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Присвячується 85-річчю від дня народження 
Смітієнка Віктора Миколайовича 

 Передмова

Після проголошення Україною незалежності постало пи тання 
підготовки і прийняття власного, яке б відповідало тогочасним 

реаліям, нового кодифікованого криміналь но го за конодавства. Кримі-
ногенна ситуація, що склалася тоді в країні, була загрозою національній 
безпеці. Професор В.М. Смітієнко стверджував, що «у сучасних умовах, 
з урахуванням конкретних історичних, економічних обставин та особ-
ливостей криміногенної ситуації, а також ідеологічної упередженості 
чинного кримінального законодавства, що не забезпечує адекватного 
врегулювання відносин у кримінально-правовій сфері, прийняття ново-
го Кримінального кодексу є для України нагальною потребою. В ньому 
заінтересовані всі: і населення (не лише ті, хто потребує захисту від зло-
чинних посягань, а навіть і самі правопорушники), і держава, реальну 
силу й авторитет якої зміцнюватиме новий кримінальний закон»1.

Однак очевидним стає і те, що перший проект Закону України про 
кримінальну відповідальність, принаймні окремі його положення, на-
лежної як правової, так і соціальної оцінки в науковому середовищі не 
отримали.

Вказаний документ суттєво вплинув на формування сучасної кримі-
нально-правової думки. Провідні ідеї проекту КК України реалізуються 
й сьогодні в останніх змінах до кримінального законодавства, що свід-
чить не тільки про важливість, оригінальність та своєчасність багатьох 
його положень, а й про те, що він значно випередив свій час і потребує 
належної як правової, так і соціальної оцінки2.

Як слушно зауважив А.В. Андрушко, «науковці оминули належною 
увагою проект КК України, підготовлений колективом авторів під ке-
рівництвом В.М. Смітієнко, попри те, що відповідальність за такі зло-

1 Агафонов Г., Смітієнко В. Чи настав уже час мати власний Кримінальний 
кодекс? Голос України. 1994. 29 червня. № 121 (0871). С. 6.

2 Кузнецов В.В., Кузнецов Л.О. Окремі напрямки удосконалення істори-
ко-правових досліджень кримінального законодавства України. Вісник Асоціації 
кримінального права України. 2016. № 1 (6). С. 49.
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чини у ньому була регламентована інакше, ніж у КК 1961 р. та чинно-
му КК»1.

Пригадаймо, як на початку 90-х років офіційний старт з підготовки 
нового Кримінального кодексу дала Верховна Рада України в постанові 
«Про Концепцію судово-правової реформи в Україні» від 28 квітня 1992 
року № 2296-XII, де було доручено Кабінету Міністрів України, Комісії 
Верховної Ради України у питаннях законодавства і законності, Верхов-
ному Суду України протягом 1992 року підготувати і подати на розгляд 
Верховної Ради України відповідні проекти законів.

20 жовтня 1992 року розпорядженням Першого Віце-прем’єр-мініс-
тра України було затверджено склад робочої комісії в кількості 27 осіб з 
підготовки проекту Кримінального кодексу. В комісію ввійшли провідні 
спеціалісти (як вчені, так і практичні працівники) у сфері кримінально-
го права2. Склад робочої групи постійної Комісії Верховної Ради України 
з питань правопорядку та боро тьби із злочинністю з підготовки альтер-
нативного проекту Кримінального кодексу України, очолюваної профе-
сором В.М. Смітієнком, включав 7 осіб. З цього приводу сам керівник гру-
пи зауважив: «щойно розпочавши вироблення концепції майбутнього 
кодексу і робочого завдання, комісія та ініціативна група опинились у 
своєрідному вакуумі, який утворився внаслідок залучення переважної 
більшості фахівців у цій галузі до робочої групи Кабінету Міністрів Укра-
їни з розробляння однойменного проекту»3.

Однак ці обставини аж ніяк не вплинули на якість та швидкість підго-
товки проекту Кримінального кодексу України за завданням Комісії Вер-
ховної Ради України з питань правопорядку та боро тьби із злочинністю.

Так, вже 16 вересня 1993 року Президія Верховної Ради України 
розглянула проект Кримінального кодексу України, підготовлений за 
завданням та за участі Комісії з питань правопорядку та боротьби із 
злочинністю. Президія взяла проект до відома та відзначила позитивну 
роботу, проведену Комісією разом з авторським колективом під керів-
ництвом професора В.М. Смітієнка. Водночас було вказано продовжити 
роботу щодо доопрацювання проекту Кримінального кодексу України 
та доручено комісіям Верховної Ради України з питань правопорядку та 

1 Андрушко А.В. Злочини проти волі, честі та гідності особи в проекті 
Кримінального кодексу України, підготовленому під керівництвом професора 
В.М. Смітієнка. Право та державне управління. 2018. № 30. Том 1. С. 176-182.

2 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосуван-
ня, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських 
країн : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 жовт. 2011 р. / редкол.: В.Я. Та-
цій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Х. : Право, 2011. С. 15-20.

3 Недригайло В., Смітієнко В., Агафонов Г. Відгороджуватися від своїх – не най-
кра щий вихід. (Деякі аспекти міжнародного співробітництва у реформуван ні кри-
мінального законодавства України). Голос України. 1996. 30 січня. № 18 (1268). С. 5.
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боротьби зі злочинністю і у питаннях законодавства і законності про-
аналізувати і заслухати на спільному засіданні питання про стан роботи 
над проектом Кримінального кодексу України і можливість узгодження 
його із розроблюваним за дорученням Кабінету Міністрів України, про 
що була прийнята постанова від 16 вересня 1993 року № 3439-XII.

Позитивно оцінюючи роботу над проектом КК України, заступник Го-
лови Комісії Верховної Ради України з питань правопорядку та боротьби 
із злочинністю О. Мороз звертав увагу на те, що «розглянутий Президі-
єю Верховної Ради України проект Кримінального кодексу розроблено і 
схвалено Комісією та більшістю інших постійних комісій Верховної Ради, 
ґрунтується на великому за обсягом інформаційному та науково-дослід-
ницькому матеріалі. Авторський колектив проаналізував статистичні 
дані про стан, структуру й динаміку злочинності в Україні, починаючи з 
1961 року, досвід вітчизняного (у тому числі дореволюційного) та інозем-
ного законодавств, врахував думки практичних працівників»1.

Професор П.Л. Фріс стверджує, що «фактично перший проект Кримі-
нального кодексу незалежної України народився у Київській Вищій шко-
лі МВС України і його автором був відомий український вчений-криміна-
ліст професор В.М. Смітієнко. Проект містив всі прогресивні погляди на 
кримінальне право – його структуру, зміст основних інститутів та норм, 
які існували у кримінально-правовій науці на початок 90-х років. Однак 
він залишався авторським проектом, хоча і був опублікований для широ-
кого обговорення і поданий у ВР України як альтернативний. В кінцево-
му підсумку був прийнятий проект, розроблений офіційною комісією»2.

Член парламентської Комісії з питань законності та правопорядку 
О. Матковський стверджував, що соціалістичне кримінальне законодав-
ство «залякувало» людей, а проект, що пропонується, зробить злочини 
«невигідними». За його словами, парламентському проектові «не дають 
ходу» комуністичні сили, оскільки він надзвичайно прогресивний, тоді 
як проект Кабміну фактично дублює в ідеологічному плані кодекс часів 
розвинутого соціалізму3.

Професор В.М. Смітієнко стверджував, що нав’язувану нині громад-
ській думці ідею, за якою новий Кримінальний кодекс України можна 
прийняти лише після Конституції і Цивільного кодексу, навряд чи мож-
на визнати за спроможну. Ця ідея з’явилася тоді, як створена Кабінетом 
Міністрів України у 1992 році робоча група з підготовки нового Кримі-
нального кодексу України після багаторазового перенесення терміну за-

1 Мороз О. Порушувати закон буде не тільки страшно, а й невигідно. Голос 
України. 1993. 19 жовтня. № 198. С. 4.

2 Фріс П.Л. Нариси історії кримінально-правової політики України : моно-
графія. Київ, 2005. 124 с.

3 Ємцов О. Перспектива появи нових Кримінального та Кримінально-про-
цесуального кодексів: 1+1=0? Юридичний вісник України. 1996. 19-26 червня (5). С. 3.
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вершення цієї роботи виявилася, зрештою, нездатною подати сучасний, 
якісний законопроект; після того, як її намагання нав’язати безглузде з 
точки зору елементарної юридичної логіки розрізнене прийняття окре-
мих глав Кодексу було у серпні минулого року відхилене адміністрацією 
Президента України; після того, як з’ясувалося, що складений нею проект 
порівняно з іншим проектом Кримінального кодексу, внесеним на роз-
гляд Верховної Ради України, виявився, на жаль, неконкуренто здатним1.

На нашу думку, в демократичній, незалежній державі Україна пи-
тання судово-правової реформи є питання національної безпеки, яке по-
винно бути в сфері діяльності Президента України як гаранта Конститу-
ції України. В цьому процесі має бути задіяно все суспільство, при цьому 
науковці в першу чергу. Під час розробки того чи іншого законопроекту 
повинен домінувати загальнодержавний інтерес. Братися до уваги та 
обговорюватися на загальнодержавному рівні всі передові, прогресивні 
ідеї та концепції із залученням передового досвіду інших держав2.

Слід згадати й доленосні слова професора В.М. Смітієнка: «Хочеться 
на завершення висловити надію, а точніше – впевненість в тому, що всі, 
хто дбає про добробут України, зуміють розібратися і побачити, де тут 
вузькокорпоративний, а де загальнодержавний інтерес, зможуть впли-
нути на те, щоб Україна не повторила сумного досвіду Росії, яка, маючи 
пріоритет у розроблянні нового кримінального законодавства, через не-
виправдане очікування прийняття інших законів змушена була посту-
питися ним. Тепер у справі розробляння кримінального законодавства  
вперед вийшла Україна, і становище лідера на цьому шляху їй не слід 
було б втрачати»3.

Отже, досвід законопроектної роботи тих часів є важливим для враху-
вання в діяльності новоствореної робочої групи з питань розвитку кримі-
нального права (відповідно до Указу Президента України № 584/2019 від 
07.08.2019 «Питання Комісії з питань правової реформи» у складі згаданої 
комісії створена робоча група з питань розвитку кримінального права, яка 
вже презентувала структуру та окремі положення проекту КК України)4. 

М.В. Сийплокі

1 Агафонов Г., Смітієнко В. Чи настав уже час мати власний Кримінальний 
кодекс? Голос України. 1994. 29 червня. № 121. С. 6.

2 Сийплокі М.В. Особливості підготовки першого проєкту Кримінального 
кодексу України під керівництвом професора В.М. Смітієнка. Нове українське пра-
во. Вип. 3. 2021. С. 259.

3 Агафонов Г., Смітієнко В. Чи настав уже час мати власний Кримінальний 
кодекс? Голос України. 1994. 29 червня № 121. С. 6.

4 Кримінальний кодекс України : проєкт (станом на 08.06.2022). URL:  
https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2022/06/09/1-kontrolnyj-tekst-proektu-
kk-08-06-2022.pdf  (дата звернення: 08.06.2022).



 Укладачі

СИЙПЛОКІ Микола Васильович
Професор кафедри кримінального права та процесу ДВНЗ «Ужгород-

ський національний університет», доктор юридичних наук, доцент. На-
родився 2 грудня 1970 року в селі Дубино Мукачівського району Закар-
патської області. У 1996 році закінчив з відзнакою Українську академію 
внутрішніх справ (нині – Національна академія внутрішніх справ Укра-
їни) за спеціальністю «правознавство». 

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата юридичних наук на тему «Кримінально-правова характеристи-
ка притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності» 
(спеціальність 12.00.08).     

25 лютого 2016 року рішенням Атестаційної комісії Міністерства осві-
ти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінально-право-
вих дисциплін та міжнародного кримінального права. У 2020 році захи-
стив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 
на тему «Кримінально-правовий захист охоронної діяльності в Україні» 
(спеціальність 12.00.08). Автор (співавтор) більше 100 друкованих науко-
вих та навчальних праць з кримінального права та кримінології, зокре-
ма: монографій «Кримінальна відповідальність за притягнення як обви-
нуваченого завідомо невинуватої особи» (Ужгород, 2011), «Кримінальна 
відповідальність за зґвалтування та насильницьке задоволення статевої 
пристрасті неприродним способом» (Ужгород, 2012) та «Кримінально-пра-
вовий захист охоронної діяльності в Україні» (Харків, 2019); навчального 
посібника «Кримінальне право України: курс тестових завдань» (Київ, 
2012) та «Правові засади взаємодії військовослужбовців Управління дер-
жавної охорони України з представниками засобів масової інформації» 
(Ужгород, 2021); хрестоматії «Правове забезпечення охоронної діяльності 
та безпеки» (Київ, 2018); Науково-практичного коментаря Кримінально-
го кодексу України (Київ, 2016); Великої української кримінологічної ен-
циклопедії (Харків, 2021). Основні сфери наукових інтересів: кримінальні 
правопорушення проти правосуддя; кримінальні правопорушення про-
ти статевої свободи та статевої недоторканості особи; кримінально-пра-
вовий захист охоронної діяльності в Україні.

СТУПНИК Ярослав Валерійович
Завідувач кафедри кримінального права та процесу ДВНЗ «Ужгород-

ський національний університет», кандидат юридичних наук, доцент. 
У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук на тему «Механізм протидії наркозлочинності: 
кримінологічні засади» (спеціальність 12.00.08). 5 липня 2018 року рі-



шенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України при-
своєно вчене звання доцента кафедри кримінального права та процесу.

Автор (співавтор) близько 90 друкованих наукових та навчальних 
праць з кримінального права та кримінології, зокрема: монографій 
«Кримінологічний аналіз механізму протидії наркозлочинності» (Хар-
ків, 2012), «Юридична техніка актів правозастосування» (Ужгород, 2013), 
«Розслідування перешкоджання законній професійній діяльності жур-
налістів»  (Ужгород, 2016) та «Захист і дотримання прав та свобод лю-
дини в діяльності Національної поліції» (Ужгород, 2019); навчального 
посібника «Кримінальне право України. Особлива частина» (Ужгород, 
2017); Науково-практичного коментаря Кримінального кодексу України 
(Київ, 2016), Великої української кримінологічної енциклопедії (Харків, 
2021) та науково-практичного коментаря Закону України «Про засади за-
побігання і протидії корупції» (Харків, 2012 р.). Основні сфери наукових 
інтересів: теоретико-прикладні проблеми протидії наркозлочинності та 
електоральній злочинності, протидія корупції.

НЕСТЕРОВА Ірина Анатоліївна
Доцент кафедри кримінального права та процесу ДВНЗ «Ужгород-

ський національний університет», кандидат юридичних наук, доцент. 
У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук на тему «Злочинність в сфері туристичного 
бізнесу України: кримінологічна характеристика та запобігання» (спеці-
альність 12.00.08). 

5 березня 2019 року рішенням Атестаційної комісії Міністерства осві-
ти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального пра-
ва та процесу. 

Автор (співавтор) близько 64 друкованих наукових та навчальних 
праць з кримінального права та кримінології, зокрема: монографія «Зло-
чинність в сфері туристичного бізнесу України: кримінологічна харак-
теристика та запобігання» (Ужгород, 2016). 

Працює над написанням докторської дисертації. Основні сфери на-
укових інтересів: кримінологічно-психологічні проблемні  питання, 
пов’язані із злочинними проявами в різних сферах суспільних відносин; 
досліджує проблему кримінологічного профайлінга.
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