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ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ 
ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ

В статье исследуется проблема право-
вого воспитания населения как одного из 
направления криминологической деятель-
ности экспертных учреждений в Украине. 
Несмотря на главную задачу экспертных 
учреждений в процессе проведения экспер-
тиз, отмечается на самостоятельности 
и важности воспитательного направления 
деятельности эксперта. Установлено от-
сутствие на национальном уровне систем-
ной нормативной базы по привлечению 
экспертных учреждений в процесс правово-
го воспитания населения по вопросам пред-
упреждения преступности. Проанализи-
рованы нормативные акты центральных 
органов власти и органов местного само-
управления относительно полномочий экс-
пертных учреждений в сфере повышения 
правового образования населения и право-
вой пропаганды.
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країни. Згадані правопорушення мають 
власну специфіку, а діяльність з їх розкрит-
тя та розслідування на жаль, не забезпечена 
методичними рекомендаціями на достат-
ньому рівні. Основоположним елементом 
методики розслідування кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з порушенням 
правил безпеки на підприємствах вугільної 
промисловості, має стати їх криміналістична 
характеристика.

Стан дослідження проблеми
Теоретичні питання криміналістичної 

характеристики злочинів у своїх роботах 
висвітлювали Р. С. Бєлкін, В. К. Весель-
ский, А. Ф. Волобуєв, В. К. Гавло, В. А. Жу-
равель, В. О. Коновалова, В. О. Образцов, 
М. В. Салтевський, В. Л. Синчук, А. В. Ста-
рушкевич, Р. Л. Степанюк, В. В. Тіщенко, 
В. Ю. Шепітько, А. В. Шмонін, Б. В. Щур, 
М. П. Яблоков та інші науковці. Окремі 
аспекти побудови криміналістичної харак-
теристики кримінальних правопорушень, 
пов’язаних з порушенням правил безпе-
ки на підприємствах вугільної промисло-
вості, досліджували О. В. Таран (2013 р.), 
К. О. Спасенко (2016 р.) та М. Я. Панчи-
шин (2016 р.). Втім, роботи названих ав-
торів лише частково фокусувалися на роз-
робці криміналістичної характеристики 
порушень правил безпеки на підприєм-
ствах вугільної промисловості, були підго-
товлені достатньо давно та не враховують 
сучасних новел кримінального та кримі-
нального процесуального законодавства, 

Постановка проблеми
За статистичними даними Офісу Ге-

нерального прокурора, щороку в Україні 
вчиняється біля однієї тисячі кримінально 
караних порушень правил безпеки під час 
виконання робіт з підвищеною небезпекою 
(відповідно до даних за 2018 та 2019 роки 
[1]). Суттєва частка таких кримінальних 
правопорушень учиняються на підприєм-
ствах вугільної промисловості, яка є одні-
єю із ключових галузей виробництва нашої 
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що підтверджує актуальність нашого до-
слідження.

Мета і завдання дослідження
Метою статті є обґрунтування та фор-

мулювання елементного складу криміна-
лістичної характеристики кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з порушенням 
правил безпеки на підприємствах вугільної 
промисловості.

Наукова новизна дослідження
У пропонованій статті вперше визначе-

но та обґрунтовано елементний склад кри-
міналістичної характеристики як базової 
складової внутрішньовидової методики роз-
слідування кримінальних правопорушень, 
пов’язаних з порушенням правил безпеки 
на підприємствах вугільної промисловості.

Виклад основного матеріалу
Криміналістична характеристика є базо-

вим елементом будь-якої методики розслі-
дування кримінальних правопорушень. Не 
вдаючись до наукових дискусій щодо сут-
ності та значення криміналістичної характе-
ристики, констатуємо, що класичним вважа-
ється запропоноване О. Н. Колесніченком 
та В. О. Коноваловою визначення названої 
криміналістичної категорії [2, с. 16]. У реалі-
ях чинного кримінального процесуального 
законодавства згадане визначення можна 
переформулювати наступним чином: кримі-
налістична характеристика кримінального 
правопорушення – це система відомостей 
(інформації) про криміналістично значу-
щі ознаки кримінальних правопорушень 
певного виду, що відображає закономірні 
зв’язки між ними і слугує побудові та переві-
рці слідчих версій у розслідуванні конкрет-
них кримінальних правопорушень.

На нашу думку, актуальними є питан-
ня щодо джерел формування, елементного 
складу та напрямків використання кримі-
налістичних характеристик окремих кримі-
нальних правопорушень під час їх розсліду-
вання, зокрема, це стосується і криміналь-
них порушень правил безпеки на підприєм-
ствах вугільної промисловості.

Безсумнівно, одним із орієнтирів для по-
будови криміналістичної характеристики 

досліджуваних кримінальних правопору-
шень мають стати вже розроблені криміна-
лістичні характеристики схожих деліктів та 
груп правопорушень більш високого рівня 
узагальнення.

О. В. Таран, у рамках розробки родо-
вої методики розслідування до елементів 
криміналістичної характеристики злочинів, 
пов’язаних з порушенням вимог законодав-
ства про охорону праці віднесла узагальнені 
відомості про спосіб вчинення злочину, осо-
бу злочинця, особу потерпілого, обстановку 
вчинення злочину, сліди та ознаки злочинів 
[3, c. 27].

К. О. Спасенко до елементів криміна-
лістичної характеристики кримінально ка-
раних порушень правил безпеки відносить 
способи (форми) порушення правил безпе-
ки; обстановку, час і місце порушення пра-
вил безпеки; особу потерпілого; особу зло-
чинця; наслідки порушення правил безпе-
ки; типові сліди злочину [4, с. 76]. На думку 
М. Я. Панчишина, суттєвими елементами 
криміналістичної характеристики пору-
шень правил безпеки під час виконання ро-
біт з підвищеною небезпекою є типові дані і 
відомості про обстановку та спосіб учинення 
цих злочинів, особу злочинця, особу потер-
пілого [5, с. 33]. В. М. Федченко найбільш 
суттєвими елементами вважає типові спосо-
би вчинення та приховування, обстановку 
(час, місце, умови), слідову картину [6, с. 17]

Оскільки досліджувані нами делікти є 
підвидом кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 272 КК України, вище-
наведені переліки елементів криміналістич-
них характеристик підлягають перегляду з 
урахуванням специфіки порушень правил 
безпеки саме на підприємствах вугільної 
промисловості.

Популярною в наукових колах є дум-
ка про те, що одним із основних джерел 
формування криміналістичної характерис-
тики кримінального правопорушення є 
його кримінально-правова характеристика. 
А. В. Старушкевич називає кримінально-
правову характеристику злочинів несучим 
каркасом по відношенню до криміналістич-
ної [7, c. 6]. В. А. Журавель піддає сумніву 
позиції науковців про перевантаженість 
криміналістичних характеристик кримі-
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нально-правовими та кримінологічними да-
ними, і навпаки, підтримує ідею про комп-
лексне використання трьох названих видів 
характеристик [8, с. 144-145]. Досягнення 
наук кримінального права та криміноло-
гії науковці відносять до ключових джерел 
криміналістичної методики в цілому [9, с. 8]. 

Підтримуючи цю позицію, зазначимо, 
що кримінально-правова характеристи-
ка кримінального правопорушення має не 
лише виступати основою його криміналіс-
тичної характеристики, а й разом з остан-
ньою стати базою для визначення обставин, 
що підлягають встановленню під час до-
судового розслідування. Тому з метою ви-
значення елементного складу та сутнісного 
наповнення криміналістичної характерис-
тики злочинних порушень правил безпеки 
на підприємствах вугільної промисловості 
вважаємо за доцільне врахувати зміст кри-
мінально-правової характеристики таких 
правопорушень.

Ст. 272 Кримінального кодексу України 
передбачено кримінальну відповідальність 
за порушення правил безпеки під час ви-
конання робіт з підвищеною небезпекою на 
виробництві або будь-якому підприємстві 
особою, яка зобов’язана їх дотримувати. Ч. 1 
зазначеної статті застосовується у випадках, 
коли такі діяння призводять до створен-
ня загрози загибелі людей чи настання ін-
ших тяжких наслідків, заподіяють шкоду 
здоров’ю потерпілого. Ч. 2 застосовується у 
випадках, коли такі діяння спричиняє заги-
бель людей чи настання інших тяжких на-
слідків [10].

Відповідно до Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення досудового роз-
слідування окремих категорій криміналь-
них правопорушень» [11], ч. 1 ст. 272 КК 
України було віднесено до категорії кри-
мінальних проступків, які розслідуються у 
формі дізнання за специфічною, визначеною 
КПК України процедурою. Вважаємо, що 
така специфіка має бути врахована під час 
розробки криміналістичної характеристики 
та методики розслідування кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з порушенням 
правил безпеки на підприємствах вугільної 
промисловості.

Основним безпосереднім об’єктом кри-
мінального правопорушення, передбачено-
го ст. 272 КК України, є безпека виконан-
ня робіт з підвищеною небезпекою, додат-
ковим обов’язковим об’єктом – життя та 
здоров’я особи. Потерпілим від такого пра-
вопорушення може бути як учасник відпо-
відного виробничого процесу, так і будь-яка 
інша особа, яка постраждала від порушення 
правил безпеки [12, с. 914]. Названі елемен-
ти кримінально-правової характеристики 
вказують на особу потерпілого, способи вчи-
нення та сліди-наслідки (зокрема пошко-
дження на тілі особи) як елементи криміна-
лістичної характеристики порушень правил 
безпеки під час виконання робіт з підвище-
ною небезпекою.

З точки зору об’єктивної сторони кримі-
нального правопорушення, передбачений 
ст. 272 КК України склад включає 1) діян-
ня – порушення правил безпеки під час ви-
конання робіт з підвищеною небезпекою на 
виробництві або будь-якому підприємстві; 
2) наслідки у виді загрози загибелі людей чи 
настання інших тяжких наслідків або запо-
діяння реальної шкоди здоров’ю потерпіло-
го (ч. 1 ст. 272) або у вигляді загибелі людей 
чи інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 272);- 
3) причинно наслідковий зв’язок між діян-
нями та наслідками [12, с. 914].

Обстановка і місце вчинення порушення 
правил безпеки також є обов’язковими еле-
ментами складу правопорушення. М. П. Ку-
цевич звертає увагу на своєрідність визна-
чення особливостей об’єктивної сторони 
складу кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 272 КК України. У цій нормі 
міститься вказівка не на певне місце вчинен-
ня, а на специфіку діяльності: «Порушення 
… на виробництві або будь-якому підпри-
ємстві» [13, c. 296]. Відповідно, уточнення 
потребує ознака вчинення кримінального 
правопорушення саме на підприємствах ву-
гільної промисловості.

Довідником кваліфікаційних характе-
ристик професій працівників до розділу 
«Вугільна промисловість» включені професії 
працівників, специфічні для підприємств і 
організацій з видобування та перероблення 
вугілля, будівництва вугільних шахт і розрі-
зів, а також гірничорятувальної служби [14]. 



80

Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

Наше право № 4, 2020

Відповідно до наказу Держнаглядохорон- 
праці України від 26.01.2005 № 15, до робіт 
з підвищеною небезпекою віднесено: будь-
які підземні роботи на шахтах та рудниках 
(п. 60); проведення розкривних робіт, ви-
їмка і навантаження корисних копалин при 
відкритих гірничих роботах (п. 73); роботи 
верхолазні та на висоті (наприклад на вуг-
лезбагачувальних виробництвах) (п. 94); ро-
бота на конструкціях мостових, баштових та 
козлових кранів (п. 100); вантажно-розван-
тажувальні роботи за допомогою машин і 
механізмів (п. 101); обслуговування механіч-
них та автоматичних ліній (п. 113) тощо [15]. 

Попередній аналіз слідчої практики по-
казав, що підприємства вугільної промис-
ловості, на яких найчастіше відбуваються 
порушення правил безпеки, можна поді-
лити на вуглевидобувні, гірничо-будівельні, 
вуглезбагачувальні та підприємства з ви-
робництва гірничо-шахтного обладнання. 
Спірним є питання щодо кваліфікації за- 
ст. 272 КК України порушень правил без-
пеки під час несення гірничо-рятувальної 
служби. Вважаємо, що тип підприємства 
вугільної промисловості, на якому було до-
пущено кримінально-каране порушення 
безпеки виробництва, є суттєвою ознакою 
обстановки вчинення кримінального пра-
вопорушення. З особливостями організації 
виробництва на підприємствах того чи ін-
шого різновиду будуть пов’язані й типові 
способи вчинення правопорушення, ознаки 
місця та часу його вчинення, ознаки особи 
потерпілого та правопорушника.

Як уже зазначалося, однією із 
обов’язкових складових об’єктивної сторони 
правопорушення, передбаченого ст. 272 КК 
України, є суспільно небезпечні наслідки, 
які мають знаходитися у безпосередньому 
причинно-наслідковому зв’язку із діянням. 
К. О. Спасенко розглядає наслідки пору-
шення правил безпеки виконання робіт як 
окремий елемент криміналістичної характе-
ристики [4, с. 72], що є досить нетиповим. 
На нашу ж думку, такі наслідки цілком по-
криваються поняттям слідів кримінально-
го правопорушення у широкому розумінні 
цього терміна (в інтерпретації М. В. Салтев-
ського це будь-які зміни в навколишньому 
середовищі, причинно пов’язані з подією 

злочину [16, c. 112]), а відтак не потребують 
виокремлення. Натомість вважаємо більш 
ефективним дослідження комплексної слі-
дової картини правопорушення, яка вклю-
чатиме як типові сліди-відображення, так і 
сліди-наслідки.

Суб’єктом кримінального правопору-
шення є особа, яка зобов’язана дотриму-
ватися правил безпеки під час виконання 
робіт з підвищеною небезпекою у зв’язку 
із обійманою посадою чи виходячи з харак-
теру виконуваної роботи. З суб’єктивного 
боку, порушення правил безпеки під час 
виконання робіт з підвищеною небезпекою 
можуть характеризуватися або необереж-
ною [12, с. 914], або змішаною (прямий уми-
сел щодо діяння, необережне ставлення до 
наслідків) формою вини. Відтак вважаємо 
за доцільне в рамках криміналістичної ха-
рактеристики порушень правил безпеки на 
підприємствах вугільної промисловості до-
сліджувати типові ознаки особи злочинця, 
зокрема й особливості стану психіки такої 
особи.

Науковці наполягають на тому, що кри-
міналістична характеристика криміналь-
ного правопорушення має містити ознаки 
і дані про закономірні зв’язки слідів, ви-
ражені відповідним ступенем вірогідності, 
встановленої на підставі узагальнення даних 
матеріалів кримінальних проваджень, апро-
бованих слідчою практикою [17, с. 241].- 
Погоджуючись із цією тезою зазначимо, що 
попередній аналіз судово-слідчої практи-
ки розслідування кримінальних правопо-
рушень, пов’язаних з порушенням правил 
безпеки на підприємствах вугільної про-
мисловості, виявив різницю в якісних та 
кількісних показниках окремих елементів 
криміналістичної характеристики ч. 1 (про-
ступку) та ч. 2 (злочину) ст. 272 КК України. 
Так, відмінності було виявлено в типовій ха-
рактеристиці слідової картини правопору-
шень, типових ознаках особи потерпілого та 
характеристиці зав’язків між потерпілим та 
порушником. Описане ще раз підтверджує 
потребу диференційованого дослідження 
специфіки розслідування кримінальних 
проступків та злочинів, пов’язаних із пору-
шенням правил безпеки на підприємствах 
вугільної промисловості.
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Висновки
Враховуючи викладене, специфіку кри-

мінальних правопорушень, пов’язаних із 
порушенням правил безпеки на підприєм-
ствах вугільної промисловості, попередні 
результати аналізу практики їх розслідуван-
ня, до елементного складу криміналістичної 
характеристики таких правопорушень нами 
було віднесено: типову обстановку, способи 
та слідову картину, ознаки особи потерпіло-
го та особи правопорушника. Свій розвиток 
пропоноване дослідження знайде у розроб-
ці змістовного наповнення відповідної кри-
міналістичної характеристики.
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АНОТАЦІЯ 
Статья посвящена обоснованию и фор-

мулировке элементного состава криминалис-
тической характеристики уголовных право-
нарушений, связанных с нарушением правил 
безопасности на предприятиях угольной 
промышленности. Определено, что источ-
никами формирования криминалистической 
характеристики названных правонарушений 
является их уголовно-правовая характерис-
тика и судебно-следственная практика их 
расследования. Отмечена необходимость диф-
ференцированной разработки криминалисти-
ческой характеристики уголовного проступка, 
предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК Украины и 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 
УК Украины. К элементному составу крими-
налистической характеристики отнесены 
обстановка, типичные способы и следовая 
картина, личность преступника и личность 
потерпевшего.

Ключевые слова: нарушение правил без-
опасности, угольная промышленность, до-
судебное расследование, уголовный проступок, 
преступление, криминалистическая характе-
ристика.

Bezghynskyi Yurii Serhiiovych
ELEMENTAL COMPOSITION OF 

FORENSIC CHARACTERISTICS OF 
CRIMINAL OFFENSES RELATED TO 

VIOLATION OF SECURITY RULES AT 
THE COAL INDUSTRY ENTERPRISES

The article is devoted to the substantiation 
and formulation of the elemental composition 
of the forensic characteristics of criminal of-
fenses related to the violation of safety rules at 

the coal industry enterprises. It is determined 
that the sources of formation of the forensic 
characteristic of the named offenses are their 
criminal-legal characteristic, judicial-investiga-
tive practice of their investigation. Emphasis is 
placed on the need for differentiated develop-
ment of forensic characteristics of the criminal 
offense under Part 1 of Art. 172 of the Criminal 
Code of Ukraine and the crime under Part 2 
of Art. 172 of the Criminal Code of Ukraine. 
The list of elements of the forensic characteris-
tic should be formed considering specificity of 
violations of safety rules at the enterprises of 
the coal industry.

The object of the offense and the victim as 
elements of the criminal law characterization 
indicate the identity of the victim, methods of 
commission and traces-consequences (includ-
ing injuries on the body) as elements of the fo-
rensic characteristic of safety violations during 
high-risk work. The type of coal industry enter-
prise in which a criminal violation of production 
safety was committed is also an essential feature 
of the situation of a criminal offense. Most com-
monly safety violations are committed at coal 
mining, mine construction, coal beneficiation 
enterprises and enterprises for the production 
of mining equipment. Instead of studying the 
consequences as a separate element, it is pro-
posed to study a complex trace picture of the 
offense, which will include both typical traces-
reflections and traces-consequences.

The elemental composition of the forensic 
characteristics includes the situation, typical 
methods and trace picture, the identity of the 
offender and the identity of the victim.

Key words: violation of safety rules, coal in-
dustry, pre-trial investigation, criminal offense, 
crime, forensic characteristics.


