюдження наркотичних та одурманюючих речовин в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах перебуває 3 331 особа, або кожний
восьмий із числа засуджених за наркозлочини. З них у виправних колоніях тримається 2 375 осіб, у слідчих ізоляторах – 824 особи, у виховних
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колоніях – 11 осіб, у виправних центрах – 121 особа. Майже вдвічі зросла
кількість такої небезпечної категорії, як наркоділки з міжрегіональними
зв’язками, які тримаються у виправних колоніях і слідчих ізоляторах. Так,
у 2011 році їх кількість становила 70 осіб, у 2012 році – 101 осіб, а станом на 25.03.2013 на обліку в ДПтС України перебуває 139 наркоділків,
із них – 91 особа в установах виконання покарань і 48 осіб у слідчих
ізоляторах. У результаті проведення оперативно-розшукових і профілактичних заходів у громадян і засуджених (осіб, узятих під варту) в І кварталі 2013 року вилучено 3,9 кг наркотичних засобів (у 2012 році – 4,7 кг,
2011 році – 4,5 кг), і них у виправних колоніях вилучено 3,4 кг, слідчих
ізоляторах – 0,3 кг, виправних центрах – 0,2 кг таких засобів. У виховних
колоніях наркотичні засоби не вилучались. При спробі доставки до зон,
що охороняються, вилучено 3,2 кг наркотичних засобів (у 2012 році –
4,2 кг, у 2011 році – 4,3 кг), із них у виправних колоніях вилучено 2,8 кг,
у слідчих ізоляторах – 0,2 кг, у виправних центрах – 0,2 кг таких засобів. У зонах, що охороняються, вилучено 0,7 кг наркотичних засобів
(у 2012 році – 0,4 кг, у 2011 році – 0,2 кг).
Зважаючи на складну оперативну обстановку у виправних колоніях, яка
пов’язана з незаконним обігом наркотичних засобів, прекурсорів і їх аналогів, ученими проведено значну кількість наукових досліджень, спрямованих
на розроблення механізмів оперативно-розшукової протидії злочинам цієї
категорії. На нашу думку, слушно звернути увагу на дисертаційні дослідження Р.М. Каширіна [32], Р.Р. Фаткуліна [64], С.Ю. Вєдрова [7]. Аналітичне опрацювання наведених дисертаційних досліджень свідчить, що вченими на підставі вивчення значної кількості емпіричного матеріалу та його
опрацювання з використанням належного методологічного інструментарію
з’ясовано оперативно-розшукову характеристику незаконного обігу наркотиків у місцях позбавлення волі; основні напрями запобігання злочинам цієї
категорії, а також окремі аспекти організації оперативної роботи (взаємодія
та інформаційно-аналітичне забезпечення). Водночас аналіз представлених
досліджень дає змогу звернути увагу й на окремі їх недоліки, а саме: спроби
кожного дослідника сформулювати власне визначення оперативно-розшукового запобігання незаконному обігу наркотиків у місцях позбавлення волі,
що, на нашу думку, не підвищує прикладного й теоретичного значення досліджень; фактично в дослідженнях залишено поза увагою тактику протидії
таким злочинам, що дає можливість стверджувати про відсутність усебічного та об’єктивного дослідження проблеми.
Важливим складником формування концепції оперативно-розшукової
протидії злочинності в місцях позбавлення волі є дисертаційне дослідження С.І. Халимона на тему «Теоретико-прикладні засади конфіденційного
співробітництва в органах і установах виконання покарань» [66]. Аналіз
цієї роботи засвідчує, що автором ґрунтовно проаналізовано складники
агентурної роботи в місцях позбавлення волі, зокрема правова основа
конфіденційного співробітництва, поняття конфіденційного співробітництва в місцях позбавлення волі, охарактеризовано стадії залучення осіб до
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негласної співпраці з урахуванням особливостей місць позбавлення волі,
охарактеризовано принципи конфіденційного співробітництва, сформульовано соціально-психологічну характеристику негласних працівників у місцях позбавлення волі, а також виокремлено специфіку їх використання
за окремими напрямами роботи. Водночас, підтверджуючи методологічне
значення проаналізованого дисертаційного дослідження, необхідно зауважити, що окремі питання дослідження висвітлені без відображення специфіки місць позбавлення волі, а саме: без характеристики категорії «розвідувальні можливості» й визначення її структури для агентів, які працюють
у місцях позбавлення волі, класифікації кандидатів для негласного співробітництва з урахуванням мети їх залучення та місця в структурі тюремного населення, системи завдань, які виконуються негласними працівниками
в умовах ізоляції, а також специфіки агентурної роботи з виявлення, попередження та розкриття окремих видів злочинів у місцях позбавлення волі.
Висновки. Частково підсумовуючи викладене, можна відзначити, що сьогодні сформована достатня методологічна основа формування цілісної й несуперечливої концепції оперативно-розшукової протидії злочинності в місцях
позбавлення волі. Водночас вироблення міждисциплінарної стратегії такої
протидії потребує наукового обґрунтування низки проблемних питань, які не
знайшли свого вирішення в межах наук кримінально-правового циклу.
Література
1. Абаджян А.В. Пенитенциарная преступность: детерминизм, антикриминогенное воздействие :
дисс…. канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / А.В. Абаджян. – М., 2001. – 185 с.
2. Абатуров А.И. Профилактика злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания, совершенных осуждёнными в исправительных колониях : дисс. ... канд. юрид. наук : спец.
12.00.08 / А.И. Абатуров. – М., 2009. – 264 с.
3. Антонов Т.Г. Непреступное уголовно-противоправное поведение осужденных и его юридические последствия : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Т.Г. Антонов. – Томск, 2010. – 206 с.
4. Бирюкова Е.А. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, совершаемых
осужденными в исправительных колониях : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Е.А. Бирюкова. – Рязань, 2006. – 243 с.
5. Бодяков В.Н. Расследование должностных преступлений в уголовно-исполнительной системе : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / В.Н. Бодяков. – Владимир, 2009. – 25 с.
6. Ваганов А.Б. Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности и ее профилактика: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / А.Б. Ваганов. – Челябинск, 2012. – 19 с.
7. Ведров С.Ю. Взаимодействие оперативных подразделений ФСИН России с иными субъектами ОРД в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в местах
лишения свободы (теоретические, правовые и организационные вопросы) : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : спец. 12.00.09 / С.Ю. Ведров. – Владимир, 2006. – 24 с.
8. Веселов М.И. Оперативно-розыскное обеспечение предупреждения и раскрытия преступлений в женских колониях : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / М.И. Веселов. –
Владимир, 2011. – 21 с.
9. Гаврилой В.М. Криминологические меры предупреждения побегов из исправительных колоний : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / В.М. Гаврилой. – Рязань, 2007. – 274 с.
10. Голощапов Е.В. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в местах лишения свободы : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 /
Е.В. Голощапов. – Екатеринбург, 2012. – 24 с.
11. Голубец В.В. Агентурная разработка в СИЗО: организация, создание благоприятных условий / В.В. Голубец, Р.К. Кадыров // Бюллетень по обмену опытом оперативной работы МВД
УССР. – 1989. – № 89. – С. 57–58.

400

Наукові праці НУ ОЮА

12. Голубец В.В. Легендирование поведения агента в условиях следственного изолятора /
В.В. Голубец // Бюллетень по обмену опытом оперативной работы МВД УССР. – 1983. –
№ 78. – С. 83–85.
13. Голубец В.В. Оперативная разработка в следственных изоляторах : [учебное пособие] /
В.В. Голубец. – К. : Изд-во Укр. акад. внутр. дел, 1993. – 151 с.
14. Городнянская В.В. Постпенитенциарный рецидив : [монография] / В.В. Городнянская ; под
науч. ред. заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора В.А. Уткина. – М. :
Юрлитинформ, 2012. – 168 с. – С. 146.
15. Громов В.Г. Криминогенность мест лишения свободы и её нейтрализация : дисс. ... докт.
юрид. наук : спец. 12.00.08 / В.Г. Громов. – Саратов, 2009. – 447 с.
16. Демин В.М. Профилактика правонарушений сотрудников уголовно-исполнительной
системы : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / В.М. Демин. – М., 2007. – 26 с.
17. Демина О.А. Уголовно-правовое регулирование ответственности за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества [ст. 321 УК РФ]: состояние и перспективы совершенствования : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / О.А. Демина. – Краснодар,
2009. – 181 с.
18. Джансараева Р.Е. Проблемы борьбы с преступностью в исправительных учреждениях
(на материалах Республики Казахстан) : дисс. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Р.Е. Джансараева. – М., 2006. – 389 с.
19. Дрьомін В.М. Злочинність як соціальна практика: інституціональна теорія криміналізації
суспільства : [монографія] / В.М. Дрьомін. – О. : Юридична література, 2009. – 616 с. – С. 47.
20. Елеськин М.В. Криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью в исправительных учреждениях : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / М.В. Елеськин. – М., 1998. – 219 c.
21. Еремкин М.П. Криминологическая характеристика и профилактика насильственных преступлений, совершаемых осужденными в отношении персонала исправительных колоний : дисс. ...
канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / М.П. Еремкин. – Рязань, 2002. – 239 c.
22. Жарких М.Н. Преступность среди осужденных в исправительных учреждениях и меры ее
предупреждения : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / М.Н. Жарких. – 276 с.
23. Жуйков А.Л. Уголовная ответственность за побег из места лишения свободы, из-под ареста
или из-под стражи : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / А.Л. Жуйков. – Нижний Новгород,
2008. – 214 с.
24. Заборовський В.А. Криминологическая характеристика и предупреждение пенитенциарной
преступности : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / В.А. Заборовський. – СПб.,
2005. – 19 с.
25. Зарубин С.П. Криминологическая характеристика и профилактика преступности лиц, содержащихся в следственных изоляторах : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / С.П. Зарубин. –
Тюмень, 2010. – 161 с.
26. Злобин В.С. Оперативно-розыскные меры по обеспечению режима в исправительных учреждениях ФСИН России : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / В.С. Злобин. – М., 2010. – 170 с.
27. Ишигеев В.С. Пенитенциарные преступления: характеристика, предупреждение, ответственность : дисс. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 / В.С. Ишигеев. – Иркутск, 2004. – 331 c.
28. Ищенко В.А. Противодействие предварительному расследованию в местах лишения свободы и основные направления его нейтрализации : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 /
В.А. Ищенко. – М., 2007. – 176 с.
29. Казакова Д.Р. Несовершеннолетние преступницы, лишенные свободы, и предупреждение их
преступного поведения : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Д.Р. Казакова. – М., 2008. –
149 с.
30. Карькина Н.Н. Обеспечение безопасности осужденных – представителей этнических групп
от криминальных угроз в местах лишения свободы : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 /
Н.Н. Карькина. – Рязань, 2010. – 168 с.
31. Качурова Е.С. Виктимологическая характеристика и предупреждение насильственных преступлений, совершаемых в местах лишения свободы : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 /
Е.С. Качурова. – Иркутск, 2009. – 202 с.
32. Каширин Р.М. Оперативно-розыскное предупреждение незаконного оборота наркотических
средств в исправительных учреждениях : автореферат дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 /
Р.М. Каширин. – Псков, 2012. – 28 с.

Д. М. Цехан Методологічні основи формування концепції...

401

33. Климов А.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел как процесс познания : автореф. дисс. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.09 / А.И. Климов. – М., 1995. – 39 с.
34. Костюк М.Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в исправительных учреждениях : дисс. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 / М.Ф. Костюк. – М., 2000. – 463 c.
35. Костюк М.Ф. Общая характеристика побегов и факторов, способствующих их совершению :
[учебное пособие] / М.Ф. Костюк, В.А. Маншин. – Уфа : Уфимский юридический институт МВД
РФ, 1996. – 81 с.
36. Кривошеев С.В. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика насильственных преступлений, совершаемых в следственных изоляторах : дисс. ... канд. юрид. наук : спец.
12.00.08 / С.В. Кривошеев. – Коломна, 2011. – 220 с.
37. Кудряшов Э.Е. Обеспечение безопасности подозреваемых и обвиняемых от криминальных
угроз в следственных изоляторах : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Є.Е. Кудряшов. – Рязань, 2011. – 24 с.
38. Кулакова А.А. Виктимологический аспект пенитенциарной преступности и ее предупреждения (в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы) : дисс. ... канд. юрид. наук :
спец. 12.00.08 / А.А. Кулакова. – Нижний Новгород, 2008. – 185 с.: ил.
39. Кутковский В.В. Функции оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной
системе России : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / В.В. Кутковский. – М., 2006. – 211 с.
40. Кутякин С.А. Криминалистическая характеристика побегов из учреждений уголовно-исполнительной системы : [учебное пособие] / С.А. Кутякин, Н.И. Ткаченко, Э.В. Лядов. – Рязань :
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2005. – 165 с.
41. Лиханова И.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика убийств в местах
лишения свободы: по материалам Забайкальского края : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 /
И.И. Лиханова. – Иркутск, 2008. – 155 с.
42. Лубков Е.А. Оперативно-розыскное предупреждение преступлений в колониях-поселениях в
условиях современного реформирования уголовно-исполнительной системы : автореф. дисс. ... канд.
юрид. наук : спец. 12.00.09 / Е.А. Лубков. – Псков, 2012. – 28 с.
43. Мажкенов А.К. Противодействие преступлениям, причиняющим вред здоровью, совершаемым осужденными в исправительных учреждениях: уголовно-правовые и криминологические аспекты : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / А.К. Мажкенов. – Челябинск, 2011. – 219 с.
44. Мамонтов Ю.А. Преступления против жизни, совершаемые осужденными в исправительных
колониях строгого режима : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Ю.А. Мамонтов. – Уфа,
2005. – 263 с.
45. Марков А.Я. Выявление в процессе расследования причин и условий, способствующих совершению побегов из ИТУ / А.Я. Марков, А.Н. Волобуев. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1979. – 40 с.
46. Махаков Буян-Дылгер Доржиевич. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы
с побегами из мест лишения свободы : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Буян-Дылгер
Доржиевич Махаков. – М., 2000. – 271 c.
47. Миляева Е.В. Предупреждение наркотизма в учреждениях уголовно-исполнительной
системы : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Е.В. Миляева. – М., 2002. – 201 c.
48. Миронов В.О. Преступления, совершаемые в исправительных учреждениях, и их предупреждение : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / В.О. Миронов. – Ростов-наДону, 2012. – 29 с.
49. Морозов Р.М. Особенности первоначального этапа расследования побегов из исправительных учреждений : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Р.М. Морозов. – Владимир,
2012. – 20 с.
50. Мошков Т.А. Насилие в местах лишения свободы и его уголовно-правовая оценка : дисс. ...
канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Т.А. Мошков. – М., 2010. – 204 с.
51. Обушевский И.Ф. Правовые и криминологические проблемы борьбы с незаконной передачей запрещенных предметов лицам, содержащимся в исправительно-трудовых колониях : дисс. ...
канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / И.Ф. Обушевский. – М. : РГБ, 2002.
52. Панасенко Е.К. Криминологическая безопасность осужденных в местах лишения свободы :
дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Е.К. Панасенко. – Рязань, 2007. – 212 с.
53. Пенин О.В. Противодействие проникновению запрещенных предметов в учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 /
О.В. Пенин. – М., 2010. – 22 с.

402

Наукові праці НУ ОЮА

54. Попович В.М. Методологічне значення кримінології для розвитку запобіжного потенціалу
кримінально-правового циклу наук / В.М. Попович // Вісник Академії адвокатури України. –
2009. – № 2. – С. 70–77.
55. Расследование преступлений, совершаемых в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы : [практическое руководство для следователей, дознавателей правоохранительных
органов и оперативных сотрудников уголовно-исполнительной системы] / под. ред. докт. юрид.
наук, проф., заслуж. деятеля науки РФ Е.П. Ищенко, канд. юрид. наук, доцента О.А. Белова. – М. :
Юрлитинформ, 2013. – 376 с.
56. Сазонова К.И. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в местах лишения
свободы и его предупреждение (уголовно-правовой и криминологический аспекты) : автореф. дисс.
... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / К.С. Сазонова. – Челябинск, 2012. – 30 с.
57. Саламова С.Я. Преступность в следственных изоляторах: криминологическое исследование :
дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / С.Я. Саламова. – М., 2009. – 217 с.
58. Сердюченко И.Н. Пенитенциарная виктимизация осужденных и ее предупреждение : дисс.
... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / И.Н. Сердюченко. – Рязань, 2011. – 218 с.
59. Слепов А.П. Предупреждение насильственных преступлений, совершаемых осужденными
в исправительных колониях : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / А.П. Слепов. – Рязань,
2008. – 237 с.
60. Смирнов В.В. Предупреждение групповых побегов из исправительных колоний : дисс. ...
канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / В.В. Смирнов. – М., 1998. – 174 c.
61. Соколов А.Н. Взаимодействие оперативных подразделений ФСИН России и органов внутренних дел в борьбе с преступлениями, совершаемыми в колониях-поселениях : автореф. дисс. ...
канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / А.Н. Соколов. – Владимир, 2011. – 21 с.
62. Страхов А.В. Предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в исправительных учреждениях ФСИН России : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 /
А.В. Страхов. – Владимир, 2007. – 160 с.
63. Талакин К.В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка, совершаемых осужденными в исправительных
учреждениях : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / К.В. Талакин. – Рязань, 2004. – 185 c.
64. Фатхуллин Р.Р. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в исправительных учреждениях : автореферат дисс. ...
канд. юрид наук : спец. 12.00.09 / Р.Р. Фатхуллин. – Владимир, 2009. – 21 с.
65. Филиппова О.В. Преступность в местах лишения свободы и ее предупреждение: по материалам Республики Бурятия : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / О.В. Филиппова. – Томск,
2009. – 190 с.
66. Халимон С.І. Теоретико-прикладні засади конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань : автореф. дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.09 / С.І. Халимон. – К.,
2014. – 34 с.
67. Халимон С.І. Конфіденційне співробітництво в органах і установах виконання покарань :
[монографія] / С.І. Халимон. – К., 2012. – 434 с.
68. Шитяков И.Н. Обеспечение виктимологической безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы от криминальных посягательств осужденных : автореф. дисс. ... канд. юрид.
наук : спец. 12.00.08 / И.Н. Шитяков. – Рязань, 2011. – 24 с.
69. Шматов М.А. Теория оперативно-розыскной деятельности в системе уголовно-правовых
наук (по материалам органов внутренних дел) : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 /
М.А. Шматов. – Волгоград, 2000. – 20 с.
70. Яблоков Н.П. Криминалистические основы оперативно-розыскной деятельности / Н.П. Яблоков // Вестник МГУ. Серия «Право». – М. : Издательство Московского университета, 2015.
71. Ямалетдинова Н.В. Адаптация несовершеннолетних обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах, в механизме предупреждения преступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Н.В. Ямалетдинова. – Рязань,
2006.
72. Ямашкин А.С. Методика расследования побегов из мест лишения свободы : [монография] /
А.С. Ямашкин. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 208 с.

Д. М. Цехан Методологічні основи формування концепції...

403

Анотація
Цехан Д. М. Методологічні основи формування концепції оперативно-розшукової
протидії злочинності в місцях позбавлення волі. – Стаття.
Стаття висвітлює основні наукові напрацювання щодо протидії злочинності в місцях
позбавлення волі. Зокрема, проаналізовано теоретичне підґрунтя формування цілісної й
несуперечливої концепції протидії злочинності в місцях позбавлення волі шляхом систематизації наукового доробку вчених. Опрацьовані наукові дослідження систематизовано в
межах відповідних наук кримінально-правового циклу, для яких характерною є суміжність
об’єкта дослідження, зокрема кримінології, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності. Обґрунтовано, що найбільш дієва концепція протидії злочинності в місцях позбавлення волі може бути сформована в межах оперативно-розшукової діяльності шляхом
інтеграції напрацювань усіх наук кримінально-правового циклу.
Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, криміналістика, концепція протидії,
злочинність у місцях позбавлення волі.
Аннотация
Цехан Д. Н. Методологические основы формирования концепции оперативнорозыскного противодействия преступности в местах лишения свободы. – Статья.
Статья освещает основные научные наработки по противодействию преступности в
местах лишения свободы. В частности, проанализированы теоретические основы формирования целостной и непротиворечивой концепции противодействия преступности в местах
лишения свободы путем систематизации научного наследия ученых. Разработанные научные исследования систематизированы в рамках соответствующих наук уголовно-правового
цикла, для которых характерна смежность объекта исследования, в частности криминологии, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности. Обосновано, что наиболее
действенная концепция противодействия преступности в местах лишения свободы может
быть сформирована в рамках оперативно-розыскной деятельности путем интеграции наработок всех наук уголовно-правового цикла.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, криминалистика, концепция
противодействия, преступность в местах лишения свободы.
Summary
Tsekhan D. M. Methodological bases of the formation of the concept of operativedetective counteraction to crime in places of deprivation of liberty. – Article.
This paper covers the basic scientific developments to combat crime in prison. In particular,
analysis of theoretical basis of formation of coherent and consistent concept of combating crime
in prison by systematizing scientific achievements of scientists. Worked out research systematized within the relevant scientific criminal law cycle which is characterized contiguity object
of study, including criminology, forensics and investigative operations. Proved that the most
effective concept of combating crime in prisons can be formed within operational activities by
integrating all the developments of science criminal law cycle.
Key words: Operational Activities, criminology, the concept of countermeasures crime in
prison.
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С. В. Циганок
СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ,
УЧИНЕНИХ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ
Постановка проблеми. Особливої актуальності тема спеціального суб’єкта злочинів, учинених працівниками поліції, набула останніми роками у зв’язку
з новими соціально-політичними змінами в державі, рівнем злочинності, що
постійно підвищується, тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам кримінальної
відповідальності службових осіб загалом і представників правоохоронних органів зокрема присвятили свої праці такі науковці: В.В. Сташис, В.Я. Тацій,
В.В. Устименко. Окремі питання спеціального суб’єкта злочину висвітлені в
дисертаційних дослідженнях О.О. Дудорова, Р.Л. Максимовича, О.І. Плужника, а також у працях і публікаціях П.П. Андрушка, В.І. Борисова, Л.А. Владімірова та інших. Проте, незважаючи на детальні дослідження спеціального
суб’єкта злочинів, учинених службовими особами правоохоронних органів, реформування останніх відповідно до основних напрямів євроінтеграції України
зумовлює необхідність дослідження спеціального суб’єкта – працівника поліції.
Також важливим є розмежування злочинів, учинених поліцейським як спеціальним суб’єктом, і злочинів, у яких поліцейський є загальним суб’єктом
будь-якого іншого злочину, не включеного в розділ XVII «Злочини у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» Особливої частини Кримінального кодексу (далі – КК) України [5].
Мета статті – визначити поняття спеціального суб’єкта злочинів, учинених
працівником поліції, та правовий статус поліцейського, встановити ознаки, які
виділяють його й роблять спеціальним щодо інших суб’єктів злочинів, а також
установити перелік категорій осіб, які можуть бути суб’єктами цих злочинів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Правильне визначення кола
суб’єктів злочинів, учинених працівниками поліції, набуває особливого значення й актуальності. Проте варто зазначити, що всі проблемні питання, пов’язані
з визначенням особливостей спеціального суб’єкта службового злочину, вчиненого працівником поліції, у роботі висвітлити неможливо з об’єктивних причин,
тому визначимо окремі з них. До них належать визначення правового статусу
поліцейського та поняття спеціального суб’єкта злочинів, учинених працівником поліції, і встановлення його ознак, які виділяють їх і роблять спеціальними
щодо інших суб’єктів злочинів, а також переліку категорій осіб, які можуть
бути суб’єктами цих злочинів.
Теорія кримінального права визначає, що злочином може вважатися діяння, в якому наявні всі елементи складу злочину (об’єкт, об’єктивна сторона,
суб’єкт і суб’єктивна сторона).
© Циганок С. В., 2017
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Як слушно зазначають Л.А. Остапенко та М.Б. Головко, «суб’єкт злочину
є ключовою фігурою його вчинення, тому що саме він виконує діяння, спрямовані на досягнення суспільно небезпечного результату» [1, с. 136]. Отже,
ключовим елементом для кваліфікації службових злочинів працівників правоохоронних органів є спеціальний суб’єкт – службова особа.
На думку І.О. Харі, «відсутність будь-якої з ознак загального суб’єкта, а для
спеціального суб’єкта – ознак спеціального суб’єкта злочину, виключає склад
конкретного злочинного діяння й унеможливлює застосування до особи кримінального покарання» [6, с. 106]. Ці вимоги стосуються й злочинів, учинених
працівниками поліції.
Поняття суб’єкта і спеціального суб’єкта визначено в ст. 18 КК України:
«Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого
відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність. Спеціальним суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого
може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб’єктом якого може
бути лише певна особа» [5].
У теорії кримінального права суб’єктом злочину визнається фізична осудна особа, яка досягла до моменту вчинення злочину віку кримінальної відповідальності. Також у ст. 20 КК України зазначено: «Підлягає кримінальній
відповідальності особа, визнана судом обмежено осудною, тобто така, яка під
час вчинення злочину, через наявний у неї психічний розлад, не була здатна
повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними.
Визнання особи обмежено осудною враховується судом при призначенні покарання і може бути підставою для застосування примусових заходів медичного
характеру» [5]. Обов’язковими ознаками загального суб’єкта злочину є такі
ознаки: 1) фізична особа; 2) осудна або обмежено осудна особа; 3) особа, яка
досягла віку, з якого за цей злочин настає кримінальна відповідальність. Спеціальний суб’єкт містить усі ознаки загального суб’єкта. Ознаками, які найчастіше визначають спеціальний характер кримінально-правової норми, є правовий
статус суб’єкта й понижений вік кримінальної відповідальності.
Суб’єктом службових злочинів (окрім злочину, який передбачено ст. 369 КК
України) може бути тільки службова особа – спеціальний суб’єкт. Відповідно
до п. 1 примітки до ст. 364 КК України, до службових закон зараховує чотири
категорії осіб, які постійно чи тимчасово: 1) здійснюють функції представників
влади; 2) обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно
від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих
обов’язків; 3) обіймають у тих же організаціях посади, пов’язані з виконанням
адміністративно-господарських обов’язків; 4) виконують зазначені обов’язки за
спеціальним повноваженням [5]. Працівники поліції належать до першої категорії – представників влади, які мають особливий правовий статус.
Отже, суб’єкт злочинів, учинених працівником поліції, належить до категорії спеціальних суб’єктів злочину. Специфічний характер суб’єкта цих злочинів
ґрунтується на особливостях указаних злочинів: порушити порядок несення
служби й понести за це відповідальність може не будь-яка особа, а лише та, яка
наділена владними повноваженнями у сфері правової охорони, тобто володіє
певним правовим статусом.
Загальне визначення правового статусу широко досліджено в теорії правової науки. Зокрема, на думку А.І. Сироти, «правовий статус – це реальність,
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яка складається з об’єктивних, реально існуючих елементів, визначивши та
проаналізувавши які, можна пізнати це явище загалом» [2, с. 109]. Як зазначає
М.В. Калашник, «правовий статус – це сукупність прав, обов’язків та відповідальність, які визначають юридичний стан особи, державного органу чи громадської організації» [3].
Законодавство, що регулює діяльність поліції, умовно можна поділити на
декілька груп: 1) Конституція України; 2) міжнародні договори; 3) закони України; 4) підзаконні (відомчі) акти. Проте основним законом, який визначає правовий статус поліцейського, є Закон України «Про Національну поліцію» від
02.07.2015 № 580-VIII (далі – Закон). Окрім правового статусу, Закон визначає
правові засади організації діяльності Національної поліції України, а також порядок проходження служби в Національній поліції [4]. Ст. 17 Закону визначає,
що «поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського,
проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції» [4]. У ст. ст. 18, 19 і розділі IV Закону закріплено основні
обов’язки поліцейського, види відповідальності поліцейських і повноваження
поліції.
Аналіз Закону та інших нормативно-правових актів, які регулюють службову діяльність поліцейських, дає змогу виділити такі особливості їхнього правового статусу: 1) правовий статус працівника поліції встановлюється правовою
нормою, яка закріплює коло прав, обов’язків, компетенції, відповідальності та
правообмежень відповідного суб’єкта; 2) правовий статус поліцейського розкривається в наданні поліцейським послуг у сферах забезпечення публічної
безпеки й порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства й держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом,
послуг із допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин
або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги; 3) права й
обов’язки посадової особи Національної поліції мають похідний характер стосовно прав та обов’язків державного органу, в якому ця особа проходить службу; 4) відповідальність і правообмеження правового статусу поліцейського мають свою специфіку встановлення й реалізації; 5) наявність повноважень як
елемента статусу працівника поліції має характерні особливості з урахуванням
повноважень державного органу, уповноваженого щодо надання поліцейських
послуг, у якому ця особа проходить службу; 6) закон пов’язує визнання особи
представником влади не з посадою, яку вона обіймає, а з наявністю в неї владних повноважень.
Отже, враховуючи вищезазначене, ми можемо дати таке визначення: правовий статус працівника поліції – це сукупність прав, обов’язків і підстав відповідальності працівника поліції, які визначають його юридичний стан.
До категорій осіб, які можуть бути суб’єктами цих злочинів, відповідно до ст. 13
Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII, належать
службові особи: 1) центрального органу управління поліцією (організаційно поєднані структурні підрозділи, що забезпечують діяльність керівника поліції, а
також виконання покладених на поліцію завдань); 2) територіальних органів поліції (кримінальної поліції; патрульної поліції; органів досудового розслідування;
поліції охорони; спеціальної поліції; поліції особливого призначення) [7].
Висновки. Отже, звертаємо увагу на дослідження науковців щодо правопорушень, учинених спеціальним суб’єктом, а саме працівниками поліції. Уважа-
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ємо за необхідне розробити методику розслідування правопорушень, учинених
працівниками поліції, до того ж є потреба внесення відповідних змін до кримінально-правового законодавства. Тому подальші дискусії можуть бути платформою для усунення проблем, що виникають.
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Анотація
Циганок С. В. Спеціальний суб’єкт злочинів, учинених працівниками поліції. –
Стаття.
Стаття присвячена визначенню поняття спеціального суб’єкта злочинів, учинених працівником поліції, та правового статусу поліцейського, встановленню ознак, які виділяють
його й роблять спеціальним щодо інших суб’єктів злочинів, а також установленню переліку
категорій осіб, які можуть бути суб’єктами цих злочинів.
Ключові слова: суб’єкт злочину, спеціальний суб’єкт злочину, правовий статус, поліцейський, категорії спеціального суб’єкта злочинів, учинених працівниками поліції.
Аннотация
Цыганок С. В. Специальный субъект преступлений, совершенных работниками
полиции. – Статья.
Статья посвящена определению понятия специального субъекта преступлений, совершенных работником полиции, и правового статуса полицейского, формулированию признаков, которые выделяют его и делают специальным по отношению к другим субъектам
преступлений, а также изложению перечня категорий лиц, которые могут быть субъектами
данных преступлений.
Ключевые слова: субъект преступления, специальный субъект преступления, правовой
статус, полицейский, категории специального субъекта преступлений, совершенных работниками полиции.
Summary
Tsyhanok S. V. Special subject of crimes committed by police officers. – Article.
The article focuses on the definition of special subject of crimes committed by police officers
and police legal status, determines features which distinguish it and make it specific in relation
to other subjects of crimes and establishes the list of persons who can be the subjects of these
crimes.
Key words: subject of crime, special subject of crime, legal status, police officer, categories
of special subject of crimes committed by police officers.
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М. М. Чабаненко
ДЕЯКІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
ЩОДО ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПРАВ
Постановка проблеми. З набранням чинності Кодексу адміністративного судочинства (далі – КАС) України розпочалося практичне функціонування національної системи адміністративної юстиції. Відтепер ефективність правового захисту прав і законних інтересів людини величезною
мірою залежить від ступеня досконалості унормованого згаданим Кодексом порядку судового розгляду справ, підвідомчих адміністративним судам. Тож є нагальна потреба із цих позицій оцінити якість змісту КАС
України передусім у частині концептуальної спрямованості й дефініційної
адекватності запроваджуваного ним у нормативно-правовий обіг понятійного інструментарію.
Важливість визначення критеріїв відмежування публічно-правових спорів, які належать чи не належать до юрисдикції адміністративних судів,
зумовлена необхідністю дослідження стану не лише забезпеченості прав
і свобод фізичних і юридичних осіб як позивачів у справі, а й забезпеченості прав відповідачів (зокрема, з огляду на специфіку причин, за яких
орган виконавчої влади поставлений перед необхідністю доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності, якщо він заперечує проти
адміністративного позову).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні земельні спори
вирішуються за правилами цивільного, господарського та адміністративного судочинства. Питання визначення юрисдикції адміністративних судів
висвітлено в розробках таких учених і практиків, як В. Бевзенко, С. Ківалов, А. Комзюк, Р. Куйбіда, О. Пасенюк, І. Самсін. Однак аналіз судової
практики свідчить про відсутність єдиних підходів у визначенні юрисдикції
під час вирішення земельних спорів: в однакових за контекстом обставин
справах суди займають протилежні позиції.
Метою статті є розробка теоретичних засад правового регулювання
суспільних відносин, що визначають зміст юрисдикції адміністративних
судів відповідно до чинного законодавства України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як зазначає О. Пасенюк, предметом спору є об’єкт матеріальних правовідносин, із приводу
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якого, власне, і виник юридичний конфлікт [1]. У науковій літературі використовують різні дефініції терміна «конфлікт». У найбільш загальному
вигляді під конфліктом розуміється вираження об’єктивних і суб’єктивних
суперечностей, які полягають у боротьбі сторін, тобто очевидною є така
ситуація, коли сторони (суб’єкти) взаємодії переслідують власні цілі, які
суперечать або виключають одна одну [2, с. 27].
Особливістю юридичного конфлікту є те, що він пов’язаний із виконанням (реалізацією) або порушенням певних норм права й, відповідно,
виникненням, зміною або припиненням правовідносин між фізичними та
юридичними особами [3, с. 4]. Юридичний конфлікт у сфері адміністративного права має свою специфіку, зумовлену особливостями правових
відносин у сфері функціонування виконавчої влади. Ці відносини мають
публічно-правовий характер. У зв’язку з цим, як справедливо підкреслює
Н. Хаманєва, адміністративно-правовий спір обумовлюється не стільки
участю в ньому органу державної влади (зокрема виконавчої) як однієї
зі сторін, скільки сутністю відносин між цим органом і заінтересованою
особою, як фізичною, так і юридичною [4, с. 5].
Адміністративно-правовий спір має певні ознаки, серед яких центральне
місце посідає особливе становище (статус) його суб’єктів (учасників спірних
правовідносин). Обов’язковим учасником адміністративно-правового спору
є наділений владними повноваженнями орган виконавчої влади, місцевого
самоврядування, їхні структурні підрозділи, що мають державно-владні повноваження. Така особливість цих юридичних конфліктів обумовлює спеціальний порядок (процедуру) розгляду адміністративно-правових спорів. Такі
спори розглядаються як в адміністративному, так і в судовому порядку.
До адміністративних судів мають право звертатись фізичні, юридичні
особи з позовами до органів публічної влади з вимогами про відшкодування завданих збитків. Тут варто наголосити на необхідності поєднання таких вимог із вимогами нематеріального характеру (визнати рішення (дію,
бездіяльність) незаконним, зобов’язати вчинити дію тощо).
Проблему захисту публічних прав та інтересів в Україні, не претендуючи на абсолютну істинність, ми пов’язуємо з розгалуженою системою судоустрою, яка зазвичай покликана забезпечити реалізацію принципу законності для встановлення правового порядку в регулюванні суспільних відносин,
однак сучасний стан судової системи не дає змоги абсолютизувати судовий
порядок розгляду цієї категорії спорів. І головною проблемою є розмежування
юрисдикційних повноважень судів системи судоустрою в Україні.
Наприклад, виникають складнощі в розмежуванні адміністративно-правового спору та цивільно-правового спору. Цивільно-правовий спір і спір
публічно-правовий – це спори про право. Але характер цих спорів не є
однаковим. У порядку позовного провадження розглядаються спори приватноправові, які суттєво відрізняються від спорів публічно-правових.
У спірних адміністративних правовідносинах завжди присутній
суб’єкт – орган державного управління, наділений владними повноваженнями, завдяки чому спір набуває адміністративного характеру. Адміністра-
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тивне судочинство має відрізнятися від цивільного тим, що суддя для врівноваження можливостей громадянина та суб’єкта владних повноважень
зобов’язаний, так би мовити, «допомогти» приватній особі. Суддя не повинен, як у цивільному процесі, задовольнятися лише реєстрацією заяви
сторони та винесенням судового рішення. З урахуванням того, що найчастіше докази у справі знаходяться в документах органів державної влади,
які, як правило, не прагнуть їх надати, суддя має можливість втрутитися
й зобов’язати адміністрацію надати обґрунтування своїм діям, витребувати
матеріали справи та інші докази. Саме адміністративна юстиція має можливість перевести юридичну нерівність сторін, яке існує в матеріальному
адміністративному праві, у процесуальну рівність. Як справедливо зазначає В. Радченко, «традиційним для адміністративного судового процесу
є формальне відступлення від процедури змагальності заради реального
забезпечення рівноправ’я сторін; такий характер процесу визначається характером претензій «людина-держава» [5, с. 3].
Обґрунтованою є позиція О. Пасенюка, який наполягає на тому, що
спори з приводу діяльності з розпорядження об’єктами державної та комунальної власності (наприклад, щодо продажу, передачі в користування,
передачі в концесію тощо) належать до цивільної юрисдикції [1]. Адже
при такому розпорядженні держава (територіальна громада) реалізує свої
цивільні права й обов’язки (наприклад, право продажу земельної ділянки
шляхом укладення цивільно-правового договору – глава 20 Земельного
кодексу (далі – ЗК) України) [6]. Щоправда, варто визнати, що в окремих випадках перехід матеріальних благ із публічної власності у приватну здійснюється на основі норм публічного права. Наприклад, пункт «в»
частини 3 статті 116 ЗК України надав громадянам право на одержання
земельних ділянок із земель державної й комунальної власності в межах
норм безоплатної приватизації [6].
Відносини з реалізації такого права є публічними та належать до адміністративної юрисдикції. Треті особи, які вважають, що під час публічно-правової передачі земельної ділянки були порушені їхні приватні права,
мають звертатись до цивільного (господарського) суду. До адміністративного суду такі особи можуть звертатися лише тоді, коли норми публічного
права передбачають їхню участь у процедурах надання ділянки.
Однак, попри наявні керівні роз’яснення Вищого господарського суду
України та Конституційного Суду України, існує колізія норм права. Дійсно,
варто погодитися з положеннями пункту 1.4 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України «Про деякі питання практики розгляду справ у
спорах, що виникають із земельних відносин» від 17.05.2011 № 6, де зазначено, що господарським судам не підвідомчі справи у спорах, що виникають із
приводу публічно-правових відносин, у яких держава й територіальні громади
через свої органи беруть участь з метою реалізації владних повноважень,
а також справи, пов’язані з оскарженням правових актів, спрямованих на
здійснення повноважень управління в земельних відносинах. Також окремо
наголошується, що «правовідносини у сфері використання і охорони земель,
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врегульовані розділами VI та VII ЗК України, можуть мати як приватноправовий, так і публічно-правовий характер (глави 29, 30, 33 названого Кодексу), а
тому спори, що виникають з відповідних правовідносин, можуть, у залежності
від їх правового характеру та складу учасників, вирішуватися за правилами
адміністративного або господарського судочинства» [7].
І, навпаки, викликає жваву науково-практичну дискусію положення абзацу 2 пункту 1.2.4 зазначеної Постанови Пленуму Вищого господарського
суду України, згідно з яким індивідуальні акти органів держави або місцевого
самоврядування, якими реалізовуються волевиявлення держави або територіальної громади як учасника цивільно-правових відносин і з яких виникають,
змінюються, припиняються цивільні права й обов’язки, не належать до правових актів управління, а спори щодо їх оскарження мають приватноправовий
характер, тобто справи в них підвідомчі господарським судам. При цьому
окремо підкреслюється, що «за змістом статей 13, 14 Конституції України,
статті 11 ЦК України, статей 123, 124, 127, 128 ЗК України рішенням органу
місцевого самоврядування або державної адміністрації про надання земельної
ділянки господарюючому суб’єкту у власність або в користування здійснюється волевиявлення власника землі і реалізуються відповідні права у цивільних
правовідносинах з урахуванням вимог ЗК України, спрямованих на раціональне використання землі як об’єкта нерухомості (власності)» [7].
Зазначені роз’яснення Вищого господарського суду України прямо суперечать Рішенню Конституційного Суду України від 01.04.2010
№ 10-рп/2010, у резолютивній частині якого наголошується, що «положення пунктів «а», «б», «в», «г» ст. 12 Земельного кодексу (далі – ЗК)
у частині повноважень сільських, селищних, міських рад відповідно до
цього Кодексу вирішувати питання розпорядження землями територіальних громад, передачі земельних ділянок комунальної власності у власність
громадян та юридичних осіб, надання земельних ділянок у користування із
земель комунальної власності, вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності треба розуміти так, що при вирішенні таких питань ці
ради діють як суб’єкти владних повноважень», а тому така категорія спорів повинна вирішуватися в порядку адміністративного судочинства [8].
Для розуміння проблеми необхідно навести нормативні окремі положення
статті 12 ЗК України. Так, згідно з пунктами «а», «б», «в», «г» статті 12
ЗК України [7], до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі
земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:
а) розпорядження землями територіальних громад;
б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян і юридичних осіб відповідно до ЗК України;
в) надання земельних ділянок у користування із земель комунальної
власності відповідно до ЗК України;
г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності відповідно до ЗК України.
Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 13 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996, серед повноважень Конституцій-
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ного Суду України визначено офіційне тлумачення Конституції та законів
України [9]. Отже, керуючись цим нормативно-правовим положенням і
виходячи із сутності діяльності органів місцевого самоврядування (представництво та захист прав і законних інтересів територіальної громади), у
таких земельних відносинах передусім обстоюється й реалізується публічно-правовий інтерес усього українського народу або його окремої частини
згідно з адміністративно-територіальним устроєм. Так, у такого роду земельних відносинах, як правило, задовольняються приватні інтереси особи, однак ці інтереси дуже тісно межують із публічно-правовими й у разі
необґрунтованого необ’єктивного вирішення питання (наприклад, щодо
надання земельної ділянки комунальної власності в користування одній фізичній особі всупереч інтересам іншої фізичної особи) вже постає завдання правомірного розпорядження об’єктами права комунальної власності,
а відтак і захисту прав та інтересів територіальної громади, тобто порушується порядок управління. Отже, не претендуючи на абсолютну істину,
зазначимо, що у вирішенні цих дискусійних питань необхідно керуватись
Рішенням Конституційного Суду України від 01.04.2010 № 10-рп/2010.
Висновки. Підбиваючи підсумки, хотілося б наголосити на актуальності й складності зазначених нами питань, що постають із наведених
досить суперечливих позицій теоретиків і практиків. При цьому, на нашу
думку, вирішення проблеми розмежування судових юрисдикцій убачається можливим лише в процесі напрацювання судової практики переважно
без втручання законодавця.
Як предмет юрисдикції адміністративних судів необхідно розглядати також спори щодо змісту компетенції суб’єктів владних повноважень як по
горизонталі, так і по вертикалі, за винятком тих, що розглядаються Конституційним Судом України. Адміністративні суди мають розглядати зазначені
спори не лише в системі однієї гілки влади, наприклад, між міністерствами
та місцевими органами виконавчої влади (спори щодо компетенції по вертикалі), а й між органами, що здійснюють управлінську діяльність, з урахуванням функціонального поділу державної влади на законодавчу, виконавчу й
судову, а також органами місцевого самоврядування (спори по горизонталі).
Отже, предметом юрисдикції адміністративних судів є окремі питання
вирішення земельних спорів. У цих спорах, як правило, задовольняються
приватні інтереси особи, однак ці інтереси дуже тісно межують із публічно-правовими й у разі необґрунтованого необ’єктивного вирішення питання (наприклад, щодо надання земельної ділянки комунальної власності
в користування одній фізичній особі всупереч інтересам іншої фізичної
особи) вже постає питання правомірного розпорядження об’єктами права
комунальної власності, а відтак і захисту прав та інтересів територіальної
громади, тобто порушується порядок управління.
На нашу думку, у вирішенні цих дискусійних питань необхідно керуватись Рішенням Конституційного Суду України від 01.04.2010
№ 10-рп/2010 і зарахувати вирішення цієї категорії земельних спорів до
предмета юрисдикції адміністративних судів.
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Анотація
Чабаненко М. М. Деякі питання адміністративної юрисдикції щодо вирішення
земельних справ. – Стаття.
У статті висвітлено проблеми визначення особливостей земельного спору як предмета
юрисдикції адміністративних судів. Окремо приділяється увага дослідженню відмежування
адміністративної, господарської та цивільної юрисдикції у вирішенні земельних спорів.
Ключові слова: земельний спір, адміністративне судочинство, публічно-правовий спір,
владні повноваження, адміністративна юрисдикція.
Аннотация
Чабаненко Н. Н. Некоторые вопросы административной юрисдикции по решению
земельных дел. – Статья.
Освещаются проблемы определения особенностей земельного спора как предмета
юрисдикции административных судов. Отдельное внимание уделяется исследованию разграничения административной, хозяйственной и гражданской юрисдикции в решении земельных споров.
Ключевые слова: земельный спор, административное судопроизводство, публично-правовой спор, властные полномочия, административная юрисдикция.
Summary
Chabanenko M. M. Some issues of administrative jurisdiction concerning land
disputes. – Article.
In this article the author lights up the problems of decision of features of the land dispute
as the article of jurisdiction of administrative courts. Separate attention is devoted research
of differentiating of administrative, economic and civil jurisdiction in the decision of the land
disputes.
Key words: land dispute, administrative legal proceeding, public-legal dispute, public
authority, administrative jurisdiction.
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Н. В. Чіпко
ЩОДО ПОНЯТТЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВЧИНЕННЯ Й РОЗСЛІДУВАННЯ
ШАХРАЙСТВ У СФЕРІ ОБІГУ АВТОТРАНСПОРТУ
Постановка проблеми. Протидія вчиненню злочинів проти власності
перетворилася на складну проблему сучасної правозастосовної практики.
Найактуальнішою проблемою в цьому контексті є протидія шахрайствам у
сфері обігу автотранспорту. Поступове збільшення кількості шахрайств у
сфері обігу автотранспорту стає однією з негативних тенденцій, що істотно впливає на стан правопорядку в країні.
Шахрайства у сфері обігу автотранспорту є не тільки окремою категорією злочинів, а й досить прибутковим напрямом незаконного «промислу»
для організованої злочинної діяльності, який за умови незначних матеріальних витрат дає можливість отримання значних прибутків.
Основними напрямами вдосконалення розслідування шахрайств у сфері
обігу автотранспорту є відповідне наукове забезпечення цієї діяльності,
підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних самостійно приймати
рішення у відповідних ситуаціях; належне організаційне, матеріально-технічне, інформаційне, психологічне забезпечення слідчої, оперативно-розшукової й експертної діяльності. Усе це здійснюється за допомогою наукових, зокрема дисертаційних і монографічних, досліджень проблем науки
та практики [2, с. 107].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи виявлення, розслідування незаконного заволодіння транспортними засобами із
застосуванням можливостей оперативно-розшукової діяльності й запобігання йому закладено в науковому доробку, який здійснили О.М. Брисковська, Б.Ф. Мицак, О.О. Мороз, Д.В. Стрельченко та В.О. Гапчич.
О.М. Бандурка, О.А. Безуглий, В.І. Василинчук, В.П. Захаров, Д.Й. Никифорчук, В.Л. Ортинський, М.В. Стащак, В.Є. Тарасенко, А.М. Ханькевич,
О.В. Черков, В.В. Шендрик, С.А. Шкода, О.О. Юхно та ін. приділяли увагу
зазначеній проблемі у підручниках, монографіях, наукових статтях тощо.
Дискусійним питанням розслідування незаконного заволодіння транспортними засобами приділялася увага таких учених, як Ю.П. Аленін,
Л.І. Аркуша, В.П. Бахін, В.Д. Берназ, Д.Ю. В’юнник, В.О. Глушков,
В.В. Ємельяненко, С.Є. Петров, М.А. Погорецький, М.О. Свірін, О.В. Со-
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лодкий, В.В. Тіщенко, В.Ю. Шепітько, М.Є. Шумило, Р.В. Щупаківський,
Б.В. Щур та ін.
Однак результати наукових пошуків далеко не завжди є відомими широкому загалу практичних працівників і вчених у зв’язку з недосконалою
організацією поширення наукових досягнень. З матеріалами дисертаційних
і монографічних досліджень має можливість ознайомитися лише обмежене
коло практичних працівників, що, у свою чергу, перешкоджає широкому
використанню на практиці науково обґрунтованих теоретичних положень і
практичних рекомендацій, які містяться в цих рукописах і виданнях.
Крім того, варто зазначити, що залишаються комплексно недослідженими окремі криміналістичні питання щодо визначення поняття й сутності
технології учинення та технології розслідування шахрайств у сфері обігу
автотранспорту.
Метою статті є аналіз наукових думок щодо поняття технології вчинення й розслідування шахрайств у сфері обігу автотранспорту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Після прийняття Кримінального процесуального кодексу України та в період реформування правоохоронних органів України, ускладнення криміногенної ситуації наукового
дослідження та обґрунтування потребує проблема, пов’язана з визначенням
поняття й сутності технології вчинення та розслідування шахрайств у сфері
обігу автотранспорту; аналізом криміналістичної характеристики шахрайств
у сфері обігу автотранспорту як підґрунтя для дослідження технології вчинення зазначеної категорії злочинів; особливостями технології вчинення шахрайств у сфері обігу автотранспорту; систематизацією даних щодо організованих злочинних груп, особистості злочинців і потерпілих; розробленням
технології виявлення шахрайств у сфері обігу автотранспорту; визначенням
особливостей оперативного обслуговування в протидії шахрайствам у сфері
обігу автотранспорту; класифікацією типових слідчих ситуацій, версій, тактичних завдань і засобів їх вирішення; формуванням типової моделі оперативно-розшукового запобігання шахрайствам у сфері обігу автотранспорту;
особливостями організації й тактики проведення тактичних операцій і комплексних операцій оперативно-профілактичного та превентивного характеру
за пріоритетними напрямами протидії шахрайствам у сфері обігу автотранспорту; особливостями тактики проведення окремих слідчих (розшукових)
дій і використання спеціальних знань з урахуванням сучасних умов.
Використовуючи як методологічну основу дослідження технологічній
підхід, необхідно звернутися до наявних теоретичних напрацювань розуміння термінів «технологія злочинної діяльності» й «технологія розслідування злочинів» як досить нових наукових категорій криміналістики.
Так, вивчення матеріалів кримінальних проваджень щодо шахрайств у
сфері обігу автотранспорту дає змогу говорити про наявність технології
вчинення зазначеної категорії злочинів, які використовуються злочинцями
для досягання злочинної мети.
У звичайному розумінні технологія (від грец. techne – мистецтво, майстерність, уміння) – це «сукупність методів обробки, виготовлення, змі-
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ни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату,
здійснюваних у процесі виробництва продукції» [11].
Як видно із цього визначення, кінцевою метою використання будь-якої
технології є отримання певного продукту. Ця мета досягається за допомогою не одного методу, а низки. Лексема «сукупність» уживається в
значенні поетапного застосування методів технології, які послідовно доповнюють один одного.
На це ж указує й інше визначення «технології», яке надає С.І. Ожегов,
який під технологією розуміє сукупність процесів, прийомів обробки або
переробки матеріалів, що застосовуються в будь-якій справі, майстерності,
мистецтві, а також науковий опис способів виробництва [10].
На відміну від попереднього визначення, зазначаємо, що тут додано ще
й наукове описування способів виробництва. Виходить, що термін «технологія» можна вживати не тільки для самого процесу виробництва, а й для
опису послідовності етапів отримання готової продукції.
У політехнічному словнику технологія розглядається як сукупність методів обробки, виготовлення, змін стану властивостей, форм, сировини та
напівфабрикатів, які застосовуються в процесі виробництва для отримання
готової продукції [6, с. 225].
У соціологічному енциклопедичному словнику технологія визначається
як сукупність прийомів і способів одержання, обробки та переробки сировини, матеріалів, напівфабрикатів і виробів у різних галузях промисловості, будівництва тощо; як наукова дисципліна, що розробляє й удосконалює
ці прийоми та способи [6, с. 226].
Аналізуючи зазначені визначення поняття «технологія», можна дійти
висновку, що «технологія» – це сам процес отримання кінцевого результату.
Певні автори використовують поняття «інформаційні технології», під
якими розуміють процес, що використовує сукупність засобів і методів
збирання, обробки й передання даних (первинної інформації) для отримання інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища (інформаційного продукту). Необхідно звернути увагу, що це визначення також
містить фразу «сукупність засобів і методів», метою використання яких є
отримання з первинної інформації кінцевого інформаційного продукту.
Ю.Л. Дяблова дещо конкретизує цю позицію, надаючи «інформаційним
технологіям» системний характер. Вона вказує, що «під інформаційними
технологіями варто розуміти систему наукових положень і заснованих на
них рекомендацій щодо практичного використання технічних засобів у
процесі цілеспрямованої діяльності з пошуку, збирання, зберігання, обробки, надання та поширення інформації для підвищення ефективності цієї
діяльності» [3].
Термін «технологія» використовується також і в криміналістиці. Одним із перших у криміналістиці термін «технологія» ввів В.О. Образцов у
1997 р. [9]. Пізніше значення цього поняття аналізували такі автори, як
В.Я. Колдін [8], Є.П. Іщенко [5], О.M. Зінін, Н.П. Майліс [4]. Термін «технологія» раніше також використовувався Т.В. Авер’яновою, Р.С. Бєлкі-
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ним, Ю.Г. Коруховим, О.Р. Росинською [7]. При цьому вони не розглядали
сутність указаного поняття.
Зазначені вчені також підкреслювали основні моменти технологічного
процесу, а саме послідовність певної кількості процедур і націленість на
кінцевий результат, що зумовлює її практичний характер. Іншими словами будь-яка технологія з’являється тільки тоді, коли в ній є необхідність і
спрямована вона на досягнення певного результату.
Р.С. Бєлкін наголошував, що «технологія – це найбільш доцільний і
ефективний спосіб здійснення деяких трудових операцій у належній послідовності, коли виконавцю не чиниться протидія» [1].
У цьому визначенні цікавим є використання такого поняття, як «ефективний», яке має на увазі, що далеко не вся сукупність процесів може
йменуватися технологією, а тільки та, в якій буде витрачено найменше
сил і часу для отримання очікуваного результату.
Цікавою є точка зору В.П. Корж, яка доходить висновку, що зазначене
свідчить про унікальність і специфіку термінології вказаного поняття, що
сформувалася в системі різних наук: технічної, економічної, соціологічної,
психологічної й такої, що знайшла вихід у сферу практичної діяльності [6].
В.О. Юматов запропонував своє визначення «криміналістичної технології». На його думку, «криміналістична технологія – це нерозривно пов’язаний комплекс послідовних процедур, які виконуються нормативно-зафіксованими способами дій з метою досягнення запланованої ефективності
діяльності з виявлення та розслідування злочинів» [15].
Можливо, для криміналістичної діяльності закріплення способів реалізації криміналістичної технології в нормативних актах дійсно необхідно,
але нам здається, що це положення необґрунтовано звужує межі застосування технології в криміналістиці, тому вважаємо його суперечливим і
спірним.
Разом із тим використання технології у вигляді організації діяльності
працівників оперативних підрозділів, слідчих та експертів – далеко не єдина можливість реалізації криміналістичної технології.
На нашу думку, застосування цього терміна можливе для позначення
сукупності процесів, спрямованих на визначення конкретної особи, яка
вчинила злочин. Суб’єктом діяльності може бути в цьому випадку слідчо-оперативна група як колективний суб’єкт діяльності. Ставлячи в центрі
уваги технологічний процес, а не суб’єкт, який його реалізує, можна досягти більш гнучкого підходу у визначенні кола осіб, які використовують
технологію.
Вибір саме цього напряму реалізації криміналістичної технології зумовлений тим, що нині активно розвивається використання комп’ютерних
технологій під час криміналістичної реєстрації.
Криміналістичні обліки охоплюють різні сфери злочинної діяльності.
Тут можна вказати й обліки про насильницькі злочини, розкрадання майна, незаконне заволодіння транспортними засобами, злочини проти громадської безпеки, злочини проти правосуддя тощо. Також існують обліки
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безвісти зниклих осіб, невпізнаних трупів, існують обліки вогнепальної
зброї. Праця В.О. Юматова є прикладом упровадження технологічних основ під час проведення експертиз.
Водночас нам здається, що недостатньо використовуються інформаційно-криміналістичні технології під час виявлення, запобігання та розслідування зазначених категорій злочинів, що й визначило напрям дослідження.
Оскільки будь-яка технологія – це сукупність етапів, то формування
технології встановлення особи, яка вчинила злочин, вимагає вирішення
значного кола питань, які характеризували б конкретні етапи технології.
У ході теоретичного аналізу для кожного питання необхідно розглянути
його риси, що визначають його самостійний характер. Після цього стає
можливим пов’язати отримані результати в єдину сукупність.
Саме технологію вчинення шахрайств у сфері обігу автотранспорту
можна розглядати як сукупність дій, прийомів і методів злочинної діяльності, спрямованих на вибір предмета злочинного посягання, способів підготовки та вчинення злочину; способів приховування й особливостей використання результатів злочинної діяльності.
Аналізуючи погляди на особливості застосування терміна «технологія»,
які побутують у криміналістичній літературі [6, с. 42–48; 12, с. 22; 13, с.
276; 14, с. 256; 16, с. 112–113], можна запропонувати розуміти під технологією вчинення шахрайств у сфері обігу автотранспорту, систематизовану сукупність типових ознак, зумовлених їх напрямом, що характеризують
і відбивають узгоджену діяльність злочинців (учасників організованих злочинних груп або злочинних організацій) під час підготовки й безпосереднього здійснення злочинної діяльності, а також під час організації протидії
розслідуванню.
Здебільшого технологія вчинення злочинів призначена для формування ймовірного портрета злочинця шляхом висунення версій щодо таких
його характеристик, які забезпечують пошук розшукуваної особи, а саме:
стать, вік, наявність судимостей, стосунки із жертвою тощо. При цьому
пропонована технологія призначена для розслідування злочинів, що вчинені в умовах неочевидності.
На підставі аналізу наявних точок зору в науці та практиці, на нашу
думку, доцільно вважати, що технологія розслідування шахрайств у сфері
обігу автотранспорту – це послідовність взаємопов’язаних етапів, із яких
початковим (орієнтовним) етапом є криміналістичний аналіз відповідних
злочинів на основі їх криміналістичної характеристики та кореляційних
зв’язків її окремих елементів з урахуванням відповідної ситуації; наступним (дієвим) етапом є збирання суб’єктом застосування цієї технології
(слідчим, працівником оперативних підрозділів, експертом) відомостей про
конкретний злочин та особу, причетну до його вчинення, у разі виявлення
ознак шахрайства у сфері обігу автотранспорту, під час запобігання його
вчиненню, а також на початковому й наступному етапах розслідування
шляхом проведення тактичних операцій, проведення слідчих (розшукових)
дій і застосування спеціальних знань.
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Висновки. Наведені вище визначення технології вчинення й технології
розслідування шахрайств у сфері обігу автотранспорту передбачають:
1) вивчення на основі криміналістичної характеристики особливостей
учинення шахрайств у сфері обігу автотранспорту з визначенням взаємозв’язку предмета злочинного посягання, обстановки вчинення, способів
підготовки, вчинення та приховування шахрайств у сфері обігу автотранспорту, особливостей характеристики злочинців і потерпілих;
2) визначення особливостей використання слідчим, працівником оперативних підрозділів, експертом (суб’єктом застосування зазначеної технології) відомостей про конкретний злочин під час виявлення ознак учинення шахрайств у сфері обігу автотранспорту, запобігання його вчиненню, а
також на початковому та наступному етапах розслідування шляхом проведення тактичних операцій, проведення слідчих (розшукових) дій і застосування спеціальних знань.
При цьому можна дійти висновку, що технологія вчинення шахрайств у
сфері обігу автотранспорту як напрям організованої злочинної діяльності
взагалі поєднує в собі комплекси взаємопов’язаних злочинів (безпосередньо шахрайств у сфері обігу автотранспорту, низки службових злочинів
під час використання та встановлення корумпованих зв’язків з метою вчинення і приховування слідів учинення злочинів), набуває ознак системної
діяльності. Одним із головних факторів існування комплексу злочинів як
системи є наявність між злочинами такого зв’язку, що поєднує їх у єдиний
ланцюг злочинної поведінки.
Зазначений підхід, на нашу думку, створює умови для подальшої розробки технології протидії зазначеній категорії злочинів.
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Анотація
Чіпко Н. В. Щодо поняття технології вчинення й розслідування шахрайств у сфері
обігу автотранспорту. – Стаття.
Стаття присвячена висвітленню сутності поняття технології вчинення та розслідування
шахрайств у сфері обігу автотранспорту, визначенню його теоретичного і практичного
значення.
Ключові слова: технологія, вчинення, розслідування, шахрайства, сфера обігу
автотранспорту.
Аннотация
Чипко Н. В. К понятию технологии совершения и расследования мошенничества в
сфере оборота автотранспорта. – Статья.
Статья посвящена исследованию сущности понятия технологии совершения и расследования мошенничества в сфере оборота автотранспорта, определению его теоретического
и практического значения.
Ключевые слова: технология, совершение, расследование, мошенничества, сфера оборота автотранспорта.
Summary
Chipko N. V. The concept and technology of commission and investigation of fraud in
the sphere of transport turnover. – Article.
The article is devoted to highlighting the essence of the concept and technology of commission and investigation of fraud in the sphere of transport turnover, the defining its theoretical
and practical importance.
Key words: technology, commission, investigation, fraud, sphere of transport turnover.
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Ю. М. Чорноус
МІЖНАРОДНА ЗЛОЧИННІСТЬ: АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
ДЛЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ
Постановка проблеми. На проблемах боротьби з міжнародною злочинністю, що становить загрозу як усьому світовому товариству, так й окремим державам, основним правам і свободам людини, постійно наголошується в актах нормотворчості, виступах посадових осіб, наукових працях,
публіцистиці. Мова йде про підвищення її суспільної небезпеки, заподіюваної шкоди. Злочинність стає все більше організованою, озброєною, корумпованою, інтелектуальною, оперативно використовує досягнення науки й
техніки для реалізації своїх цілей.
Мета статті – довести важливість опрацювання криміналістичної методики розслідування найбільш небезпечного виду злочинності – міжнародної.
Виклад основного матеріалу дослідження. Свій вагомий внесок у
забезпечення боротьби з міжнародною злочинністю має зробити й криміналістика. Безпосередньо в контексті розглядуваних питань – це криміналістична методика розслідування злочинів, що являє собою систему
інтегрованих наукових положень і сформованих на їх основі методичних
рекомендацій, які забезпечують оптимальну організацію розслідування окремих видів злочинів і запобігання їм.
Термін «міжнародна злочинність» варто розглядати як узагальнене поняття, що об’єднує найбільш небезпечні злочини, які посягають на інтереси держав або всього світового співтовариства, основні права та свободи людини. Зокрема, в такому значенні він використовується за змістом
міжнародних договорів України, де наголошується на готовності нашої
держави співробітничати з іноземними державами в боротьбі з міжнародною злочинністю (тероризмом, незаконним обігом наркотичних засобів і
психотропних речовин, нелегальною міграцією, незаконним обігом вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових і радіоактивних речовин, торгівлею
людьми тощо).
У літературі традиційною є думка, що міжнародна злочинність складається з двох основних елементів: міжнародних злочинів і злочинів міжнародного характеру [1, с. 14].
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Найвищий ступінь притаманний міжнародним злочинам – особливо небезпечним для людської цивілізації порушенням принципів і норм міжнародного права, що мають основоположне значення для забезпечення миру, захисту
особи й життєво важливих інтересів міжнародного співтовариства загалом
[2, с. 53]. Уперше визначення та перелік міжнародних злочинів наданий у Статуті Міжнародного військового трибуналу 1945 року й аналогічному Статуті для
Далекого Сходу 1946 року. Особливою є реалізація кримінального судочинства
щодо міжнародних злочинів, яка раніше відбувалася в межах діяльності спеціально створених трибуналів (Нюрнберзький, Югославський, Руандійський), а
нині такої компетенції набув Міжнародний кримінальний суд [3].
Отже, системоутворювальним елементом міжнародної злочинності є
міжнародні злочини. Однак кількість цих злочинів відносно невелика, і
в чистому вигляді вони практично не зустрічаються [4, с. 56]. Частіш за
все ці злочини пов’язані з іншими діяннями злочинного характеру, які
виходять за межі однієї або кількох держав, посягають на державні або
суспільні інтереси, особу, її права і свободи. Питому вагу міжнародної злочинності становлять саме злочини міжнародного характеру.
Юридична енциклопедія під редакцією Ю.С. Шемшученка визначає, що
основна особливість розглядуваної групи злочинів полягає в тому, що відповідальність за їх учинення передбачена міжнародними договорами універсального або регіонального значення. Конкретні заходи покарання за
вчинення злочинів міжнародного характеру визначаються національним
законодавством після інкорпорування міжнародного договору [5, с. 615].
До злочинів міжнародного характеру належать тероризм; захоплення
заручників; торгівля людьми; катування; порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або ставлення
до релігії; злочини проти осіб та установ, які користуються міжнародним
захистом; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; фальшивомонетництво; контрабанда; незаконний обіг наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів; нелегальна міграція; корупційні злочини; посягання на культурні цінності; поширення порнографії;
незаконне поводження з ядерними матеріалами; порушення авторських
і суміжних прав; кіберзлочини; створення організованих злочинних організацій; корупційні злочини; піратство; злочини проти безпеки морського
судноплавства та цивільної авіації; найманство тощо.
Назви вказаних видів злочинів є узагальненими, адже враховують положення міжнародних договорів і національного законодавства. Відповідно,
кваліфікація окреслених злочинів міжнародного характеру за Кримінальним
кодексом України підлягає уточненню в кожному конкретному випадку.
Варто додати, що сьогодні все частіше вчинюються й «звичайні» загальнокримінальні злочини з «іноземним елементом» або «міжнародними
зв’язками», які мають високий рівень суспільної небезпеки, посягають на
інтереси кількох держав і їхніх громадян, із цих позицій викликають підвищений суспільний резонанс, зумовлюють особливості розслідування, застосування заходів міжнародного співробітництва.
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Загалом межа між злочинами міжнародного характеру й іншими злочинами з «іноземним елементом» є непостійною. Мова йде про те, що
практично кожен злочин може набувати міжнародного характеру, якщо
матиме високий ступінь суспільної небезпеки для світової співдружності,
відповідний об’єкт, предмет злочинного посягання, спосіб учинення. Крім
того, варто враховувати, що відмежувати в чистому вигляді «злочини міжнародного характеру» від інших злочинів досить складно, а іноді й неможливо. Так, наприклад, умисне вбивство, службові підроблення, розкрадання у великих розмірах часто є складовими елементами системи злочинної
діяльності, що має міжнародний характер.
Підкреслимо, що стосовно всіх указаних груп злочинів існує потреба
опрацювання криміналістичної методики розслідування. Попри їх різноманітність, вони мають й спільні ознаки, що полягають у суспільній небезпеці, яка заподіює шкоду суспільним відносинам із різних сфер суспільного
життя й міжнародного правопорядку; міжнародній протиправності, закріпленій за змістом міжнародних договорів; караності, визначеній у нормах
національного законодавства; реалізації завдань кримінального провадження компетентними органами держав.
Тим більше що останні події, які відбуваються в Україні та світі, зумовлюють новий підхід до організації й тактики розслідування злочинів, що
вчиняються на міжнародному рівні. Так, сумнозвісними є події на Сході
України 17 липня 2014 року, а саме аварія авіалайнера, що виконував рейс
МН-17 Малайзійських авіаліній, унаслідок чого загинуло 298 осіб із різних
держав світу, обумовили об’єднання держав у боротьбі зі спільним злом,
створення першої у вітчизняній практиці спільної слідчої групи (JIT). До
її складу ввійшли представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів
та України, міжнародні організації. З українського боку залучені співробітники Генеральної прокуратури України, Київського науково-дослідного
інституту судових експертиз, інших компетентних органів.
У вересні 2016 року слідча група оголосила попередні результати своєї
роботи [6]. В офіційному звіті зазначається, що протягом тривалого періоду часу в розслідуванні брало участь від 100 до 200 слідчих і експертів. За
два роки найскрупульознішим чином розслідувано вміст десятків контейнерів з тисячами фрагментів та уламків. 1 448 фрагментів унесені до бази
даних як речові докази. До більше ніж 20 країн направлено 60 запитів про
правову допомогу. Досліджено двадцять різних систем озброєння. Зафіксовано п’ять мільярдів сторінок Інтернету, проведено ретельне дослідження й фіксацію півмільйона матеріалів відеозйомок і фотографій, допитано
понад 200 свідків. Крім того, прослухано 150 000 записаних телефонних
розмов, зміст яких коротко викладений і досліджений. У зв’язку з цим
понад 3 500 із цих прослуханих телефонних розмов повністю й ретельно
зафіксовано, перекладено та проаналізовано. Усе це оформлено в понад
6 000 протоколів.
Слідча група (JIT) провела ґрунтовне розслідування, досліджуючи низку версій. Велике значення надавалося залученню експертів і проведенню
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експертиз. Саме завдяки криміналістичним експертизам удалося встановити, що авіалайнер рейсу МН-17 збитий ракетою серії 9М38. Також група фахівців відвідала в червні 2015 року зону катастрофи, де експерти
відібрали зразки ґрунту з різних місць, які фігурували як можливі місця
запуску. Зразки передані на експертизу в Нідерландський інститут криміналістичної експертизи (NFI). На місці здійснені заміри мереж для визначення місць і діапазону сигналів стільникових веж, інші заходи.
Сьогодні в межах розслідування визначено й установлено приблизно
сто осіб, які тим чи іншим чином можуть бути пов’язані зі злочинними діями щодо авіалайнера рейсу МН-17 або транспортування зенітного комплексу «БУК». Скільки ще часу займе кримінальне розслідування, сказати
складно, це залежить від подальшої узгодженої діяльності з розслідування.
Нині угоду про роботу слідчої групи JIT продовжено, й вона буде докладати спільні зусилля, спрямовані на успішне завершення розслідування [7].
Однак, як свідчить вивчення емпіричних джерел, українська сторона
зіштовхнулася з низкою труднощів, пов’язаних із організацію розслідування, тактикою проведення процесуальних дій, залученням спеціалістів і проведенням експертиз. За цим напрямом потрібні ґрунтовні напрацювання.
Саме розробка відповідних криміналістичних методик дасть змогу розробити систему наукових положень і розроблених на їх основі рекомендацій
з організації та проведення розслідування окремих злочинів і запобігання
окремим злочинів, які охоплюються узагальненим поняттям «міжнародна
злочинність».
Р.С. Бєлкін зазначав, що криміналістична методика потребує повного
врахування суспільних явищ і їх наслідків, які зумовлені науково-технічним прогресом, загостренням ідеологічної боротьби, проблемами економічного та демографічного характеру. Указані завдання потребують більш
гнучкого підходу до вибору підстав для розробки комплексу криміналістичних рекомендацій, розробки таких методичних комплексів на базі криміналістичних класифікацій злочинів, які не тільки визначаються, а й реалізуються в криміналістичній методиці повною мірою [8, с. 211]. Наведені
слова не лише не втратили, а й набули особливої актуальності відповідно
до сучасних реалій.
Побудова криміналістичної методики розслідування злочинів передбачає виявлення та дослідження додаткових ознак, які зумовлені не тільки
складом злочину, а й криміналістичними особливостями для окремих видів
(груп) злочинів. Опрацювання таких даних розширює наукові уявлення
про сутність розглядуваних злочинів, створює передумови для залучення
ефективних методів і засобів розслідування, сприяє підвищенню ефективності й оптимізації відповідної діяльності з урахування їх специфіки.
Указаним злочинам притаманні й спільні криміналістичні ознаки, які
можуть бути використані під час побудови криміналістичної характеристики злочинів відповідно до предмета злочинного посягання, способу вчинення злочину, обстановки вчинення та слідової картини злочину, особи
злочинця й особи потерпілого.
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Постає питання: що ж об’єднує всі перелічені вище злочини й, відповідно, повинно бути враховано під час формування їх криміналістичної методики розслідування? Особливим серед низки ознак є те, що будь-які елементи
криміналістичної характеристики злочинів можуть мати ознаки причинного
зв’язку з «іноземним елементом», що виражається в предметі злочинного
посягання, способі вчинення злочину, обстановці, слідовій картині злочину,
особі злочинця та потерпілого. Відповідно, під час учинення злочину, що порушує інтереси кількох держав, міжнародними договорами, учасницею яких
є Україна, передбачена універсальна (тобто така, що не залежить від місця
вчинення злочину і громадянства винної особи) юрисдикція [9, с. 37]. Тому
за будь-яких умов наявність «іноземного елемента» впливає на методику
розслідування злочинів, безпосередньо організацію розслідування.
Вивчення наукових джерел свідчить, що структура методики розслідування окремого виду (групи) злочинів може бути визначена відповідно до
таких основних елементів, як криміналістична характеристика злочину;
обставини, що підлягають з’ясуванню; типові слідчі ситуації й дії на початковому етапі розслідування; наступний етап розслідування й тактика
окремих слідчих (розшукових) дій; профілактична діяльність.
Слушним є зауваження, що елементами системи в криміналістичній
методиці повинні бути не криміналістичні прийоми та засоби, не слідчі чи інші дії, а криміналістичні (методичні) рекомендації, тобто науково
обґрунтовані та апробовані практикою поради, які стосуються організації
розслідування, вибору й застосування техніко-криміналістичних засобів і
криміналістичних прийомів. При цьому криміналістична методика і криміналістичні методичні рекомендації співвідносяться як загальне й окреме
[10, с. 277].
Розробка криміналістичних рекомендацій як завдання криміналістичної
методики розслідування злочинів підкреслюється в роботах вітчизняних
вчених. Так, на думку В.О. Коновалової, методика розслідування в практичному значенні покликана забезпечити слідчого необхідними науковими
рекомендаціями, що сприяють прийняттю своєчасних правильних рішень
із визначення напрямів і конкретних засобів досягнення істини в кожній
справі [11, с. 245]. В.А. Журавель переконує, що методику розслідування злочинів можна охарактеризувати як сукупність порад щодо найбільш
ефективних шляхів здійснення діяльності [12, с. 57].
Як відзначає С.С. Чернявський, кожна окрема методика як певна програма розслідування має будуватись з урахуванням методологічних засад:
1) предмет методики розслідування злочинів обумовлений особливостями
криміналістичної характеристики; 2) зміст кожної методики визначають
особливості пошуково-пізнавальних процесів, що мають свою специфіку на
різних етапах розслідування й кожен із них характеризується кваліфікаційними, процесуальними, оперативно-розшуковими, організаційно-управлінськими, профілактичними завданнями; 3) в основі криміналістичної
методики – алгоритми й програми проведення слідчих і процесуальних
дій, оперативно-розшукових заходів і їх комплексів (тактичних операцій),
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спрямованість і послідовність яких залежать від ситуацій розслідування
[13, с. 274].
Дискусії щодо сутності криміналістичної характеристики та її місця в
структурі методики розслідування злочину вже тривалий час відбуваються на сторінках наукової літератури. Зі свого погляду хочемо підкреслити
вагоме значення криміналістичної характеристики для методики розслідування злочинів, оскільки вона є інформаційною моделлю злочину, відображає його криміналістично значущі ознаки, є предметом наукових
досліджень, використовується в практичній діяльності.
У структурі криміналістичної методики увага повинна бути звернена на
обставини, що підлягають з’ясуванню. Ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України визначає перелік обставин, які становлять предмет
доказування й обов’язково підлягають з’ясуванню. Крім того, під час розслідування розглядуваних злочинів коло таких обставин є ширшим, що
зумовлюється конкретним видом злочинного діяння, слідчою ситуацією,
наявністю міжнародного елемента тощо.
Методика розслідування злочинів розглядається згідно з певними етапами реалізації поставлених завдань. Погляди щодо виділення початкового
та наступного етапів розслідування відображено в роботах В.В. Тіщенка
[15, с. 176–222] та інших учених. Як відзначає А.Ф. Волобуєв, проблема
періодизації розслідування в криміналістичній методиці – це передусім
теоретична проблема. Її вирішення пов’язане з розробкою більш чіткої
структури методики розслідування окремих видів злочинів, що має як науково-дослідне, так і дидактичне значення. Разом із тим ця проблема має
й досить виразний практичний аспект. Етапи розслідування в окремій методиці повинні реально відбивати змістові особливості роботи слідчого за
кримінальною справою на певних її проміжках. Це неможливо без урахування процесуальних рішень, що приймаються за кримінальною справою,
бо вони є ознаками вирішення (чи невирішення) певних завдань розслідування [14, с. 148].
Уважаємо, що наведений поділ актуальний і стосовно криміналістичної
методики розслідування злочинів, які входять до структури міжнародної
злочинності.
Початковий етап розслідування злочинів за цих умов має на меті з’ясування характеру злочину, змісту посягання на міжнародні й національні
інтереси, встановлення причетних до вчинення злочину осіб. Цей етап
максимально пов’язаний із дослідженням інформації, що відображена в
слідах злочину, предметах, які піддавалися злочинному впливу, у показаннях свідків-очевидців тощо. За сучасних умов злочинці намагаються
зменшити ймовірність залишення слідів під час учинення злочинних дій,
що зумовлює застосування нових технічних засобів і методик роботи зі
слідами злочину.
Ефективному досягненню поставлених завдань під час розслідування
злочинів може сприяти забезпечення організації одночасного розслідування цих злочинів правоохоронними органами кількох іноземних держав,
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якщо вони підпадають під дію відповідної юрисдикції. Міжнародна практика свідчить, що одночасне порушення кримінальних справ (проваджень)
щодо злочинів міжнародного характеру компетентними органами кількох
держав, проведення ними погоджених заходів, спрямованих на одночасне
затримання злочинців, установлення свідків, виявлення та збирання доказів, забезпечує проведення повного, об’єктивного розслідування в максимально стислі строки [16, с. 57].
Висновки. Методика розслідування злочинів, що становлять «міжнародну злочинність», з практичного аспекту повинна бути спрямована на
розробку рекомендацій, які регламентуватимуть діяльність компетентних
суб’єктів на початковому й наступному етапах розслідування, організацію
міжнародного співробітництва, відповідно до слідчих ситуацій розслідування окремих видів (груп) злочинів.
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Чорноус Ю. М. Міжнародна злочинність: актуальні завдання для криміналістичної
методики. – Стаття.
У статті за сучасних реалій підкреслюється важливість опрацювання криміналістичної
методики розслідування найбільш небезпечного виду злочинності – міжнародної.
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Чорноус Ю. Н. Международная преступность: актуальные задачи для криминалистической методики. – Статья.
В статье в современных реалиях подчеркивается важность разработки криминалистической методики расследования наиболее опасного вида преступности – международной.
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Summary
Chornous Yu. M. International crime: a topical task for forensic techniques. – Article.
For the modern realities highlights the importance of the study of forensic methods of investigation, the most dangerous form of crime is international.
Key words: forensic methods of investigation, international crimes, crimes of an international character, “crime with international ties”, сriminalistic recommendations.
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С. П. Чумак
ОСОБЛИВОСТІ СПОСОБІВ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ,
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ФАЛЬСИФІКАЦІЄЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ
Постановка проблеми. Проблема аналізу достовірності результатів виборів і референдумів існувала в усіх країнах і в усі часи. Але для України та інших
країн СНД ця проблема особливо актуальна. Передусім тому, що після кожних
виборів з’являються численні заяви про грубі порушення процедури та фальсифікації. При цьому варто відзначити відсутність судових процесів, що можна
пояснити декількома причинами. По-перше, заступництвом фальсифікаторів
замовником цієї фальсифікації. По-друге, у більшості випадків практичною неможливістю піймати фальсифікатора «за руку». Якщо він поклав бюлетень «Іванова» у стопку бюлетенів «Петрова» й наглядач це помітив, працівник виборчої
комісії може послатися на втому чи автоматичну помилку.
Аналіз останніх досягнень і публікацій. Окремі питання протидії
злочинам та іншим правопорушенням у сфері реалізації законодавства про
вибори в контексті їх кримінально-правової кваліфікації, кримінологічної
характеристики та профілактики досліджували Л.В. Гудзь, В.М. Колесніченко, А.М. Колодій, С.В. Красноголовець, О.В. Кубарева, О.В. Лавринович, С.Я. Лихова, Л.П. Медіна, М.І. Мельник, С.А. Мозоль, М.О. Мягков,
М.Л. Ставнійчук, Ю.М. Тодика, М.І. Хавронюк та ін. Крім того, численні
публікації за темою дослідження, що трапляються в засобах масової інформації, здебільшого мають публіцистичний характер.
Метою статті є дослідження окремих способів учинення злочинів,
пов’язаних із фальсифікацією результатів виборів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перш ніж виявити види
способів фальсифікацій результатів виборів, потрібно визначити, що таке
фальсифікація.
Поняття «фальсифікація» (від лат. falsificatio – підробка) означає вчинена з корисливих мотивів підробка чогось, зміна вигляду або властивостей
предмета й надання йому такого зовнішнього вигляду, який не відповідає
його справжній сутності [4]. Фальсифікація передбачає підроблення, перекручення й розповсюдження фальшивої інформації та її носіїв.
Аналіз матеріалів практики свідчить, що фальсифікація результатів
виборів являє собою дії, які спрямовані на порушення всього виборчого
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процесу, а також порядку, що передбачений для отримання, заповнення
виборчих бюлетенів і процесу голосування; процедури, передбаченої для
підрахунку й затвердження результатів голосування чи процесу, визначеного для реєстрації виборців.
Поряд із терміном «фальсифікація», що стосується документів, використовуються терміни «підлог» і «підробка». У криміналістиці ж має місце
використання останнього поняття.
Підробка є способом учинення багатьох злочинів, у тому числі й злочинів проти виборчих прав. Наведений спосіб є своєрідним обманом, який є
матеріально вираженим у виборчому документі. Такий обман учиняється
зацікавленими особами заради того, щоб сторонні особи викривлену інформацію в документі сприймали за справжню.
Підробка виборчих документів в основному має комплексний характер.
Так, виготовляється виборчий документ у протизаконний спосіб, потім до
нього заносяться неправдиві відомості та здійснюється його інша підробка
у вигляді проставляння печатки виборчої комісії. Після цього здійснюється
його використання. Підробка є знарядійним способом учинення злочину.
Це випливає з того, що під час будь-якого підроблення здійснюється вплив
на матеріальні речі. І такий вплив завжди чиниться за допомогою засобів учинення злочину. Це можуть бути «звичайні» засоби та спеціально
прилаштовані для вчинення конкретного різновиду підроблення. Під час
підробки виборчої документації злочинці вдаються переважно до часткового підроблення, зміст якого полягає в підчищенні, виправленні, дописці,
підробленні підписів, печаток і штампів. Будь-яку таку зміну, внесену в
документ, злочинець прагне зробити непомітною й маскувати під загальний фон.
Існує дві форми підробки – виготовлення та перероблення. Але незалежно від форми всі підроблення вчинюються заради того, щоб сторонні
особи сприймали підроблену річ за справжню.
Підробка як спосіб учинення злочину залежно від співвідношення з
дією може виступати як внутрішній зміст злочинної дії, бути іманентною
їй або виступати в ролі дії «допоміжного» характеру, що забезпечує виконання основної дії.
За особливостями зовнішньої сторони вчинення необхідно розрізняти
матеріальну й інтелектуальну підробку.
Незначні порушення, які пов’язані з організацією та проведенням виборчих компаній, такі як неточності, допущені в агітаційній літературі,
методи, до яких удаються кандидати, щоб змусити своїх політичних супротивників зняти свої кандидатури, чи нездатність членів виборчих комісій
забезпечити дотримання процедур голосування під час штатних виборів,
але без умислу, зазвичай не підпадають під категорію «фальсифікація виборів», однак є її невід’ємною частиною.
Більшість випадків фальсифікації виборів відбувається у зв’язку з прагненням незаконним шляхом отримати посаду в місцевих органах влади,
який забезпечує право призначення на посаду. Отже, дії щодо фальсифі-
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кації результатів виборів часто пов’язані з іншими злочинами, такими як
захист і приховування незаконних дій, установленням і використанням
корумпованих зв’язків в органах державної влади й управління.
Злочинні дії щодо фальсифікації результатів виборів зазвичай не мають
місця в тих адміністративних підрозділах, де одна політична сила користується широкою підтримкою електорату, так як у таких випадках зазвичай
не має необхідності вдаватися до різного роду махінацій і порушень для
отримання посту в місцевих органах влади. Як раз, навпаки, фальсифікація виборів найбільш часто відбувається там, де виступають відносно рівні
політичні сили, і там, де багато залежить від того, хто обійме цю державну
посаду, як це часто трапляється під час виборів на «протекційні» пости,
які є основними джерелами отримання чи забезпечення прибутку.
Усі дії кандидатів до дня голосування є піаром або чорним піаром. Використання брудних технологій фактично легалізоване чинним законодавством про вибори, полягає в понятті і процедурі проведення передвиборчої
агітації. При цьому в цей період дозволені заклики голосувати за кандидата, кандидатів, список, списки кандидатів або проти нього (них). Отже,
заклик голосувати проти іншого кандидата так само розглядається як передвиборча агітація. До якої міри може поширюватися цей заклик?
Мабуть, до межі, за якою неминуча кримінальна відповідальність. Наприклад, наклеп кримінально карається. Але, з іншого боку, чи сильна
відмінність між наклепом і спотворенням фактів? Або наклепом і замовчуванням?
Проте будь-які дії кандидатів у період передвиборчої агітації розглядаються як агітація. Фальсифікацією є лише підтасовування результатів
виборів.
Усі випадки фальсифікації виборів у практичному застосуванні можна
зарахувати до двох категорій:
– фальсифікація без участі в ній окремих виборців;
– фальсифікація із залученням виборців.
1. Фальсифікація виборів без залучення виборців.
До цієї категорії належать ті випадки фальсифікації, коли виборці не беруть безпосередньої участі в цих махінаціях. До таких випадків належать
заповнення виборчих скриньок підробленими бюлетенями, голосування
«мертвих душ» і голосування «за пацієнтів приватних клінік». Докази таких злочинів великою мірою залежать від фактів і свідчень, отриманих у
ході процесу голосування, і наявності зразків почерку осіб, які мають доступ до обладнання для голосування, отже, мають можливість використовувати його в корисливих цілях. Як правило, такі злочини вчиняються
таким шляхом:
А) Унесення фіктивних імен до списків виборців на етапі їх складання.
При цьому застосовуються такі прийоми:
– унесення даних про померлих людей, оскільки «мертві душі» дають
змогу отримати підроблені бюлетені, які потім можуть бути кинуті у виборчі ящики;
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– використання фіктивних бюлетенів за осіб, що не проголосували;
– здобуття й заповнення бюлетенів для заочного голосування без активного залучення до цього правопорушення виборців. Бюлетені для заочного
голосування можуть особливо легко бути використані для такого роду
правопорушень, оскільки заповнення бюлетенів і голосування не вимагає
присутності членів виборчих комісій. Водночас присутність спостерігачів
під час цих процесів не забороняється.
Б. Застосування різних способів фальсифікації на етапі підведення підсумків голосування, а саме:
– «укидання» – підкидання додаткових бюлетенів на користь бажаного
кандидата до початку голосування або в ході голосування.
Навіть якщо вони мають відмітки за різних кандидатів, але їх кількість
перевищує кількість виборців, що проголосували по списках, то це практично автоматично призводить до скасування підсумків виборів на ділянці.
Якщо ж «укидання» робить хто-небудь із членів виборчої комісії під одного з «потрібних» кандидатів, то кількість бюлетенів, звичайно, зійдеться.
«Укидання» застосовується в останню хвилину перед закриттям дільниці
для підрахунку голосів виборців (або до початку голосування в урнах уже
знаходитимуться декілька десятків «правильних» бюлетенів). Це будуть
свіжовіддруковані бюлетені з печаткою цієї ділянки або бюлетені тих виборців, що не прийшли голосувати;
– «хитрий палець» – псування бюлетенів, заповнених на користь небажаного кандидата; цей варіант дає змогу непомітно для інших членів
виборної комісії «псувати» бюлетені, ставлячи на них додаткові галочки
або риски. Для цього використовують забинтований палець з авторучкою
всередині, вуглину, заховану в долоні, й інші підсобні матеріали;
– перестановка результатів голосування, коли голоси, отримані кандидатом (партією) А, приписуються кандидатові (партії) Б. Голоси ж, отримані
кандидатом (партією) Б, реєструються як отримані кандидатом (партією) А;
– «солянка» – підміна деякої кількості бюлетенів бюлетенями, заповненими на користь бажаного кандидата. Під час підрахунку голосів, поданих
за кожного кандидата, пачки можуть спеціально переплутати або змішати
хороші й зіпсовані бюлетені разом. Крім того, необхідно стежити, щоб у
зіпсовані бюлетені не відкинули хороші або так звані «спірні» бюлетені
(не за формою заповнені бюлетені, де ясно виражена воля виборця на підтримку того або іншого кандидата. Вони можуть бути визнані дійсними).
Фальсифікації шляхом підміни деякої кількості бюлетенів бюлетенями,
заповненими на користь бажаного кандидата, можуть вироблятися у двох
варіантах. По-перше, можна вилучити деяку кількість бюлетенів, заповнених на користь якогось одного небажаного кандидата, і замінити їх рівною (або приблизно рівною) кількістю бюлетенів, заповнених на користь
бажаного кандидата. У цьому випадку показник активності виборців не
зміниться, не зміняться й долі бюлетенів, визнаних недійсними.
Іншим поширеним варіантом подібного типу фальсифікації є підміна
деякої кількості випадково відібраних бюлетенів, заповнених на користь
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різних кандидатів, на приблизно рівну кількість бюлетенів, заповнених на
користь бажаного кандидата. Технічно такий спосіб фальсифікації відповідає підміні виборчих урн. У цьому випадку урна з опущеними туди бюлетенями, поданими за різних кандидатів, замінюється заздалегідь приготованою урною, наповненою бюлетенями на користь бажаного кандидата;
– вилучення бюлетенів, заповнених на користь небажаних кандидатів.
Останнім часом розвиток сучасних технологій викликав появу все більш
витончених способів фальсифікації виборів: бюлетені просочують спеціальним розчином у клітинці напроти неугодного прізвища, після проставляння ручкою будь-якої відмітки через деякий час вона безслідно зникає.
«Порожні» бюлетені, природно, визнаються недійсними. Інший варіант
цього способу – ручки з чорнилом, що зникає;
– «віртуальні» порушення, коли в підсумковий протокол заносяться
такі цифри тих, що голосували за кандидатів або підсумки референдуму,
які здаються бажаними членам виборчих комісій, незважаючи на реальні
результати референдумів або виборів.
У поодиноких випадках з метою визнання виборчих бюлетенів недійсними злочинці намагаються знищити або зіпсувати виборчу скриньку. Знищення скриньки з бюлетенями – це приведення її в повну непридатність
до використання за цільовим призначенням: припинення їх (скриньки й бюлетенів) існування як речей матеріального світу (спалювання); руйнування
іншим чином, що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів,
які були опущені виборцями до скриньок. Псування зазначеної скриньки передбачає пошкодження її та бюлетенів, що знаходяться в ній, унаслідок чого
вони стають непридатними для використання за цільовим призначенням.
Такі дії спрямовані на недопущення підрахунку бюлетенів відповідно
до поданих виборцями голосів, у результаті чого виявлена виборцями на
виборах воля виборців не враховується. Таким способом виборці позбавляються права голосу. До таких заходів удаються в тих випадках, коли не
вдалося вплинути на волевиявлення виборців в інший спосіб, або для визнання голосування на конкретній дільниці недійсним. Для пошкодження
та знищення виборчих бюлетенів можуть використовуватись такі засоби,
як фарба, кислота, легкозаймиста речовина тощо.
Зазначені дії вимагають від його виконавців особливої зухвалості,
оскільки, як правило, злочин учинюється відкрито в приміщенні для голосування, тобто в присутності багатьох людей – членів виборчої комісії, виборців, офіційних спостерігачів, довірених осіб кандидатів, представників
засобів масової інформації тощо [2].
2. Фальсифікація виборів за участю виборців.
Друга категорія правопорушень, пов’язаних із фальсифікацією результатів виборів, передбачає участь виборців принаймні до деякої міри в самому
процесі правопорушення. Типовими способами цих правопорушень є такі.
Підкуп голосів. Підкуп у цьому випадку виражається в схилянні виборця чи іншого суб’єкта виборчого процесу шляхом надання матеріальної
винагороди до голосування «за» або «проти» чи схилення кандидата до
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зняття своєї кандидатури з голосування. Підкуп застосовується службовими особами, представниками й прибічниками окремих кандидатів та іншими особами в багатьох регіонах країни, що свідчить про масовий характер його застосування. Підкуп може буті спрямований стосовно виборця,
члена виборчої комісії, кандидата на виборну посаду в органи державної
влади чи органи місцевого самоврядування, а також його довіреної особи,
офіційного представника чи будь-якої іншої особи, яка бере участь у виборчому процесі [3].
Загальний механізм підкупу передбачає передачу особі грошей, інших цінностей, надання їй будь-яких переваг, пільг майнового характеру або обіцянки
майнових вигод чи позбавлення майнових витрат як винагороди за зміну свого волевиявлення в участі у виборах або за відмову від такої участі.
Спостерігаються різноманітні вияви підкупу. В одних випадках ті, хто
має намір здійснити підкуп виборців, підшукують людину, яка знає багато
жителів певної місцевості та якій довіряють. І ця людина безпосередньо
агітує жителів для голосування за певного кандидата за винагороду. В інших випадках спостерігаються факти так званих «каруселей», які полягають у скуповуванні у виборців незаповнених виборчих бюлетенів і передачі їм для голосування бюлетенів зі зробленою позначкою на користь
певного кандидата.
1. «Голосуй за друга» – члени виборчої комісії можуть дозволити родичам голосувати за двома й більше паспортами відсутніх осіб.
2. «Міграційне голосування» (або виборець, що міняє місце про-живання).
3. Надання «допомоги» виборцеві, коли бажання виборців ігно-руються
й не враховуються.
4. «Карусель». «Оброблені» люди виносять із ділянки чистий бю-летень,
інші люди його «грамотно» заповнюють, передають наступному «обробленому», той кидає його в урну, виносить чистий і так по колу;
5. Голосування за паспортними даними. Якщо виборчим комісіям будуть відомі не лише ПІБ та адреси виборців, а і їхні паспортні дані, то
не виключено, що недобросовісні члени комісій зможуть унести до журналу за виборців, що не прийшли на ділянку, їхні дані, узяти бюлетень і
проголосувати. Сьогодні отримати паспортні дані не становить особливих
труднощів, оскільки такі дані необхідні для оформлення кредиту, для укладення договору про послуги зв’язку тощо. Якщо недобросовісні кандидати
підкуповують членів виборчої комісії, вони можуть «домовитися» з «потрібними» людьми, які мають у своєму розпорядженні базу даних зареєстрованих у них клієнтів із їхніми паспортними даними.
6. «Чарівна урна». Виїзне голосування вдома (якщо в ньому не беруть
участі спостерігачі). Розраховано на інвалідів і літніх людей із поганим зором і слухом. Їм можна послужливо підказати, де поставити галочку (хоча
законом це заборонено).
7. «Бригада-Ух». Виїзна бригада з урною може взяти із собою велику
кількість бюлетенів і заяв про голосування вдома і влаштувати поквартирний обхід будинків для підвищення явки.
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8. «Пустушка» – члени виборчої комісії можуть видавати для голосування бюлетені, що не мають підписів членів виборчої комісії та її печатки. Згідно із законом, такі бюлетені вважаються недійсними. Тобто голос
виборця не зараховується.
Допустимо, фальсифікація полягає в підкиданні додаткових бюлетенів
на користь бажаного кандидата. Тоді активність (явка) виборців, яка спостерігається, буде вищою за середню активність у регіоні. Аналогічний
ефект спостерігатиметься, якщо виборчі комісії деякого рівня припишуть
голоси якому-небудь кандидатові або партії. У цьому випадку, щоб цифри
в протоколі підрахунку голосів збігалися, фальсифікатори не повинні забувати додати таке саме число в графи «число виборців, що отримали бюлетені», «число знайдених в урні бюлетенів», «число бюлетенів, визнаних
дійсними». Інакше сумарне число бюлетенів, поданих за всіх кандидатів, і
зіпсованих бюлетенів буде більше, ніж число бюлетенів, знайдених в урні.
Також варто зосередити увагу на деяких проблемах фінансування виборчих кампаній як можливому джерелі фінансування подальших витрат
на здійснення фальсифікацій результатів виборів. Результат виборів значно залежить від того, якими коштами володіє партія або кандидат, оскільки виборча кампанія, а саме передвиборча агітація, проводиться за рахунок останніх.
Партії (блоки) та кандидати самі оплачують проведення мітингів і зборів, видання агітаційних плакатів, листівок та інших агітаційних і організаційних заходів. Варто зазначити, що кошти значно впливають на результат
виборів.
Висновки. Способи використання фінансової (матеріальної) підтримки залежать від виду такої підтримки (кошти, майно, будь-які послуги).
Якщо такою підтримкою є кошти, то їх використання виражається у формі їх використання як засобу платежу для оплати товарів, робіт, послуг,
безоплатної передачі їх іншим особам. Матеріальна підтримка у вигляді
матеріальних цінностей може полягати в користуванні таким майном чи
розпорядження ним у цивільно-правовому розумінні, зокрема будь-якому
відчуженні (наприклад, передачі виборцям як предмета їх підкупу користування транспортними засобами, будівлями, приміщеннями) [1].
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Анотація
Чумак С. П. Особливості способів учинення злочинів, пов’язаних із фальсифікацією
результатів виборів. – Стаття.
Стаття присвячена окремим особливостям способів фальсифікації результатів виборів
за участю різних суб’єктів виборчого процесу.
Ключові слова: вибори, способи, фальсифікація, підробка, «виборчі бюлетені».
Аннотация
Чумак С. П. Особенности способов совершения преступлений, связанных с
фальсификацией результатов выборов. – Статья.
Статья посвящена отдельным особенностям способов фальсификации результатов выборов с участием различных субъектов избирательного процесса.
Ключевые слова: выборы, способы, фальсификация, подделка, «избирательные бюллетени».
Summary
Chumak S. P. Features of ways of committing crimes related to falsification of election
results. – Article.
The article is devoted to individual features means rigging the elections with the participation of different actors of the electoral process.
Key words: elections, methods, falsification, forgery, “ballot papers”.
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УДК 343.9

В. М. Шевчук
РОЛЬ ТИПОВИХ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
У РОЗРОБЛЕННІ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДИК
Постановка проблеми. Останнім часом у криміналістичних дослідженнях особливої актуальності та значимості набувають проблеми, які
пов’язані з типізацією тактичних операцій щодо окремих видів (чи категорій) злочинів. Серед обставин, що пояснюють зазначену тенденцію, можна
назвати такі. По-перше, окремі криміналістичні методики як типізовані
моделі мають включати в себе систему рекомендацій лише типізованого
характеру, в тому числі й типові тактичні операції, які розробляються
відповідно до певного різновиду методик, є їх невід’ємним складником,
максимально «прив’язані» до типових слідчих ситуацій і виходять із конкретних тактичних завдань, що стоять перед слідчим. По-друге, неможливо розробити всі без залишку тактичні операції до певного виду (категорії)
злочинів, а тому може йтися лише про типові, тобто такі, що найбільш
часто зустрічаються, виявляють загальне в окремому, є прообразами, прототипами певного виду (класу) дій, речей, предметів. По-третє, типові тактичні операції є найбільш придатною формою адаптації наукових розробок
до їх практичної реалізації в ході розслідування конкретного злочинного
діяння. Саме типові тактичні операції являють собою доцільні програми
дій слідчого, вони виконують важливу методичну функцію й дають змогу
обирати правильний напрям у розслідуванні [1, с. 194–199]. У цьому сенсі
тактичні операції виступають як свого роду модулі (типові моделі) вирішення конкретних завдань, які виникають на певному етапі розслідування.
Мета статті – розглянути проблеми дослідження ролі типових тактичних операцій у розробленні криміналістичних методик; проаналізувати різні підходи до розуміння типових тактичних операцій, значення в окремих
методиках розслідування злочинів, провести їх критичний аналіз.
Виклад основного матеріалу дослідження. Науковцями висловлюються й різні судження щодо розуміння типових тактичних операцій.
Зокрема, В.М. Карагодін зазначає, що наявність взаємозв’язку між слідчими ситуаціями і криміналістичними характеристиками, з одного боку,
і тактичними операціями – з іншого, дає можливість розробляти типові
тактичні операції, які за рівнем загальності можна умовно поділити на дві
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групи. Типові тактичні операції першого, більш високого рівня узагальнення розробляються, щоб використовувати їх у ситуаціях, які є типовими
для злочинів різних видів. Розробка таких операцій можлива, незважаючи
на відмінності не тільки в кримінально-правових, а й криміналістичних
характеристиках окремих видів злочинів. Типові тактичні операції другої групи розробляються з урахуванням криміналістичної характеристики
окремих видів і груп злочинів і ситуацій, типових для їх розслідування.
Названі тактичні операції більш конкретні, оскільки конкретизуються їх
завдання, вони мають плануватися на основі більш загальних операцій
першого рівня [2, с. 56–59].
Погоджуючись загалом із думкою про можливості розроблення типових
тактичних операцій двох рівнів, уважаємо, що підходи до їх поділу мають
бути дещо іншими. Як видається, треба виходити з того, що типове відбиває специфіку певного виду, підвиду злочинів (за криміналістичною класифікацією) і тому не може бути характерним для злочинів різних видів.
У зв’язку з цим типові тактичні операції повинні мати видову й підвидову
спрямованість. Беручи до уваги висловлене, можна надати таку систему
типових тактичних операцій. Перший рівень системи утворюють типові-видові тактичні операції, які відбивають специфіку саме певного виду злочинів (наприклад, убивства). Другий рівень становлять типові-підвидові
(предметні) тактичні операції, які створюються відповідно до конкретного
різновиду злочинів, наприклад, убивства з розчленуванням, убивства на
замовлення.
Усе частіше вчені-криміналісти звертаються до формування типових
тактичних операцій. Можна стверджувати, що практично кожний науковець, який здійснює побудову окремої криміналістичної методики розслідування, серед результатів свої праці пропонує типові тактичні операції.
Так, В.О. Коновалова під час розслідування вбивств уважає за доцільне
провадження таких тактичних операцій: «Особа вбивці», «Склад і рольові
функції злочинної групи», «Знаряддя злочину», «Свідоцька база», «Місце
перебування злочинця» [3, с. 282–283]. На її переконання, під час розслідування вбивств, прихованих інсценуваннями, найбільш ефективними є
провадження таких тактичних операцій: «Установлення злочинця», «Виявлення доказів готування інсценування», «Установлення мотивів учинення злочинів», «Установлення способу вчинення і приховування злочину».
У свою чергу, інші науковці до типових тактичних операцій під час розслідування вбивств зараховують «Реконструкцію обставин розслідуваного
вбивства», «Атрибуцію трупа» тощо.
Заслуговують на позитивну оцінку спроби окремих науковців розробити тактичні операції під час розслідування вбивств, пов’язаних із виявленням частин розчленованого трупа, вбивств за відсутності трупа, вбивств
осіб, зайнятих у сфері бізнесу, серійних убивств на сексуальному ґрунті,
вбивств, що вчиняються організованими групами, побудова й реалізація
яких має певну специфіку. Так, І.В. Борисенко (2001 р.) під час розслідування вбивств, пов’язаних із виявленням частин розчленованого трупа,
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вирізняє такі тактичні операції: «Установлення особи невпізнаного трупа», «Пошук відсутніх частин трупа», «Установлення місця вчинення вбивства й розчленування трупа», «Установлення особи вбитого», «Перевірка
зв’язків потерпілого», «Викриття злочинця», «Докази поведінки», «Пошук
злочинця», «Затримання злочинця». О.Ю. Булулуков (2001 р.) під час
розслідування вбивств за відсутності трупа називає такі тактичні операції:
«Особа злочинця», «Розшук зниклої особи», «Збирання відомостей на місці виявлення трупа».
Досліджуючи методику розслідувані серійних убивств, Г.С. Фоміна
(2003 р.) вирізняє тактичні операції: «Розшук і затримання підозрюваного
(обвинуваченого)», «Перевірка показань особи, що визнала себе винною»,
«Захист доказів», «Ототожнення особистості невпізнаного трупа», «Захист
доказів». І.В. Усанов (2005 р.) під час розслідування серійних сексуальних
убивств пропонує застосовувати такі тактичні операції: «Виявлення особи,
яка вчинила серійні вбивства на сексуальному підґрунті», «Вивчення обстановки місця події з метою розпізнавання сексуального характеру вбивства», «Установлення факту вчинення декількох нерозкритих сексуальних
убивств однією й тією самою особою», «Збирання й фіксація криміналістично значущої інформації про події, що мали місце», «Установлення
особи жертви», «Взаємозв’язок жертви зі злочинцем та її пізнання під час
розслідування злочину», «Пошук і затримання особи, яка вчинила серійні вбивства на сексуальному ґрунті»,«Перевірка підозри щодо декількох
осіб», «Викриття неправдивого алібі», «Вивчення особи підозрюваного»,
«Пізнання просторово-часових зв’язків і відносин у процесі розслідування
серійних сексуальних убивств», «Перевірка правдивості показань», «Спонукання до дачі правдивих показань», «Нейтралізація негативного впливу
сторонніх осіб на хід розслідування», «Викриття особи, яка вчинила серійні вбивства на сексуальному ґрунті», «Профілактика причин та умов, що
сприяли вчиненню серійних убивств на сексуальному підґрунті».
У криміналістичній літературі приділяється певна увага виокремленню тактичних операцій під час розслідування насильницьких і корисливо-насильницьких злочинів. Зокрема, О.Я. Баєв виділяє тактичні операції
стосовно розслідування насильницьких злочинів і зазначає, що типовими
тактичними операціями, які планує і здійснює слідчий, розслідуючи злочини проти особи, як правило, є такі: «Виявлення підозрюваного», «Розшук і затримання», «Перевірка алібі», «Установлення особи загиблого»
та деякі інші [4, с. 18]. В.В. Тіщенко під час розслідування корисливо-насильницьких злочинів серед тактичних операцій називає такі: «Перевірка
алібі підозрюваного», «Викриття інсценування», «Викриття винної особи»
[5, с. 245–356]. О.Л. Мусієнко зазначає, що під час розслідування шахрайства можуть застосовуватися такі тактичні операції: «Затримання шахрая
(групи шахраїв) на місці злочину», «Установлення кола жертв шахрайського посягання», «Установлення способу вчинення шахрайства», «Установлення особи шахрая», «Документ», «Визначення розміру матеріальних
збитків» [6, с. 138–144].
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Самостійним аспектом криміналістичних досліджень є злочинна діяльність організованих об’єднань. Науковцями висловлені слушні пропозиції щодо формування тактичних операцій під час розслідування цієї категорії злочинів. Зокрема, В.М. Варцаба (2004 р.) зазначає, що найбільш
важливими тактичними операціями, які мають специфічний характер під
час розслідування злочинів, що вчиняються організованими групами (незалежно від видової спрямованості злочину), є такі: «Організований характер злочину»; «Склад і структура організованої групи»; «Корумповані
зв’язки організованої групи»; «Взаємодія організованої групи з іншими
злочинними формуваннями»; «Причетність організованої групи до злочинів». В.Ю. Шепітьком також здійснено типізацію тактичних операцій під
час розслідування злочинів організованих груп і злочинних організацій.
На його переконання, особливого значення в цьому плані набувають такі
тактичні операції: «Установлення поширеності злочинної групи»; «Виявлення зв’язків організованої групи»; «Затримання злочинної групи на місці
злочину»; «Нейтралізація протидії розслідуванню злочину»; «Виявлення
найслабкішої ланки в групі»; «Стратегічна розвідка»; «Створення й використання юридичних осіб»; «Підтримання в злочинному співтоваристві
режиму напруженості»; «Використання суперечностей між учасниками
злочинної групи» [7, с. 63].
Наведені типові тактичні операції, безумовно, становлять певний науковий і практичний інтерес. Проте, не вдаючись у детальний аналіз їх змісту,
вважаємо за можливе зазначити, що далеко не всі з перелічених побудов
можуть бути зараховані до розряду тактичних операцій, виходячи із розроблених нами критеріїв. Крім того, науковцями переважно пропонувалися
лише назви тактичних операцій без розкриття їх внутрішньої структури.
Також сьогодні відсутній єдиний, узгоджений підхід до розуміння типових
тактичних операцій і здійснення їх типізації. Усе це ускладнює процедуру
їх успішного практичного застосування, зменшує коефіцієнт корисної дії.
На нашу думку, під час розробки та реалізації типових тактичних операцій варто враховувати такі положення.
По-перше, типові тактичні операції необхідно розглядати як продукт наукової діяльності, який являє собою своєрідну інформаційну модель, що відбиває структуру й технологію (логіку, хронологію) реалізації цих криміналістичних комплексів відповідно до виду злочину, етапу розслідування, слідчої
ситуації та тактичного завдання. Використання інформації, яка міститься
в указаних моделях, дає слідчим змогу ефективно вирішувати загальні й
ситуаційно зумовлені питання в процесі організації та здійснення тактичних
операцій під час провадження по конкретних кримінальних провадженнях.
Необхідно зазначити, що й самі слідчі досить високо оцінюють доцільність
викладення в окремих криміналістичних методиках розслідування злочинів систем типових тактичних операцій. На це вказало 78,3% опитаних
нами респондентів. Крім того, за результатами анкетування й інтерв’ювання
слідчих прокуратури, МВС та СБУ визначено перелік тактичних операцій,
які найбільш часто застосовуються в практиці розслідування злочинів. До
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переліку увійшли такі операції: 1) «Установлення характеру події кримінального правопорушення» (на цю операцію вказало 80,9% опитаних нами
респондентів); 2) «Установлення місця й часу вчинення кримінального правопорушення» (61,4%); 3) «Установлення способу вчинення кримінального правопорушення» (74,6%); 4) «Установлення предмета злочинного посягання» (35,1%); 5) «Установлення мотивів учинення злочину» (42%);
6) «Установлення особи злочинця» (78,3%); 7) «Установлення особи потерпілого (жертви)» (32,6%); 8) «Установлення провокуючої поведінки жертви» (24,3%); 9) «Перевірка зв’язків потерпілого» (36%); 10) «Установлення співучасників злочину» (41,4%); 11) «Затримання злочинця на місці
злочину» (54 %); 12) «Розшук особи, яка зникла з місця події й переховується від слідства» (78,6%); 13) «Перевірка алібі підозрюваного» (80%);
14) «Установлення свідків» (61,7%); 15) «Перевірка обмови» (12,8%);
16) «Перевірка самообмови» (16%); 17) «Нейтралізація протидії розслідуванню з боку зацікавлених осіб» (74%); 18) «Вивчення особи підозрюваного» (33,1%); 19) «Усунення негативного впливу з боку підозрюваного»
(18%); 20) «Захист доказів» (38,3%); 21) «Захист потерпілих» (36%);
22) «Захист свідків» (33,4%); 23) «Профілактика» (31%).
По-друге, типові тактичні операції мають розроблятись відповідно до
специфіки розслідування окремих видів (підвидів) злочинів, стадій кримінального провадження, слідчих ситуацій, тактичних завдань і розглядатись як невід’ємні складники видових чи підвидових криміналістичних
методик (мікрометодик) розслідування злочинів.
По-третє, вони мають бути максимально «прив’язані» до типових слідчих ситуацій і виходити з тактичних завдань, що постають перед слідчим
(суддею). Саме слідча ситуація зумовлює постановку того чи іншого тактичного завдання, а останнє визначає засоби його вирішення. При цьому об’єктивна повторюваність ситуацій, що виникають на різних етапах
досудового розслідування, показує, що з метою оптимізації їх вирішення
можуть ефективно застосовуватися типові комплекси дій і заходів, які дають змогу забезпечити чітку узгодженість, раціональність та ефективність
діяльності суб’єктів кримінального переслідування.
По-четверте, головною підставою типізації тактичних операцій варто
вважати репрезентативну множину однорідних тактичних завдань, що
повторюються. Крім того, тактичне завдання в більшості випадків зумовлює й назву тактичної операції.
По-п’яте, для збільшення інформативності типових тактичних операцій
у їх структуру необхідно включати відомості про тактичне завдання, мету,
коло учасників і засоби здійснення, тобто систему слідчих (розшукових)
дій, оперативно-розшукових, організаційних та інших заходів у їх субординаційній послідовності. Обмеженість інформаційного наповнення типових
тактичних операцій лише їх назвою сьогодні не задовольняє потреби ані
теорії, ані практики.
По-шосте, набір типових тактичних операцій є, по суті, типовою програмою розслідування певного виду (підвиду) злочинів, тому під час їх

442

Наукові праці НУ ОЮА

створення доцільно врахувати рекомендації з планування розслідування
злочинів загалом, у тому числі й з організації взаємодії слідчих із працівниками оперативних служб органів внутрішніх справ.
По-сьоме, типізація – це завжди процес спрощення, схематизації, абстрагування. У свою чергу, здійснення кримінального провадження передбачає використання не тільки типових засобів, а й атипових. Ось чому в
діяльності з розслідування (судового розгляду) злочинів слідчий (суддя)
має застосовувати творчий підхід.
Спираючись на вищевикладене й передусім на підхід до інформаційного наповнення змісту типових тактичних операцій, уважаємо за можливе
проілюструвати на прикладі тактичної операції «Перевірка алібі підозрюваного» процедуру формування моделі структури цього криміналістичного
комплексу. Ця модель має включати такі елементи: 1) тактичне завдання;
2) мета; 3) учасники; 4) засоби. Тактичне завдання – перевірка алібі підозрюваного. Мета – підтвердження або спростування алібі. Учасники –
слідчий, прокурор, співробітники оперативних підрозділів, спеціалісти,
знання яких необхідні для перевірки алібі. Засоби – (1) слідчі (розшукові)
дії: допит осіб, на яких посилається заявник або які за обставинами справи можуть підтвердити чи спростувати алібі (офіціант ресторану, таксист,
поштарка, касир та ін.); допит свідків, які можуть підтвердити факт знайомства суб’єкта алібі з особою, яка це алібі підтверджує, а й можливо,
факт знаходження заявника в цієї особи; виїмка та попереднє дослідження
документів (на предмет установлення фальсифікації), які підтверджують
(спростовують) алібі; пред’явлення для впізнання суб’єкта алібі; пред’явлення для впізнання предметів і речей, які використовуються заявником як
аргументи його перебування в певному місці та в певний час; одночасний
допит декількох учасників кримінального провадження (очна ставка); освідування; огляд і виїмка кореспонденції й дослідження інформації, знятої з
каналів зв’язку; (2) негласні слідчі (розшукові) заходи: здійснення спостереження за суб’єктом алібі й особами, на яких він посилається, на предмет їхнього контакту і спілкування в позапроцесуальних рамках; аудіо-,
відеоконтроль особи; огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з
електронних інформаційних систем; (3) оперативно-розшукові заходи: отримання з оперативних джерел інформації щодо осіб, які б могли надати
додаткові дані стосовно обставин алібі та його аргументації, а також місцезнаходження предметів і речей, що мають значення для перевірки алібі.
Безумовно, запропоновані елементи моделі мають узагальнений, абстрактний характер і потребують уточнення під час планування й організації конкретної тактичної операції з перевірки алібі. Зокрема, залежно
від аргументації посилань на алібі висуваються різні версії, що зумовлюють напрями їх перевірки, змінюється послідовність провадження слідчий дій і оперативно-розшукових заходів у межах тактичної операції, а
також їх спрямованість. Разом із тим типова модель структури тактичної
операції з наведеним рівнем інформаційного наповнення, на наше переконання, має безсумнівні переваги порівняно з тими моделями операцій,
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які обмежувалися лише назвою цих криміналістичних комплексів. Переконані, що в такому вигляді ця модель більш продуктивно виконує свою
пізнавальну функцію й дійсно є своєрідним орієнтиром для слідчих під
час розроблення конкретної тактичної операції. Ось чому вважаємо за
доцільне в окремих криміналістичних методиках розслідування злочинів
надавати системи типових тактичних операцій, ураховуючи вищевикладені рекомендації.
Висновки. Отже, сучасний стан розвитку криміналістичної науки дає
змогу ставити питання про необхідність розробки та застосування типових тактичних операцій у структурі окремих криміналістичних методик
як ефективних засобів вирішення окремих тактичних завдань досудового розслідування. Ці наукові абстракції комплексної спрямованості мають як суто теоретичне, так і виключно практичне значення. Теоретичний аспект передбачає створення систем типових тактичних операцій
у структурі окремих криміналістичних методик розслідування злочинів,
а практичний – використання цих моделей як орієнтирів для побудови
та реалізації конкретної тактичної операції певної цілеспрямованості в
реальних умовах розслідування й судового провадження. При цьому розглядувані моделі під час їх побудови повинні мати належне інформаційне
наповнення, що істотно збільшує їх продуктивність. Відомості про мету,
завдання, учасників і засоби тактичної операції мають стати невід’ємним
складником і відбиватися в структурі моделі типової тактичної операції.
Типові тактичні операції як наукові абстракції є орієнтиром для слідчих,
до якого вони звертаються під час побудови та реалізації цих криміналістичних комплексів у реальних умовах розслідування. Тому визначальну
роль в оптимізації криміналістичних методик відіграють типові тактичні
операції.
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Анотація
Шевчук В. М. Роль типових тактичних операцій у розробленні криміналістичних
методик. – Стаття.
У статті розглянуто проблеми дослідження ролі типових тактичних операцій у розробленні криміналістичних методик. Проаналізовано різні підходи до розуміння типових
тактичних операцій, значення в окремих методиках розслідування злочинів, проведено їх
критичний аналіз. Обґрунтовується необхідність розробки та застосування типових тактичних операцій у структурі криміналістичних методик як ефективних засобів вирішення
тактичних завдань досудового розслідування. Дослідження типових тактичних операцій
має здійснюватися з урахуванням виду злочину, етапності розслідування, слідчої ситуації
й тактичного завдання.
Ключові слова: типова тактична операція, криміналістична методика, типове тактичне
завдання, типізація тактичних операцій, типові тактичні операції як структурний елемент
криміналістичної методики.
Аннотация
Шевчук В. Н. Роль типовых тактических операций в разработке криминалистических методик. – Статья.
В статье рассмотрены проблемы исследования роли типовых тактических операций в
разработке криминалистических методик. Проанализированы различные подходы относительно понимания типовых тактических операций, значение в отдельных методиках расследования, проведен их критический анализ. Обосновывается необходимость разработки
и применения типовых тактических операций в структуре криминалистических методик
как эффективных средств решения тактических задач досудебного расследования. Исследования типовых тактических операций необходимо проводить с учетом вида преступления, этапности расследования, следственной ситуации и тактической задачи.
Ключевые слова: типовая тактическая операция, криминалистическая методика, типовые тактические задачи, типизация тактических операций, типовые тактические операции
как структурный элемент криминалистической методики.
Summary
Shevchuk V. M. Role model of tactical operations in developing forensic techniques. –
Article.
Some issues related to the study of a typical tactical operation as a structural element of
a particular criminalistics method are considered. Various approaches to understanding typical
tactical operations and their role in different methods of crime investigation are described and
critically analyzed. Arguments are provided for the need for designing and applying typical tactical operations in the structure of criminalistics methods as effective means of accomplishing
tactical tasks of preliminary investigation. Type of crime, stage of investigation, investigation
situation and tactical task should be taken into account when studying tactical operations.
Key words: typical tactical operation, criminalistics methods, typical tactical tasks, typification of tactical operations, typical tactical operations as a structural element of a particular
criminalistics method.
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В. Ю. Шепітько
ПРОБЛЕМИ ТИПІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ
КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДИК
Постановка проблеми. Нинішній стан розвитку криміналістики в
Україні характеризується формуванням загальної теорії криміналістики,
розробкою і впровадженням сучасних науково-технічних засобів та інформаційних технологій у практику протидії злочинності, вдосконаленням
прийомів криміналістичної тактики, пропонуванням методик розслідування нових видів злочинів. Певні тенденції властиві синтезуючому розділу
криміналістики – криміналістичній методиці (поєднанню криміналістичної техніки і тактики щодо видової своєрідності злочинів). Специфічним
сьогодні є захоплення розробкою різних видів криміналістичних методик
(комплексних, видових, підвидових, позавидових та ін.). Однак їхній зміст,
структурна побудова, елементний склад потребують певної уніфікації.
Виклад основного матеріалу дослідження. У прагматичному сенсі
криміналістична методика складається з упорядкованого комплексу порад
типізованого характеру – окремих методик (методичних рекомендацій),
що є найбільш ефективними під час розслідування різних видів злочинів.
А.В. Шмонін справедливо зауважує, що результати пошуку нових підходів
до побудови структури криміналістики перебувають у безпосередньому
зв’язку з розумінням структури та змісту методики розслідування злочинів (окремих криміналістичних методик) [1]. М.П. Яблоков підкреслює,
що методика розслідування є певною системою, у якій акумулюються узагальнені дані слідчої практики, положення низки криміналістичних теорій,
дані криміналістичної техніки і тактики, окремі положення інших наук
із метою розроблення методів розслідування окремих видів злочинів [2].
В.М. Терехович указує, що криміналістична методика систематизовано
описує процес отримання певним чином структурованого справжнього
знання, необхідного і достатнього для кримінально-правової оцінки розслідуваної події [3].
Окрема криміналістична методика – це система взаємопов’язаних і взаємозумовлених дій. Її завданням є розроблення типових систем (алгоритмів) дій слідчого, що сприяють обранню оптимальної поведінки у процесі
розслідування певного виду злочинів. Така методика має містити типові
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комплекси слідчих (розшукових) та інших дій або заходів, передбачає певну послідовність їх реалізації.
Окремі криміналістичні методики мають виконувати певні функції.
У спеціальних джерелах виокремлюють такі її функції: 1) описово-інформаційну; 2) пізнавально-прагматичну; 3) прогностично-евристичну; 4) дидактичну (навчальну) [4]. У цьому сенсі суттєву роль має відігравати саме
пізнавально-прогностична функція окремої криміналістичної методики –
сприяння оптимальному розслідуванню певного виду злочинів, оскільки
окрема криміналістична методика – це певна модель, «певний шаблон,
розслідування здійснюється за схемою, використовується метод аналогії»
[5]. В.В. Тіщенко вказує, що до сучасних методик розслідування усе частіше зараховують програми розслідування, спрощується викладення матеріалу, який пояснюється. Річ у тім, що значна кількість теоретичного матеріалу, докладне викладення дискусійних поглядів, їхній критичний аналіз
утруднюють сприйняття практиком пропонованих методичних і тактичних
рекомендацій, робить методику з погляду слідчого малоефективною для
практичного використання [6].
Нині дискусійною проблемою є визначення внутрішнього змісту окремої криміналістичної методики, її структурних елементів. Останнім часом
під час формування окремих криміналістичних методик, яке відбувається,
як правило, у процесі написання дисертаційного дослідження, до структурних елементів зараховують криміналістичну характеристику певного виду
злочинів, початковий етап розслідування, тактику проведення слідчих
(розшукових) дій. На нашу думку, такий підхід вирішує лише «дисертаційну функцію» або описово-інформаційну. Оскільки побудова практичної
конструкції передбачає виявлення кореляційних залежностей між елементами криміналістичної характеристики злочинів завдяки узагальненню
значного масиву кримінальних проваджень (справ), встановленню ефективності проведення окремих слідчих (розшукових) дій та їх оптимального
поєднання і послідовності у вигляді тактичних операцій, визначення певної стадійності (етапності) досудового розслідування не обмежене лише
початком (початковим етапом) розслідування.
Формування окремих криміналістичних методик має бути розраховано
на конкретного адресата – слідчого (сторону кримінального провадження). Тому від описового підходу до окремих криміналістичних методик
необхідно переходити до певної стандартизації та уніфікації. Тому досить
важливими є пропозиції щодо розроблення Реєстру окремих криміналістичних методик [7]. У криміналістичних джерелах досить докладно було
запропоновано порядок формування і функціонування такого реєстру. Висловлювалися пропозиції щодо його доцільності й ефективності [8].
Прагнення перебудувати всю слідчу діяльність передбачає одержання
відповідей на такі запитання: хто є суб’єктом цієї діяльності, які органи
можуть її здійснювати, які засоби можна залучати та на якому етапі? Слідча діяльність за своєю природою є пізнавальною. У процесі цієї діяльності
вирішуються розумові завдання, що сприяють оперативному одержанню
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інформації про злочин і злочинця. У цьому сенсі може бути поставлене й
питання про те, на якого суб’єкта має бути розрахована окрема криміналістична методика: на слідчого, його процесуального керівника, начальника слідчого підрозділу, слідчого суддю. Окрім того, можна говорити й про
необхідність забезпечення науковими методичними порадами (рекомендаціями) й іншу сторону кримінального провадження – сторону захисту.
У зв’язку з демократизацією кримінального процесу, прагненням впровадити змагальний процес до стадії досудового провадження пропонується
переглянути функціональне призначення слідчого й обмежити його лише
обвинувальною функцією, створити формулу «слідчий – обвинувач», тобто
він виконує діяльність сторони обвинувачення. Така позиція чітко простежується й у КПК України. Відповідно до глави 3 КПК України слідчого органу
досудового розслідування (ст. 40) уже віднесено до сторони обвинувачення.
У змагальному процесі важливим є розмежування функцій учасників
на функції обвинувачення, захисту та вирішення справи за сутністю. На
досудовому слідстві таку схему або конструкцію важко визнати ідеальною.
Доцільно відзначити існування і такої функції, як функція розслідування
злочинів. Інакше слідчі завжди будуть виявляти обвинувальний ухил. З іншого боку, складно уявити рівність сторін на досудовій стадії провадження
у справі. Виходить, що у такому разі слідчий буде збирати лише докази
обвинувачення, а захисник – докази захисту шляхом так званого «паралельного розслідування». Тоді мають створюватись окремі криміналістичні
методики для сторони обвинувачення і для сторони захисту.
У сучасній криміналістиці мають місце погляди щодо необхідності розроблення окремих криміналістичних методик для прокурора або для суду.
Так, О.С. Рубіс зазначає, що невід’ємною частиною процесуального керівництва розслідуванням із боку прокурора є давання вказівок суб’єктам
доказування про побудову загальної криміналістичної моделі діяльності з
доказування фактів вчинення злочину і злочинної поведінки винуватих у
його вчиненні осіб [9]. І.І. Когутич пише, що варто констатувати, що існує
потреба в обґрунтуванні принципової можливості і необхідності застосування криміналістичних знань у такій сфері кримінального судочинства,
як розгляд кримінальних справ у суді першої інстанції, у подальшій розробці тактики та започаткуванні методики їх судового розгляду щодо окремих категорій злочинів [10]. Методика судового розгляду кримінальних
справ як підсистема криміналістичної методики (поряд із методикою розслідування окремих видів, груп злочинів) розпочинає своє функціонування
з моменту надходження кримінальної справи в суд і до прийняття у ній
судом відповідного рішення. У ній досліджуються та містяться відповіді
на інші, аніж у методиці розслідування окремих видів, груп злочинів, запитання: як планувати судовий розгляд кримінальної справи; яка сутність
судових ситуацій, які виникають, і чим вони відрізняються від слідчих
ситуацій; які методичні прийоми необхідно використати для вирішення
проблемних ситуацій в умовах змагального процесу, що і як необхідно
встановити, в якій послідовності; яким є алгоритм дій суду, державного
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обвинувача та захисника тощо [11]. В.К. Гавло підкреслює, що традиційна
структура криміналістичної методики розслідування має бути доповнена й
іншими складниками. Як її складники слід виокремити три взаємопов’язані
блоки: 1) криміналістична характеристика скоєння окремих видів і груп
злочинів; 2) криміналістична характеристика розкриття, розслідування і
запобігання окремим видам і групам злочинів на попередньому (досудовому) розслідуванні; 3) криміналістична характеристика судового розгляду
окремих видів і груп злочинів [12].
Структура окремої криміналістичної методики має охоплювати такі
важливі структурні елементи: криміналістична характеристика певного
виду злочинів, предмет розслідування, типові слідчі ситуації і типові версії
на початку розслідування, система слідчих (розшукових) дій на початку
розслідування, система слідчих (розшукових) дій під час подальшого розслідування, типові тактичні операції, система заходів щодо нейтралізації
протидії розслідуванню, профілактичні дії слідчого.
У структурі окремої криміналістичної методики важливе місце має посісти такий її елемент, як типові тактичні операції. Тактична операція – це
поєднання однойменних або різнойменних слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових, організаційних
заходів, спрямованих на виконання проміжного завдання розслідування у
певній слідчій ситуації. Типова тактична операція – це алгоритм, програма
дій слідчого, оперативного працівника, інших осіб щодо завдань, які виникають, і слідчих ситуацій [13]. Побудова і використання тактичних операцій
є визначальною тенденцією розвитку слідчої практики з метою вирішення
завдань, які інакше вирішити складно або взагалі неможливо [14].
Типові тактичні операції завжди звернені до майбутнього, характеризуються певним прогностичним моментом. У визначенні ролі тактичних
операцій деякі вчені-криміналісти справедливо вважають, що вони повинні
розроблятись у контексті формування відповідної видової або підвидової
методики (мікрометодики), тобто вони мають бути їх невід’ємною складовою частиною. Крім того, вони повинні бути максимально «прив’язані» до
типових слідчих ситуацій і виходити із конкретних тактичних завдань, що
стоять перед слідчим [15].
Заслуговують на увагу підходи деяких учених-криміналістів, які виокремлюють стратегічне в розслідуванні злочинів, намагаються обґрунтувати
існування криміналістичної стратегії. Зокрема, М.П. Яблоков пише, що
важливе місце посідають питання стратегії діяльності під час розроблення багатопланових питань методики розслідування. Тому необхідне чітке
визначення у ній стратегічних завдань, що стоять перед розслідуванням,
її головних тактичних завдань загалом, окремих етапів розслідування, а
також вибір оптимальних тактичних операцій і слідчих дій для вирішення
вказаних завдань [16]. В.А. Журавель зазначає, що можливість розподілу
завдань розслідування на стратегічні й тактичні зумовлює необхідність
диференціації засобів їх вирішення, оскільки між завданнями та засобами
їх розв’язання існує логічний зв’язок. Оптимальний вибір слідчих дій і
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оптимальна послідовність їх провадження є головними принципами формування і функціонування інформаційно-пізнавальної моделі окремої криміналістичної методики розслідування злочинів. При цьому типові системи
слідчих дій, відображені в методиці розслідування, зумовлені предметом
доказування у кримінальній справі, правовими цілями розслідування, а
також типовими слідчими ситуаціями [17]. Таким чином, формування і
пропонування типових тактичних операцій певним чином співвідноситься
із постановленням та вирішенням стратегічних (перспективних) завдань.
Побудова окремих методик розслідування злочинів залежить від різних чинників: виду (підвиду, групи) злочинів, предмета доказування у
кримінальному провадженні, ступеня розробленості криміналістичної характеристики певного виду, можливостей ситуаційного моделювання та
визначення відповідних криміналістичних засобів (слідчих (розшукових)
дій, інших заходів, тактичних операцій тощо). Зокрема, слідча практика
вимагає створення таких окремих криміналістичних методик, які б враховували зміст типових для кожного виду злочинів слідчих ситуацій і
залежно від нього рекомендували б той чи інший варіант організації розслідування [18].
Проблеми типізації окремих криміналістичних методик пов’язані з необхідністю алгоритмізації слідчої діяльності. Алгоритмізація розслідування
певним чином співвідноситься з його тактичним та методичним забезпеченням. Тому важливим для економії процесуальних засобів є надання усіх
необхідних відомостей у вигляді бази знань, створеної за правилами побудови алгоритмів. Прикладом реалізації такої бази знань є розроблене нами
Автоматизоване робоче місце слідчого «Інсайт», що відповідає сучасним потребам слідчої практики. Одним із блоків такого робочого місця є система
«Криміналістичні методики» (методика розслідування злочинів) [19].
Висновки. Процес розслідування злочинів у деяких випадках пов’язаний із дослідженням складної злочинної діяльності, декількох взаємопов’язаних поміж собою злочинних актів. Така діяльність передбачає використання комплексних криміналістичних методик і запровадження слідчих
технологій. При цьому в криміналістиці категорія «слідча технологія» є досить новою. Її сутність належним чином не досліджувалась. Хоча, на нашу
думку, саме слідчі технології мають бути найбільш перспективним і ефективним криміналістичним знаряддям у розслідуванні складних злочинів
або злочинної діяльності. Існує думка, що така технологія визначає оптимальний рух кримінального провадження (справи) під час розслідування
злочину, послідовність виконання слідчих (розшукових) дій або організаційно-технічних заходів, систему використовуваних криміналістичних
засобів та їх режим. Слідча технологія – це певний процес, послідовність
реалізації слідчої діяльності, застосування криміналістичних засобів (прийомів, способів, рекомендацій, операцій) під час розслідування окремого
виду (підвиду) злочинів, спрямований на досягнення істини у справі. Застосування слідчої технології дає змогу оптимально виконувати дії під час
розслідування злочинів [20]. Сьогодні взагалі можна відзначити тенденцію
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щодо технологізації процесу розслідування, судового розгляду, провадження судової експертизи. Зокрема, може йтися про запровадження високих
технологій, IT-технологій, сучасних комп’ютерних або електронних технологій та ін. Окрім того, у деяких джерелах справедливо підкреслюється,
що слідча технологія – це не усталена конструкція. Технології розслідування злочинів на практиці можуть змінюватись майже щодня за рахунок
впровадження досягнень науки і техніки [21].
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Анотація
Шепітько В. Ю. Проблеми типізації окремих криміналістичних методик. – Стаття.
Статтю присвячено проблемам формування та типізації окремих криміналістичних методик, визначенню їх змісту і структурних складників. Акцентовано увагу на необхідності
застосування уніфікованих підходів до окремих криміналістичних методик та створення їх
реєстру. Розроблення окремих криміналістичних методик має бути спрямовано на різних
учасників та стадії кримінального провадження у змагальному процесі. Відстоюється позиція про доцільність віднесення до структури окремої криміналістичної методики типових
тактичних операцій, які певним чином співвідносяться із постановленням та вирішенням
стратегічних (перспективних) завдань. Оптимальність застосування окремих криміналістичних методик пов’язано із технологізацією процесу розслідування та судового розгляду.
Ключові слова: окрема криміналістична методика, криміналістична методика, типова
тактична операція, розслідування злочинів, судовий розгляд, алгоритмізація розслідування.
Аннотация
Шепитько В. Ю. Проблемы типизации отдельных криминалистических методик. –
Статья.
Статья посвящена проблемам формирования и типизации отдельных криминалистических методик, определению их содержания и структурных составляющих. Акцентировано
внимание на необходимости применения унифицированных подходов к отдельным криминалистическим методикам и создания их реестра. Разработка отдельных криминалистических методик должна быть направлена на различных участников и стадии уголовного
производства в состязательном процессе. Отстаивается позиция о целесообразности отнесения к структуре частной криминалистической методики типичных тактических операций,
которые определенным образом соотносятся с постановлением и решением стратегических
(перспективных) задач. Оптимальность применения отдельных криминалистических методик связана с технологизацией процесса расследования и судебного разбирательства.
Ключевые слова: отдельная криминалистическая методика, криминалистическая методика, типичная тактическая операция, расследование преступлений, судебное разбирательство, алгоритмизация расследования.
Summary
Shepitko V. Yu. Problems of typization of certain forensic methods. – Article.
The article is devoted to the problems of forming and typification of separate criminalistic
methodologies, determination of their maintenance and structural constituents. Attention is
accented on the necessity of application of the compatible going near separate criminalistic
methodologies and creation of their register. Development of separate criminalistic methodologies must be sent to the different participants and stages of criminal realization in a contention
process. Position is defended about expedience of attributing to the structure of separate criminalistic methodology of typical tactical operations, that definitely, is correlated from setting and
deciding of strategic (perspective) tasks. The optimality of application of separate criminalistic
methodologies is related to technolization of process of investigation and judicial trial.
Key words: separate criminalistic methodology, criminalistic methodology, typical tactical
operation, investigation of crimes, trial, algorithmization of investigation.
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М. В. Шкрибайло
СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВ
У СФЕРІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Знання способу вчинення протиправного діяння зумовлюють особливості розслідування і кваліфікацію злочину та є фундаментом розробки
криміналістичної характеристики під час розслідування шахрайства у сфері працевлаштування, зокрема, у процесі встановлення взаємозв’язку між
структурними елементами та під час побудови і висунення версій.
Спосіб злочину, що відбивається у слідах-наслідках, є важливим джерелом відомостей про злочинну поведінку [10]. Чинне законодавство України
не містить визначення терміну «спосіб вчинення злочину», проте ст. 91
Кримінально-процесуального кодексу України відносить його до тих обставин, які підлягають доведенню у кримінальному провадженні. Проблема визначення терміну піднімалась науковцями приблизно із 40-х років
ХХ століття неодноразово, вчення про спосіб злочину в цей період набуло
активного розвитку, його опис і аналіз стали традиційно висвітлюватись
та визначатись як обов’язковий елемент більшості окремих методик розслідування. Зокрема, цьому питанню було присвячено роботи таких учених, як Я.М. Брайнін, Р.С. Бєлкін, В.К. Гавко, Г.А Густов, І.Ш. Жорданія,
Г.Г. Зуйков, В.М. Карагодін, В.П. Колмаков, В.М. Кудрявцев, О.Д. Куранова, О.М. Колесніченко, Г.М. Мудьюгін, В.О. Навроцький, К.Ф. Скворцов,
М.І. Панов, М.П. Яблоков.
Пізнання сутності й обставин здійсненого злочину ретроспективне.
Воно вимагає виявлення джерел інформації про розслідувану подію, аналізу і синтезу одержаних даних, їх розшифровки й оцінки для послідовного
проникнення в суть такої події. При цьому слідчий, як правило, здійснює
процес пізнання у зворотній хронологічній послідовності: від слідів та наслідків злочину – до способу злочину, від способу дій злочинця – до інших
обставин злочину й особистості злочинця [7, С. 73]. Потрібно врахувати
і те, що під час виявлення і дослідження слідів спосіб злочину виступає
об’єктом пізнання, а встановлений спосіб стає засобом пізнання інших
обставин злочину. Пізнанню способів діяльності з підготовки, здійснення і
приховування злочинів сприяє той факт, що вони в умисних злочинах не
є наслідком збігу випадкових обставин чи довільних дій злочинця. У зло-
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чинній діяльності, як і в будь-якій іншій свідомій діяльності людини, треба
відзначити елементи навичок, звичок, [6] фактори, що зумовлюють необхідність діяти, чинити що-небудь відповідним способом, а також і можливості вільного індивідуального вибору, який детермінується психологічними, фізичними, фізіологічними та соціальними властивостями особистості
[2, c. 75]. Інакше кажучи, вибір способу злочинних дій обумовлюється
об’єктивними і суб’єктивними факторами, що дозволяє під час встановлення способу злочину чи окремих його елементів робити висновки щодо
обстановки, об’єкта і предмета посягання, а також особистості злочинця.
М.І. Панов визначає спосіб злочину як певний порядок, метод, послідовність рухів і прийомів, застосовуваних особою у процесі вчинення суспільно небезпечного посягання на охоронювані законом суспільні відносини, поєднані з вибірковим використанням засобів вчинення злочину [5].
Своєю чергою В.М. Кудряцев вважає, що спосіб злочину – це певний
порядок, метод, послідовність рухів і прийомів, застосовуваних особою для
вчинення злочину [3, c. 71]. Тому розуміння способів вчинення злочинів
віддзеркалює його кримінально-правовий зміст.
Більш переконливою є позиція О.Д. Куранової, в подальшому розвинена Г.Г. Зуйковим, яка полягає в тому, що спосіб злочину – це система дій
з підготовки, вчинення й приховування злочину, детермінована умовами
зовнішнього середовища й психофізичними якостями особи, пов’язаними
з вибірковим використанням відповідних засобів, умов, місця й часу [1].
Це визначення охоплює усі стадії діяльності злочинця. Цієї системи ми
дотримуватимемось під час висвітлення шахрайських дій у сфері працевлаштування.
Щоб проаналізувати зміст способів шахрайства у сфері працевлаштування, доцільно розглянути класифікацію способів шахрайств, що дається
у сучасній літературі. Так В.Ю. Шепітько пропонує класифікувати способи шахрайства за такими підставами: а) залежно від спрямованості шахрайського посягання (способи шахрайств з метою заволодіння державним
майном, способи шахрайства з метою заволодіння індивідуальним майном
громадян); б) залежно від сфери економічної діяльності (у сфері побутового обслуговування; у сфері соціального захисту; у сфері туризму; у
сфері вивозу робочої сили за кордон); в) у залежності від характеру «відносин», які виникають між підприємствами або господарськими товариствами (фактичне представництво; фіктивне посередництво); г) залежно
від тривалості злочину (одноразові шахрайства; спрямовані на вузьке коло
жертв; такі, що охоплюють значну частину населення) [8].
О.Л. Мусієнко пропонує класифікацію, у якій способи шахрайства можна виділяти залежно від відносин особи шахрая з підприємством, на майно якого зазіхають злочинці; з участю осіб, що перебувають у трудових
відносинах з підприємством, на майно якого зазіхають злочинці; з участю
осіб, що перебувають у трудових відносинах з підприємством; сторонньою
особою (не працівником підприємства) [4]. Тобто характер способу шахрайства багато в чому залежить від особи злочинця, його відносин із фі-
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зичними чи юридичними особами, майно яких викрадається. Варто зазначити, що об’єктом зазіхання може бути як фізична, так і юридична особа.
Під час вчинення шахрайств у сфері працевлаштування суб’єкти правовідносин поділяються на два «табори» у процесі вступу в псевдотрудові
взаємини. Завжди одна із сторін є зацікавленою в отриманні фінансової
вигоди, а інша сторона, приймаючи юридичні або ж фактичні відносини
довіри, добровільно передає майно чи права на нього злочинцю, що відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада
2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності» є ознакою, яка вказує на відмінність шахрайств від інших форм
розкрадання.
Під час визначення способів вчинення шахрайств у сфері працевлаштування важливо встановити основні елементи, які сприяють злочинцю
у досягненні його мети. У зв’язку із цим значення слідів злочину є, безумовно, важливим питанням, зокрема, щодо того, яким чином злочинець
привернув увагу потерпілого, як здійснив обман або увійшов у довіру, яку
соціальну роль зловмисник «приміряв на себе», яку обстановку створив
для заманювання потерпілого, які функціональні обов’язки виконував та
безліч інших питань, що мають важливе значення під час розслідування.
Вчинення злочину, зазвичай, виражається у певній системі, зокрема: підготовка до злочинного діяння, визначення способу його вчинення
і/або приховування (маскування). Проте варто зауважити, що не всі злочини відповідають цій структурі, є і ті, які можуть вчинятись без однієї із
зазначених складових.
Підготовка до злочину розуміється як підшукування або пристосування
засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова з метою вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для
вчинення злочину (ст. 14 Кримінального кодексу України).
На початковому етапі розробляються схеми вчинення шахрайських дій,
аналізуються злочинцем власні можливості, у разі потреби проводяться
організаційні та технічні заходи, спрямовані на реалізацію задуманого, визначається необхідна модель поведінки шахраєм тощо.
Найбільш розповсюдженими схемами шахрайств під час працевлаштування є:
1. Обман через мережу Інтернет або мережевий маркетинг. Часто в
«капкан» до зловмисника потрапляють люди, які з тих чи інших причин
шукають роботу вдома, це можуть бути молоді мами з маленькими дітьми,
пенсіонери, інваліди, нерідко і технічно обізнані фахівці.
Розповсюдженим є обман, коли роботодавець пропонує взяти участь
в інтернет-опитуваннях або працювати агентом з поширення рекламної
інформації, або ж оптом купити певний товар і самостійно поширювати
його в роздріб. Пропозиції зайнятості можуть варіюватися: від клікання на
рекламні банери до переведення коштів з одного електронного гаманця на
інший. Як наслідок шахрай отримає виконану роботу, а працівник залишається без фінансової винагороди за свою працю.
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2. Шахрайство під прикриттям кадрового агентства є не менш популярним способом обману в порівнянні із попереднім. Функціонування таких
суб’єктів господарювання, як кадрові агентства, є цілком законним, проте
під безневинними вивісками часто ховаються компанії з надання інформаційних та консультаційних послуг, які не зацікавленні у сприянні із
працевлаштуванням, після звернення до таких організацій особі пропонують підписати договір про надання консультаційних послуг, проте спершу
необхідно внести невелику передоплату. Після того як кошти потрапляють
до шахраїв, компанія видає клієнтові список вакансій, який можна знайти без особливих проблем у газеті або в мережі Інтернет. Причина «виманювання» в особи грошей може аргументуватись необхідністю внести
відомості про неї в базу даних, яка в подальшому також принесе шахраям
додатковий прибуток, оскільки є досить затребуваним товаром.
3. Майстерня, або ж робота вдома – ще одна із шахрайських схем у
сфері працевлаштування. Особі надають роботу, яка не вимагає перебування в офісі і дозволяє самостійно розпоряджатись вільним часом. Звичайно,
на такий «крючок» потрапляє чимало людей. Шахраї пропонують різноманітні заняття: від виготовлення виробів до набору текстів на комп’ютері
або ж обдзвону потенційних клієнтів, проте у процесі передачі матеріалу
для роботи шахраї просять внести певний завдаток, а після оплати просто
зникають.
4. Домовленості про сприяння у працевлаштуванні без наміру виконання обіцянки. Шахрай, перебуваючи у довірливих відносинах з жертвою
або нав’язуючи свої послуги, висловлює аргументи, якими переконує в
тому, що по-іншому на ту чи іншу посаду не потрапити і таким чином виманює гроші, а потім зникає.
5. Проходження платного навчання, без якого, нібито, претендент на
посаду не зможе розібратись в тонкощах роботи. Після того, як особа витратила час і кошти на отримання, зазвичай, не особливо потрібних знань,
їй повідомляють, що вакансія уже занята.
6. Працевлаштування за кордоном – ще одна платформа для здійснення шахрайських дій. Злочинці, як правило, користуються необізнаністю
претендентів на роботу і просять певну суму за оформлення документів.
Як тільки кошти потрапляють до кишені шахраїв, потерпілі вже не в змозі
знайти посередників.
7. Більш фатальні наслідки для шукача роботи можуть наступити і тоді,
коли його плани переїхати за кордон реалізовуються, проте замість омріяної роботи особа потрапляє в сексуальне або ж трудове рабство.
Окрім шахрайства, в діях злочинців можуть міститись склади інших
злочинців, зокрема:
1. ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);
2. ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини);
3. ст. 154 (примушування до вступу у статевий зв’язок);
4. ст. 302 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією);
5. ст. 331 (незаконне перетинання державного кордону);
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6. ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон
України).
Як правило, обман полягає в дезінформації особи щодо умов праці або
характеру роботи, яку необхідно буде виконувати.
Схем вчинення шахрайств у сфері працевлаштування існує чимало,
проте у зв’язку із високою латентністю таких злочинів, виявлення зловмисників значно ускладнюється, і тому встановлення усіх дійсних схем є
надзвичайно непростим завданням. Їх різноманітність обмежується лише
фантазією злочинця, його психологічним станом, рівнем інтелектуального
та культурного розвитку, та, безумовно, наявністю кримінального досвіду
[9, c. 471–473].
Шахрайських схем у сфері працевлаштування, де потерпілою стороною
буде держава, існує також чимало, зокрема:
• Ухиляючись від сплати адміністративних санкцій, передбачених ст. 20
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
посадові особи, які володіють адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями в управлінні підприємством, установою,
організацією, діючи умисно, вносять до офіційного документа, звіту про
зайнятість та працевлаштування інвалідів завідомо неправдиві відомості,
завдаючи матеріальну шкоду державі. Зокрема, шкода полягає в тому що
інваліди залишаються без робочих місць, а держава без оплачених адміністративних санкцій.
• Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 226 від 5 квітня 1994 року «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту
та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» студентам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, що навчалися або виховувалися у навчально-виховних та вищих навчальних закладах і перебували на повному державному утриманні, у процесі їхнього працевлаштування видається одноразова грошова допомога в розмірі шести прожиткових мінімумів. Особи,
використовуючи завідомо підроблені документи про працевлаштування,
подають заяви на отримання зазначених вище виплат без законних на те
підстав, порушуючи чинне законодавство України.
Відповідно, на підготовчому етапі під час вчинення шахрайств у сфері
працевлаштування важливим для злочинця є визначення схеми дій і забезпечення всіх можливих умов для ефективного проведення подальших злочинних дій на наступних етапах шахрайства у трудових правовідносинах.
Зокрема, це може бути оренда офісу під шахрайське «кадрове агентство»
та надання йому завуальованого вигляду функціонуючого офісу, або ж отримання необхідного реманенту у випадку із шахрайством, де потерпілому
пропонують за фінансову винагороду певну трудову діяльність з набору
тексту або ж розміщенні рекламних оголошень. Також, на підготовчому
етапі шахрай може розповсюджувати інформацію в мережі Інтернет, провокуючи шукачів роботи відреагувати на вигідні умови заробітку як на
території України, так і за кордоном.
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Своєю чергою, другий етап вчинення злочину полягає у реалізації задуманого відповідно до визначеної схеми, а саме заволодінні чужим майном
або правом на нього шляхом введення в оману або ж зловживаючи довірою потерпілого, що, відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу (далі –
КК) України і є способами вчинення шахрайства. Оскільки згадані способи прямо передбачені у ст. 190 КК України, їх наявність під час вчинення
шахрайства у сфері працевлаштування є обов’язковою.
Розглянемо зазначені етапи на прикладі такої схеми, як «шахрайське працевлаштування за кордоном». Таким чином, початковий етап вчинення злочину
характеризуватиметься розробкою схеми здійснення шахрайської операції, проведенням організаційних та технічних заходів, спрямованих на забезпечення
можливості її практичної реалізації. До цих заходів можна віднести такі дії: реєстрацію комерційного (або іншого) підприємства, відкриття рахунків у банках,
оформлення оренди приміщення, розміщення реклами для приваблення більшої
кількості потенційних потерпілих, виготовленні необхідної документації (бланків, печаток чи штампів, візитних карточок, бланків договорів, ліцензій тощо.)
Основним завданням на цьому етапі є вчинення всіх необхідних дій
для ефективного втілення шахрайської схеми, яка посприяє отриманню
очікуваної вигоди. Тобто, чим переконливішими будуть шахраї, імітуючи
роботу діючої фірми з працевлаштування, тим більше у них шансів отримати фінансовий прибуток. Тому саме від якісної підготовки до злочину і
залежатиме результат афери.
Другим етапом є безпосереднє здійснення обманних дій. Злочинець,
визначившись із схемою злочину, втілює її в «життя», зокрема: підписує договори про надання консультаційних послуг, здійснює переписку
з клієнтом, підбирає інформацію про можливі місця роботи та омріяні
особою посади, отримує фінансову винагороду за оформлення необхідних
документів тощо. Тобто, здійснює всі необхідні дії, щоб запевнити особу в
тому, що кошти які, вона оплачує, ідуть на досягнення цілей потерпілого.
Етап приховування характеризується знищенням усіх слідів, які зможуть вказати на шахраїв. Зокрема: зміна номерів телефонів, зміна офісного приміщення, максимальне знищення всіх матеріальних свідчень, які
можуть вказувати на злочин.
Аналіз способів шахрайств у сфері працевлаштування дає змогу визначити їх загальну картину, особливості пошуку та використання слідів
зазначеної злочинної діяльності.
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Б. В. Щур
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ
В СУЧАСНІЙ КРИМІНАЛІСТИЦІ
Постановка проблеми. У спеціальних літературних джерелах зазначається, що криміналістична методика розвивається й удосконалюється за
законами, які є загальними для всього криміналістичного знання, але разом
із тим у завершальному розділі криміналістики вони набувають особливого значення. При цьому вчені-криміналісти називають такі закони: закон
зв’язку і наступності поміж існуючими і виникаючими криміналістичними
методичними концепціями; закон активного творчого пристосування досягнень інших наук до криміналістичної методики розслідування злочинів;
закон обумовленості розвитку криміналістичної методики розслідування
злочинів потребами слідчої практики; закон інтеграції і диференціації криміналістичного методичного наукового знання; закон прискорення темпів
розвитку криміналістичної методики розслідування злочинів на підставі
науково-технічного прогресу [2, 41–44].
Сьогодні наукові розробки із криміналістичної методики здійснюються у кількох напрямах: 1) подальше формування методологічних засад
криміналістичної методики – її загальних положень (концептуальних підходів, принципів, функцій, структури тощо); 2) створення окремих криміналістичних методик (відносно категорій, видів, підвидів злочинів та ін.);
3) розробка криміналістичних методик щодо різних видів діяльності: слідчої, судової, прокурорської, адвокатської; 4) пропонування окремих засобів
криміналістичної методики – методичних рекомендацій, методів, прийомів,
технологій тощо.
Підтвердженням цьому є міркування й інших вчених-криміналістів.
О.Я. Баєв зазначає, що розвиток криміналістичної методики, – завершального розділу науки криміналістики, що акумулює в собі усі досягнення попередніх її розділів, які «пристосовують» їх до потреб судового дослідження окремих видів та категорій злочинів, – відбувається у таких напрямках:
1) поглиблене вивчення теорії криміналістичної методики, сутності наукових та методичних засад судового дослідження (переважно розслідування)
окремих видів і категорій злочинів; 2) створення «працездатних» криміналістичних характеристик окремих видів та різновидів злочинів. Тут вельми
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цікавим у науковому і, безперечно, значущими у практичному відношенні є
дослідження щодо створення узагальнених криміналістичних портретів (їх
ще іменують в літературі «психологічними профілями») осіб, що вчиняють
злочини окремих видів, переважно «серійних» злочинців; 3) найактуальнішим напрямком розвитку цього розділу науки криміналістики є адаптація
окремих методик, які відповідають реаліям сучасної дійсності, що викликають як модифікації способів учинення вже відомих злочинів (убивств,
шахрайств тощо), так і виникнення деліктів, які раніше не визнавалися
злочинами, таких, зокрема, як захоплення заручників, незаконне позбавлення волі, злочини у сфері комп’ютерної інформації тощо. Особливу увагу криміналістів сьогодні викликають проблеми криміналістичного забезпечення розслідування серійних і замовних злочинів, а також злочинів, що
вчиняються групами, у тому числі організованими [1, с. 85–86].
Мета. Метою дослідження є звернення до проблеми криміналістичної
методики з огляду на сучасний стан та перспективи розвитку. Для досягнення мети автор поставив наступні завдання: висвітлити місце криміналістичної методики в структурі криміналістики та встановити тенденції
розвитку криміналістичної методики. Також автор ставить завдання довести, що криміналістична методика є певним поєднанням рекомендацій
криміналістичної техніки і тактики щодо своєрідності окремих видів злочинів (через це виявляється її прагматична роль). Для вирішення указаних
завдань та досягнення поставленої мети автор здійснює огляд криміналістичної літератури і робить власні висновки.
Виклад основного матеріалу. На активний розвиток криміналістичної методики звертає увагу А.В. Шмонін. Він зазначає, що сьогодні розпочався новий етап розвитку криміналістичної методики як завершального
розділу криміналістики. На сучасному етапі вона піднялася на нову висоту, отримуючи можливість пояснити вибірковість у діяльності із розслідування злочинів та його детермінацію не просто «зовнішніми причинами»
(слідами злочину) або «внутрішніми підставами» (досвідом, знаннями, навчанням, навичками тощо), а й тією системною єдністю, яку породжує у
процесі взаємодії суб’єкта та об’єкта пізнання. Прояв такої тенденції, вочевидь, слід пов’язувати з появою криміналістичної ситуалогії (М.П. Яблоков, Т.С. Волчецька та ін.) і криміналістичної технології (В.О. Образцов,
А.В. Шмонін та ін.) [12, с. 377]. На думку А. В. Шмоніна, це є не випадковим. Саме ситуаційний та технологічний підходи у своїй єдності є основними та центральними під час визначення предмета криміналістичної
методики [12, с. 377].
Цікавими є підходи тих учених-криміналістів, які намагаються визначити певні напрямки удосконалення криміналістичних методик. Зокрема,
Є.П. Іщенко та А.О. Топорков зазначають, що формування окремих криміналістичних методик здійснюється в останні роки за двома головними
напрямками: 1) удосконалення існуючих і розробка нових методик. До
останніх можна зарахувати такі, що пов’язані з появою нових складів
злочинів, які посягають, наприклад, на охоронювані інформаційні відноси-

Б. В. Щур. Перспективи розвитку криміналістичної методики в сучасній криміналістиці 461

ни, економічну безпеку, екологію та ін. Доопрацювання існуючих методик
може бути викликано появою нових способів учинення і приховування
злочинів, наприклад із застосуванням комп’ютерних мереж, із зміною контингенту суб’єктів злочинних посягань (виникнення організованих груп,
співтовариств); 2) розробка окремих методичних рекомендацій, що охоплюють декілька видів і навіть родів злочинів, але вчинюваних у специфічних
умовах місця та часу або особами, які мають певну ознаку [7, с. 483–484].
Схожу позицію щодо формування окремих криміналістичних методик за
двома напрямками висловлює й О.Р. Росинська [10, с. 238].
На думку В.А. Журавля, удосконалення криміналістичних методик повинно здійснюватися на підставі узагальнення та теоретичного пояснення
накопиченого емпіричного матеріалу і пізнання наукових фактів, що належать як до сфери вчинення злочинів, та і до сфери їх розкриття, розслідування та попередження. Зважаючи на це, перед науковцями постають такі
завдання: уніфікувати сучасні погляди на мету, завдання, структуру, зміст
криміналістичних методик на основі запровадження універсальної, базової
моделі; модернізувати існуючі та розробити нові методичні рекомендації із
розслідування тих чи інших категорій злочинів за рахунок більш широкого
застосування криміналістичної класифікації злочинів, криміналістичної їх
характеристики, типових слідчих ситуацій та версій; викласти відповідні
методичні рекомендації у найбільш доступній для сприйняття формі, у
тому числі й у вигляді певних програм та алгоритмічних схем, котрі реалізуються на базі сучасних комп’ютерних технологій [6, с. 43]. При цьому
В.А. Журавель підкреслює, що перед ученими-криміналістами постають
такі завдання: уніфікувати сучасні погляди на предмет криміналістичної
методики, сферу реалізації, структуру як розділу криміналістики; розробити принципи формування криміналістичних методик судового розгляду
кримінальних справ різних категорій злочинів, їх мету, завдання, структуру, зміст, визначити суб’єкти реалізації; модернізувати існуючі та розробити нові методичні рекомендації з розгляду тих чи інших видів злочинів за
рахунок впровадження універсальної, базової моделі розслідування, більш
широкого використання криміналістичної класифікації та характеристики
злочинів, типових слідчих ситуацій і версій, а також різних підходів до
формування самих криміналістичних методик виходячи з їхніх класифікаційних рівнів; викласти відповідні методичні рекомендації у найбільш
доступній для сприйняття формі, у тому числі й у вигляді певних програм
розслідування та алгоритмічних схем дій слідчого у тих чи інших ситуаціях, реалізація яких може здійснюватися на основі сучасних комп’ютерних
технологій [5, с. 293].
Слушні міркування щодо перспективних напрямків розвитку методик
розслідування висловлює Н.Н. Давидова і вважає, що такими є:
1. удосконалення існуючих методик розслідування окремих видів злочинів;
2. створення нових методик розслідування окремих видів злочинів з
урахуванням відповідних закономірностей, принципів та вимог, що засто-
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совуються для побудови цих методик (єдина структура, побудова методик розслідування на результатах вивчення та узагальнення практики, з
урахуванням можливих слідчих ситуацій тощо). У межах цього перспективного напрямку можна виокремити розвиток нетрадиційних методик,
структура яких не відповідає типовій структурі;
3. розвиток комбінованих методик, а також розробка методик розслідування класів злочинів (у галузі економічної діяльності, вчинених неповнолітніми, екологічних злочинів та ін.);
4. комплексування існуючих методик розслідування окремих видів злочинів залежно від слідчих ситуацій та за елементами криміналістичної
характеристики злочинів;
5. використання положень розроблених криміналістичних методик розслідування злочинів у теорії адміністративно-процесуальної діяльності, в
оперативно-розшукових методиках;
6. алгоритмізація методик розслідування окремих видів злочинів з використанням електронно-обчислювальної техніки [4, с. 104-105].
На нашу думку, виокремлені тенденції є справедливими. Це стосується
і формування окремих криміналістичних методик, і використання таких
розробок в інших правових галузях, й алгоритмізації щодо застосування
та реалізації криміналістичних методик.
Важливою тенденцією криміналістичної методики є розробка систем
методичних рекомендацій для оптимізації діяльності органів досудового
розслідування. Настав час адаптувати окремі криміналістичні методики до
вимог слідчої практики, перейти від описового характеру цих методик до
робочих програм. Йдеться про те, що методичні рекомендації мають бути
«доступними для сприйняття» слідчим, тобто вони повинні бути адресовані представникам органів досудового розслідування [11, с. 835]. Це питання може бути вирішене шляхом здійснення програмування розслідування,
запровадження дієвих комп’ютерних програм.
Своєрідною тенденцією розвитку криміналістичної методики є розширення її меж. Криміналістичні методики розробляються не тільки для розслідування певних видів (груп) злочинів, а й в інших сферах пізнавальної
діяльності (судовій, прокурорській, адвокатській). Зокрема, І.І. Когутич
пише, що різноманіття шляхів вирішення питання про поняття криміналістичної методики можна і треба пояснювати тим, що останніми роками
науковці пов’язують зміни у предметі криміналістичної методики (як і криміналістичної техніки і тактики) з необхідністю дослідження та розробки
прийомів і методів не тільки досудового розслідування, а й для дослідчої діяльності, врегульованої ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу
України, а також для судового розгляду кримінальних справ [9, с. 243].
Автор підкреслює, що сфера реалізації функцій криміналістичної методики не обмежується тільки стадією досудового розслідування. Якщо кримінальна справа із затвердженим прокурором обвинувальним висновком
передана до суду, то невже не виникає необхідності у використанні судом
криміналістичних методик судового розгляду відповідних категорій кримі-
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нальних справ, адаптованих саме для ситуацій, що можуть виникати на
цій стадії кримінального судочинства? [9, с. 247]. Подібної позиції дотримуються й деякі інші вчені-криміналісти. Так, В.К. Гавло вказує, що відповідь, здається, повинна бути однозначною: предметом криміналістичної
методики виступає пізнання закономірностей застосування методики і в
процесі судового розгляду, а, отже, сфера долучення її наукового потенціалу розповсюджується й на судове слідство у формі оптимально розробленої методики щодо його проведення [3, с. 460].
В юридичній літературі приділялася певна увага визначенню динаміки
підготовки дисертаційних робіт з криміналістики, у тому числі й з криміналістичної методики. Так, А.В. Іщенко спеціально дослідив тематичну спрямованість дисертаційних досліджень проблем методики розслідування окремих
видів злочинів. За його результатами найбільша активність у розробці зазначеної проблематики припадає на вісімдесяті роки ХХ ст., коли було захищено більше 50% кандидатських дисертацій. Пошуки науковців у цій розгалуженій проблематиці зосереджуються у таких напрямах: а) загальні питання
методики розслідування розкрадань; б) специфіка розслідування розкрадань
у конкретних галузях виробництва; в) особливості розслідування розкрадань
залежно від способу їх вчинення. Головна увага вчених-криміналістів зосереджена на висвітленні специфіки методики розслідування у певних галузях виробництва. Цим питанням присвячено 65,7% робіт. Наступним за інтенсивністю досліджень напрямом роботи вчених-криміналістів є розробка проблем
методики розслідування злочинів проти громадської безпеки, громадського
порядку та народного здоров’я. Дисертації цієї спрямованості становлять 11%
від загальної кількості з проблем методики розслідування [8, с. 258-264].
Науковий аналіз проведених досліджень дозволяє стверджувати, що
останнім часом незначна кількість дисертаційних досліджень присвячувалась проблемам формування методологічних засад криміналістичної методики. Більшість дисертаційних праць було присвячено розробці окремих
криміналістичних методик1.
Висновки. Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку криміналістичної методики дозволило встановити місце криміналістичної
методики в структурі криміналістики та встановити тенденції розвитку
криміналістичної методики, серед яких можна виокремити: формування
окремих криміналістичних методик, використання таких розробок в інших
правових галузях, алгоритмізації щодо застосування та реалізації криміналістичних методик. Важливою тенденцією криміналістичної методики
є розробка систем методичних рекомендацій для оптимізації діяльності
органів досудового розслідування. Своєрідною тенденцією розвитку криміналістичної методики є розширення її меж. Так само важливим є те, що
криміналістичні методики розробляються не тільки щодо розслідування
певних видів (груп) злочинів, а й в інших сферах пізнавальної діяльності
(судовій, прокурорській, адвокатській).
1
Про це свідчить й аналіз тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права,
розглянутих та схвалених Національною академією правових наук України.
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Анотація
Щур Б. В. Перспективи розвитку криміналістичної методики в сучасній криміналістиці. – Стаття.
У статті висвітлюється місце криміналістичної методики в структурі криміналістики та
деякі тенденції її розвитку. Криміналістика на сучасному етапі характеризується значним підвищенням ролі такої її частини, як криміналістична методика. Саме в цій частині відбувається
поєднання рекомендацій криміналістичної техніки та тактики щодо своєрідності окремих видів
злочинів, виявляється її прагматична роль. Тобто криміналістична методика найбільшим чином
наближена до практичної діяльності органів досудового слідства, до розкриття та розслідування різних категорій злочинів. У зв’язку з цим, під час визначення напрямів наукового пошуку в
галузі криміналістичної методики вченим треба, насамперед, виходити з потреб судово-слідчої
практики, прогностичного бачення ймовірних шляхів розвитку та структурних змін злочинних
проявів, міжнародного досвіду боротьби з ними, оскільки на сьогодні, на жаль, спостерігається
певна диспропорція між запитами практики і науковими розробками. У криміналістичній літературі справедливо наголошується, що незважаючи на активні дослідження сучасних проблем
криміналістичної методики, не можна сказати, що більшість із них успішно розв’язано.
Ключові слова: криміналістична методика, розслідування злочинів, тенденції криміналістичної методики, вид злочину, окрема криміналістична методика.

Б. В. Щур. Перспективи розвитку криміналістичної методики в сучасній криміналістиці 465

Аннотация
Щур Б. В. Перспективы развития криминалистической методики в современной
криминалистике. – Статья.
В статье освещается место криминалистической методики в структуре криминалистики
и некоторые тенденции ее развития. Криминалистика на современном этапе характеризуется значительным повышением роли такой части, как криминалистическая методика.
Именно в этой части происходит сочетание рекомендаций криминалистической техники и
тактики касательно своеобразия отдельных видов преступлений, проявляется ее прагматическая роль. То есть криминалистическая методика в наибольшей степени приближена к
практической деятельности органов досудебного следствия, к раскрытию и расследованию
различных категорий преступлений. В связи с этим, при определении направлений научного поиска в области криминалистической методики, ученым нужно прежде всего исходить
из потребностей судебно-следственной практики, прогностического видения возможных
путей развития и структурных изменений преступных проявлений, международного опыта
борьбы с ними, поскольку на сегодня, к сожалению, наблюдается определенная диспропорция между запросами практики и научными разработками. В криминалистической литературе справедливо отмечается, что, несмотря на активные исследования современных
проблем криминалистической методики, нельзя сказать, что большинство из них успешно
решено.
Ключевые слова: криминалистическая методика, расследование преступлений, тенденции криминалистической методики, вид преступления, отдельная криминалистическая
методика.
Summary
Shchur B. V. Prospects of development of forensic techniques in modern forensic
science. – Article.
The place of criminalistics methods in the structure of criminalistics and some its progress
trends are lightened in the article. Criminalistics on the modern stage is characterized by the
considerable increase of role of such part, as criminalistics methods. Exactly in this part there is
combination of recommendations of criminalistics technique and tactics in relation to originality
of separate types of crimes, it appears its pragmatic role. In other words criminalistics methods
is close most character to practical activity of organs of pre-trial investigation, to disclosing and
investigation of different categories of crimes. In this connection, at determination of directions
of scientific research in the sphere of criminalistics methods, it is necessary first of all to go a
scientist out the necessities of judicial and investigative practice, prognostic vision of credible
ways of development and structural changes of criminal displays, international experience
of committing them, as for today, unfortunately, there is certain disproportion between the
queries of practice and scientific developments. It is justly marked in criminalistics literature,
that without regard to active researches of modern problems of criminalistics methods, it is
impossible to say, that majority from them is successfully untied.
Key words: сriminalistics methods, investigation of crimes, tendency of criminalistics
methods, type of crime, separate criminalistics methods.
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Т. Г. Щурат
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ
ОПЕРАЦІЇ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ НЕГЛАСНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Постановка проблеми. Основою формування результатів проведення
ОРО та НСРД є негласно отримана та зафіксована інформація, яка згідно із законодавством повинна використовуватися в кримінальному процесі.
У теорії ОРД вже приділялася достатня увага дослідженню питань фіксації
і використання оперативно-розшукової інформації в якості доказів, у т.ч.
такої інформації, що отримана від та (або) за участю негласних працівників.
Мета статті – дослідити ефективність використання інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукової операції та негласних
слідчих (розшукових) дій із залученням негласних працівників.
Виклад основного матеріалу. Використання негласно отриманої інформації з позиції ОРД має здійснюватися відповідно до ст. 10 Закону
України «Про оперативно-розшукову діяльність» [2]. Зокрема, матеріали
ОРД використовуються:
1) як приводи та підстави для початку досудового розслідування;
2) для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні;
3) для попередження, виявлення, припинення і розслідування злочинів,
розвідувально-підривних посягань проти України, розшуку злочинців та
осіб, які безвісти зникли тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 99 КПК України [1, ст. 91] матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб,
зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону України
«Про оперативно-розшукову діяльність», за умови відповідності вимогам
КПК, є документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні як докази.
Результати проведення ОРО та інші матеріали ОРС, заведені стосовно
осіб, які причетні до готування злочину, підлягають реалізації і традиційно використовуються як приводи та підстави для початку досудового
© Щурат Т. Г., 2017
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розслідування, а також для отримання фактичних даних, які можуть бути
доказами.
Доказова цінність результатів проведення ОРО беззаперечна. Будучи
документальним та, у випадках аудіо- та відеофіксації, наглядним відображенням подій за участю фігурантів в їх динаміці, зафіксована на технічних
носіях інформація вказує на фактичні дані, що повинні стати доказами, і,
поза сумнівом, вона сприяє здійсненню правосуддя. Взагалі мета оперативного документування в цілому зумовлена відповідним переліком обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню і які, у
свою чергу, випливають із положень ст. 91 КПК України [1, ст. 91].
Однак для окремого документування характерним є орієнтованість на
завчасно визначений слідчим чи оперативним підрозділом предмет документування, як-то факт зустрічі, передачі-отримання фігурантом певних
предметів або речей, учинення ним протиправних, підготовчих чи інших
дій тощо. У залежності від виду злочину має свою специфіку і коло обставин, що підлягають негласному документуванню. Їх детальна фіксація за
допомогою технічних засобів свідчить про успіх, результативність оперативного документування та є запорукою майбутнього загального успіху на
стадії досудового розслідування й судового розгляду. Зміст зафіксованої
оперативно-розшукової інформації про обставини злочинної діяльності дозволяє визначити перелік питань, які належить з’ясувати та уточнити під
час проведення подальших слідчих (розшукових) дій – допитів, обшуків,
пред’явлень для впізнання, слідчих експериментів тощо. Адже відповідно
до ст. 223 КПК [1, ст. 223] слідчі (розшукові) дії спрямовані не тільки на
отримання (збирання) доказів, але й на перевірку вже отриманих доказів
у конкретному кримінальному провадженні.
Інформація, отримана під час проведення ОРО із залученням негласних
працівників, може використовуватися і з метою організації та проведення
самих слідчих (розшукових) дій на етапі досудового розслідування. Відповідні матеріали можуть містити відомості про можливі джерела доказів,
осіб, яким відомі обставини і факти, що мають значення для кримінального
провадження, про місцезнаходження знарядь і засобів учинення злочинів,
грошей і цінностей, нажитих злочинним шляхом, предметів і документів,
пов’язаних з обставинами предмета доказування, та про інші факти і обставини, які дозволяють визначити обсяг і послідовність проведення слідчих дій, вибрати найбільш ефективну тактику їх здійснення. Вивчення та
аналіз матеріалів ОРД впливає на правильний вибір оперативним працівником та слідчим найбільш доцільних способів установлення, дослідження
й фіксації доказової інформації.
Матеріальним відображенням проведених ОРО або НСРД є протоколи
з відповідними додатками, що складаються у відповідності до ст. 252 КПК
[1, ст. 252]. Додатками до цих протоколів слід уважати матеріали аудіо- та
відеозапису, магнітні та інші носії інформації, яка зафіксована на них за
допомогою відповідних технічних засобів. Це можуть бути аудіо- та відеокасети, лазерні диски з аудіо- та відеофайлами чи відеокадрами, інші циф-
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рові носії, на яких зафіксовано дані, отримані під час провадження ОРО
чи НСРД, що мають доказове значення.
Ці додатки утворюються процесуальним шляхом, і їх не можна відокремлювати від відповідних протоколів, а ймовірність сумнівів в їх достовірності є мінімальною. Проте, виходячи зі змісту КПК [1, ст. 223],
існує можливість призначення експертизи цих додатків до протоколів за:
мотивованим клопотанням учасників кримінального процесу; за наявності
підстав вважати надані матеріали такими, що мають ознаки фальсифікації
прокурором, який здійснює нагляд за дотриманням законності під час провадження досудового розслідування; за рішенням слідчого, в провадженні
якого знаходиться кримінальне провадження.
У такому разі використання вказаних додатків в якості доказів взагалі стає можливим тільки після встановлення походження цих матеріалів, ідентифікації осіб, що зображені на відео або осіб, дії і розмови
яких відображено на магнітній стрічці чи цифровому файлі, встановлення
відсутності монтажу або інших фальсифікацій матеріалів, зміни голосу
або зовнішності певними особами з метою введення в оману працівників
правоохоронних органів та суду тощо. Для встановлення достовірності
отриманих під час проведення ОРО або НСРД матеріалів слід неодмінно
призначати відповідні звукотехнічні, фоноскопічні, фотопортретні та інші
експертизи.
Слід звернути увагу на важливе значення оперативно-технічного документування в процесі проведення окремих ОРО або НСРД із залученням негласних працівників. Результати проведення аудіо- та відеофіксації
мають певний попереджувальний потенціал. Не слід під час дослідження
можливостей, які надає використання матеріалів оперативно-технічного
документування в кримінальному судочинстві, обмежуватися лише вивченням пізнавального потенціалу та інформаційної користі результатів
застосування технічних засобів. Матеріали аудіо-, відеозапису особи можуть виконувати ще функцію об’єктивізації доказів, наочно захищаючи
доказову базу від перекручень та фальсифікацій.
Сьогодні існує проблема підтвердження показань потерпілих, свідків
та інших учасників процесу. Світовий досвід розслідування, який підтверджується і в Україні, вказує на один спільний факт: надзвичайно
важливо мати підтвердження показань. Причина цього полягає в тому,
що правдивість потерпілого чи свідка завжди піддаватиметься інтенсивній перевірці та сумнівам із боку адвокатів та сторони захисту з метою
забезпечення виправдання обвинуваченого під час кримінального провадження. Іншою проблемою залишається можливість протиправного впливу на потерпілих, свідків, застосування погроз, насилля тощо. У цьому
аспекті використання результатів оперативно-технічного документування
дозволяє запобігти, протистояти й нейтралізувати протизаконний вплив
розроблюваного або інших зацікавлених осіб, оскільки під час реалізації
матеріалів документування забезпечується комплекс заходів, спрямованих на захист носіїв інформації з тим, щоб не допустити використання

Т. Г. Щурат. Ефективність використання інформації...

469

неякісних чи викривлених фактичних даних, фальсифікацій під час їх
перевірки й оцінки, неналежного їх використання тощо.
Також слід підняти питання використання в якості доказів інформації, отриманої від негласних працівників, які залучаються до проведення
оперативно-розшукових операцій та НСРД. Як свідчить практика роботи
слідчих органів Національної поліції, негласні працівники надають свідчення в ході досудового розслідування та судового розгляду на умовах
анонімності, тобто під «псевдонімом» або вигаданими анкетними даними.
Положення ст. 272 КПК [1, ст. 272] скеровують проводити спеціальне
завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації із збереженням у таємниці достовірних відомостей про
особу, яка це завдання виконує. На практиці це положення зобов’язує
слідчих і прокурорів виносити постанови про забезпечення безпеки таких
осіб та збереження в таємниці достовірних відомостей про них. Цього вимагає і ч. 2 ст. 256 КПК [1, ст. 256], що зобов’язує проводити допит осіб,
які були залучені до проведення НСРД, із збереженням у таємниці відомостей про них та із застосуванням щодо них відповідних заходів безпеки,
передбачених законом.
У даному випадку маються на увазі заходи безпеки, передбачені
п. ж) ч. 1 ст. 7 та ст. 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб,
які беруть участь у кримінальному судочинстві» [3]. Тобто заходи безпеки,
спрямовані на забезпечення конфіденційності відомостей про особу (анонімності).
Слід зазначити, що анонімність є винятковою мірою і може мати серйозні наслідки для права обвинуваченого на справедливий і відкритий судовий розгляд, на одночасний допит двох і більшої кількості осіб (очна
ставка, перехресний допит).
Зумовлені практикою проблеми надання анонімних свідчень потребують якнайскорішого вирішення шляхом деталізації у відповідних нормативних актах порядку здійснення заходів безпеки, що істотно зачіпають
права інших учасників. Це сприятиме і додержанню законності як під час
досудового слідства, так і під час судового розгляду справи, і встановленню об’єктивної істини у справі [4, с. 37]. Так, окремі автори пропонують
розробити Закон про захист прав потерпілих та свідків, в якому передбачити інститут анонімного свідка [5, с. 140]. Проте в цьому немає необхідності, адже національне законодавство передбачає для цього майже всі
правові засоби.
Взагалі в розвинених правових системах спостерігаються дві форми
участі анонімних свідків у кримінальному процесі:
1) часткова або обмежена анонімність;
2) повна або абсолютна анонімність.
Якщо допускається часткова або обмежена анонімність, то свідок може
бути допитаний одночасно з іншими особами (підданий стороною захисту
перехресному допиту), однак він не зобов’язаний називати своє справжнє ім’я або інші докладні особисті дані, як, наприклад, адресу, рід занять
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або місце роботи. Цей захід особливо корисний під час заслуховування
показань свідків – таємних агентів і членів груп спостереження, які можуть опинитися в небезпеці, якщо їх справжня особистість стане відома
іншим учасниками процесу або публіці [6, с. 39]. Такі свідки зазвичай
дають свідчення в суді під вигаданим ім’ям, під яким вони були відомі в
ході операції, проте називають свою справжню посаду та виконувану ними
функцію (працівник поліції, слідчий, спеціальний агент і т. ін.). Специфікою проведення одночасного допиту (очної ставки) із залученням таких
осіб є те, що слідчий, прокурор, суддя зобов’язані завчасно попіклуватися
про недопущення неконтрольованого спілкування між учасниками допитуваними, погроз, тиску, протиправного впливу в інших формах.
КПК України також передбачає можливість допиту в якості свідків
штатних негласних працівників ОВС, перш за все працівників підрозділів
оперативно-технічних заходів та оперативної служби МВС. Відповідно до
ст. 252 чинного КПК (фіксація ходу і результатів НСРД) відомості про
осіб, які проводили НСРД або були залучені до їх проведення, в разі здійснення щодо них заходів безпеки можуть зазначатися із забезпеченням
конфіденційності даних про таких осіб у порядку, визначеному законодавством. Ч. 2 ст. 256 КПК передбачає можливість допиту в якості свідків
осіб, які проводили НСРД або були залучені до їх проведення. Допит цих
осіб може відбуватися із збереженням у таємниці відомостей про цих осіб
та із застосуванням щодо них відповідних заходів безпеки, передбачених
законом [1, ст. 256].
Відмінність організаційно-тактичних засад забезпечення анонімності
щодо штатних негласних працівників (окрім поліцейських «під прикриттям») полягає в тому, що ці особи продовжують повсякденне виконання
своїх службових обов’язків на негласних засадах у підрозділах оперативної служби, оперативно-технічних заходів тощо.
Якщо в кримінальному процесі допускається повна або абсолютна анонімність, то вся персональна інформація про особистість свідка залишається в таємниці. Свідок може явитися в суд, однак дає свідчення через
екран зі зміною зовнішності або спотворенням голосу. Проте якщо обвинувачений знає свідка, то збереження повної анонімності стає нереальним,
оскільки обвинувачений може легко ідентифікувати свідка по його показанням або в контексті наданої ним інформації.
Важливо зазначити, що у світлі того впливу, який показання анонімних свідків чинять на права підозрюваного (обвинуваченого), їх використання має встановлюватися Законом із чітким визначенням умов, які забезпечать баланс між необхідністю забезпечення анонімності негласного
працівника і правом підозрюваного (обвинуваченого) на справедливий
судовий розгляд. На рівні Постанов Пленуму вищих судових інстанцій
(Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ) слід звернути увагу суддів на положення
про обмеження, виходячи з внутрішнього переконання суддів, ваги та
доказової цінності свідчень особи, яка приймає участь у кримінальному
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судочинстві під псевдонімом, у разі, якщо такі свідчення не підкріплюються іншими доказами.
Висновки. Підводячи підсумок розгляду питань використання інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукових операцій і
НСРД із залученням негласних працівників, зазначимо, що для визнання її
доказового значення теоретичний і практичний інтерес має їх діагностика
з позиції вивчених критеріїв – належності, достовірності і допустимості.
Така діагностика включає з’ясування таких питань:
1) чи здатні отримані відомості встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальній справі (ст. 91 КПК України), чи інші
«проміжні» обставини, що мають значення;
2) чи об’єктивно відбивають зафіксовані відомості події, що мали місце
в дійсності;
3) чи отримані відомості уповноваженим на те органом;
4) чи було відповідне рішення суду на проведення заходу та чи дотримана процедура погодження з прокурором, якщо для проведення заходу
необхідний відповідний дозвіл;
6) чи малися фактичні і формально-правові підстави для проведення заходу;
7) чи малися істотні порушення гарантій прав громадян чи гарантій
встановлення істини, чи не перевищений термін проведення заходу;
8) чи закріплені отримані відомості в належній формі, встановленій
законом.
Вбачається за необхідне виділення двох основних форм використання
інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукових операцій
і НСРД із залученням негласних працівників:
1) у протоколах, складених за результатами їхнього проведення, та у
відповідних додатках до них (матеріали аудіо-, відеозапису тощо);
2) шляхом надання свідчень негласними працівниками на умовах анонімності.
Поєднання цих двох форм у практичній діяльності значно зміцнює доказову цінність результатів ОРО та НСРД шляхом підвищення рівня достовірності за рахунок сукупного підтвердження істинності зафіксованої
інформації. Синхронізовані зі свідченнями негласних працівників матеріали аудіо-, відеозапису особи в цьому випадку також виконують функцію
об’єктивізації доказів, наочно захищаючи наявну доказову базу від ймовірних перекручень та фальсифікацій із боку зацікавлених осіб.
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Анотація
Щурат Т. Г. Ефективність використання інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукової операції та негласних слідчих (розшукових) дій із залученням негласних працівників. – Стаття.
У статті розглядаються питання ефективного використання інформації, яка отримана
під час проведення оперативно-розшукової операції та негласних слідчих (розшукових)
дій із залученням негласних працівників у процесі виявлення та досудового розслідування
кримінальних правопорушень.
Ключові слова: оперативно-розшукова операція, негласна слідча (розшукова) дія,
негласні працівники, виконання спеціального завдання, досудове розслідування.
Аннотация
Щурат Т. Г. Эффективность использования информации, полученной при проведении оперативно-розыскной операции и негласных следственных (розыскных)
действий с привлечением негласных работников. – Статья.
В статье рассматриваются вопросы эффективного использования информации, полученной при проведении оперативно-розыскной операции и негласных следственных (розыскных) действий с привлечением негласных работников в процессе выявления и предварительного расследования уголовных преступлений.
Ключевые слова: оперативно-розыскная операция, негласное следственное (сыскная)
действие, негласные работники, выполнение специального задания, досудебное
расследование.
Summary
Shchurat T. H. Effective use of information obtained during operational search
operations and covert investigative (detective) actions involving covert employees. –
Article.
The article deals with the effective use of information obtained during operative search operations and covert investigative (detective) actions involving covert employees in identifying
and pre-trial investigation of criminal offenses.
Key words: operational-search operation, unofficial investigative (detective) action, covert
employees perform special tasks, pre-trial investigation.
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