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У монографії визначено та розкрито ефективність 

законів і підзаконних нормативно-правових актів на процес 

їхнього правозастосування у сфері виконання покарань у виді 

позбавлення волі шляхом виокремлення змін, внесених 

Верховною Радою України до кримінально-виконавчого 

законодавства України за трьома періодами чинності 

Кримінально-виконавчого кодексу України: перший період 

(2004–2010 рр.); другий період (2010–2016 рр.); третій період 

(2016 р. – теперішній час). 

Встановлено, що на різних етапах розвитку інституту 

виконання покарання у виді позбавлення волі пенітенціарна 

парадигма виконання цього виду покарання змінювалась. З’ясовано, що на різних етапах 

історичного розвитку завдання щодо підготовки пенітенціарного персоналу виконували 

різні інституції: общинних шкіл тюремних наглядачів кінця ХІХ ст. у Російській імперії, 

вищих навчальних закладів системи МВС радянських часів, закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання Міністерства юстиції України на сучасному етапі 

розвитку відомчої пенітенціарної освіти, що свідчить про те, що на кожному 

історичному етапі пенітенціарна парадигма виконання покарання у виді позбавлення 

волі була пов’язана з основними функціями, що виконувала кримінально-виконавча 

система Української держави. 

Беззаперечно, монографія присвячена комплексному науковому 

дослідженню пенітенціарної парадигми виконання покарання у виді позбавлення волі в 

Україні, й її варто визнати актуальним науковим дослідженням. 

Авторським колективом доведено, що пенітенціарна парадигма вітчизняної 

системи виконання покарання у виді позбавлення волі передбачає два основні етапи 

розвитку історіографії проблеми: перший – радянський період (1970–1990 рр.); другий – 

пострадянський період (1991 р. – теперішній час).  

Наукове видання, беззаперечно, сприятиме ефективному розробленню 

подальших відповідних законопроектів стосовно покращення умов відбування 

засудженими покарання у виді позбавлення волі. Доволі цікаво авторами виокремлено 

роль архівних документів територіальних управлінь Державної кримінально-виконавчої 

служби України стосовно визначення організаційної й оперативно-службової діяльності 

органів і установ виконання покарань для виправлення та ресоціалізації засуджених; 

проаналізовано роль наукових розробок вітчизняних учених-пенітенціаристів, в яких 

відображено як історико-правовий підхід до процесів функціонування системи 

виконання покарання у виді позбавлення волі, починаючи з 1970 р., так і сучасний 

кримінально-виконавчий процес трансформації кримінально-виконавчої доктрини в 

пенітенціарну. 

Авторами в монографії доведено, що після здобуття Україною незалежності, у 

сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації пенітенціарного персоналу, 

пенітенціарна парадигма виконання покарання у виді позбавлення волі зазнала 

кардинальних змін, що однобоко відобразились на роботі персоналу місць несвободи із 

засудженими й ув’язненими. 
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На нашу думку, авторський колектив здійснив велику аналітичну роботу: 

проаналізував сотні літературних джерел з історії, кримінально-виконавчого права як 

зарубіжних, так і вітчизняних авторів, що дозволило йому вступити в наукову дискусію, 

підняти пласт проблемних питань і запропонувати власне бачення на пенітенціарну 

парадигму виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні. 

Підготовлена авторським колективом монографія супроводжується виваженими 

обґрунтованими формулюваннями, висновками, методичними рекомендаціями, 

пропозиціями щодо удосконалення функціонування кримінально-виконавчої системи 

України й її трансформації в майбутньому в пенітенціарну систему. 

Важливо наголосити, що при написанні такого роду монографії авторський 

колектив використав власну аргументовану думку з приводу піднятих ним у 

проведеному дослідженні проблем. До речі, на думку рецензента, саме цей матеріал 

монографії є найбільш дискусійним, окремі рекомендації викликають заперечення з суті 

або потребують додаткової аргументації. 

Як вважається, колективна монографія «Пенітенціарна парадигма виконання 

покарання у виді позбавлення волі в Україні» становить безумовну цінність для 

правозастосовної практики установ виконання покарань Міністерства юстиції України 

та буде корисна для вчених, аспірантів, слухачів магістратури та курсантів (студентів) 

закладів вищої освіти юридичного профілю, широкого кола осіб, які цікавляться 

дослідженнями в галузі кримінально-виконавчого права й історії держави і права, та є 

завершеним науковим дослідженням, актуальним для загальної та галузевої 

юриспруденції. 
 

Начальник відділу наукової діяльності  

та міжнародного співробітництва  

Академії Державної пенітенціарної служби,  

доктор юридичних наук, старший дослідник 

Михайло ПУЗИРЬОВ 

 

 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на наукове видання: 

Концептуальні засади методики розслідування  
кримінальних правопорушень у сфері нерухомості: теорія та практика :  

монографія / К. О. Чаплинський, Н. В. Павлова, В. С. Березняк.  
Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 352 с. 

 

Для сучасної держави стратегічним напрямом є стійке 

економічне зростання та надходження масових інвестицій у 

різні сфери, а також підвищення рівня життя та фінансового 

добробуту населення. Суттєвим показником і запорукою успіху 

як держави в цілому, так і окремих громадян, є  розвиток сфери 

нерухомості, що налічує в собі численну кількість операцій, 

пов’язаних зі створенням, введенням у експлуатацію 

закінченого будівництвом об’єкта нерухомості, споживанням 

матеріальних благ і послуг у результаті користування об’єктами 

нерухомості, а також переходом і припиненням прав щодо 

нерухомості. Водночас пропорційно розвитку досліджуваного 

сегмента економіки та надходженню інвестицій, спрямованих 

на розвиток сфери нерухомості, активізується діяльність злочинців, які, 

використовуючи законодавчі прогалини та корупційні зв’язки, застосовуючи сучасні 

технічні інновації й об’єднуючись у злочинні угрупування, вчиняють низку 

кримінальних правопорушень, поєднаних із заволодінням нерухомістю та грошима 

від угод з нею. 

Рецензована монографія виконана з актуальної проблеми, що останнім часом 

привертає до себе увагу вчених різних галузей права. Автори дослідили генезис 

кримінальних правопорушень у сфері нерухомості, механізм їх вчинення та 

особливості їх розслідування. Питання, що охоплені предметом дослідження, мають 
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непересічне значення як для науковців при розробці теоретичних основ методики 

розслідування злочинів корисливої спрямованості, так і для правоохоронців. 

Комплексно дослідивши особливості обігу нерухомості в Україні, автори 

встановлюють фактори, що зумовлюють вчинення кримінальних правопорушень у 

сфері нерухомості. У монографії робиться акцент на необхідності вдосконалення 

законодавства, що регламентує правовий режим обігу нерухомості та боротьбі з 

кримінальними правопорушеннями в цій сфері. Зазначене повною мірою 

підтверджує важливе значення дослідженого напрямку як у науковому плані, так і 

для практики. 

У монографії авторами правильно наголошується, що кількість цивільно-

правових угод, пов’язаних із набуттям прав на об’єкти нерухомості, щороку 

збільшується, а рівень інвестицій у нові будівельні проєкти зростає стрімкими 

темпами, адже саме на новостворені об’єкти простежується значний попит громадян 

і юридичних осіб. Втім, несумлінні суб’єкти інвестиційно-будівельної сфери все 

частіше здійснюють різні види розкрадань будівельних матеріалів і засобів, а також 

грошових коштів, інвестованих у будівництво. Під нові будівельні проєкти 

незаконно виділяються земельні ділянки й інвестиції, оформлюється іпотека, 

оминаючи при цьому проходження обов’язкових процедур. Вторинний ринок 

нерухомості також не залишився поза увагою шахраїв та інших категорій злочинців, 

які, використовуючи законодавчі прогалини, довірливість і правову безграмотність 

громадян, позбавляють їх права на житло. 

Відповідно до статистичних відомостей Офісу Генерального прокурора України, 

слід зазначити, що серед усіх злочинних проявів, пріоритетне місце посідає шахрайство. 

Так, у 2016 р. обліковано 1437 фактів шахрайств у сфері нерухомості, тоді як 

повідомлення про підозру вручено в 47 провадженнях; у 2017 р. – 1251, повідомлення 

про підозру – у 90 провадженнях; у 2018 р. – 1423, повідомлення про підозру – у 106 

провадженнях; у 2019 р. – 1430, повідомлення про підозру – у 126 провадженнях; у 

2020 р. – 1257, повідомлення про підозру – у 133 провадженнях; за 6 місяців 2021 р. – 

зафіксовано 839 шахрайств, пов’язаних із нерухомістю, з них 75 – повідомлено про 

підозру. 

Не менш поширеним виявилися і протиправні діяння, пов’язані із самовільним 

зайняттям земельної ділянки та самовільним будівництвом. Так, у 2016 р. обліковано 

1396 таких фактів, тоді як повідомлення про підозру вручено у 30 провадженнях; у 

2017 р. – 1046, повідомлення про підозру – у 73 провадженнях; у 2018 р. – 1192, 

повідомлення про підозру – у 120 провадженнях; у 2019 р. – 1195, повідомлення про 

підозру – у 161 провадженнях; у 2020 р. – 1376, повідомлення про підозру – у 201 

провадженнях; за 6 місяців 2021 р. – зафіксовано 11543 таких фактів, у 184 випадках 

повідомлено про підозру. 

До того ж надприбутки від укладання правочинів у сфері нерухомості призвели 

до того, що з кожним роком збільшується кількість «насильницьких супроводжень» 

таких угод із захопленням об’єктів корпоративної власності, здійсненням вимагання 

права на нерухомість, а також позбавленням волі та навіть життя осіб, які володіють 

правами на нерухомість. 

Як зазначають автори, офіційно статистика стосовно насильницьких дій, 

поєднаних із заволодінням нерухомістю, не ведеться. Проте анкетування працівників 

правоохоронних органів і аналіз слідчо-судової практики показали, що питома вага 

таких протиправних діянь серед насильницьких кримінальних правопорушень є 

достатньо високою. Зважаючи на це, виникає необхідність у створенні дієвої методики 

розслідування кримінальних правопорушень у сфері нерухомості з урахуванням 

законодавчих змін і постійної модернізації способів злочинних дій у цій сфері, що в 

подальшому дозволить комплексно підійти як до теоретичних проблем, так і проблем 

правоохоронної діяльності. 

У монографії особливий акцент робиться на тому, що ці кримінальні 

правопорушення вчиняються, як правило, групами осіб, які мають високий освітній 

рівень, добре орієнтуються в економічних та юридичних питаннях, мають досвід 

здійснення правочинів із нерухомістю та корумповані зв’язки зі службовцями 

держапарату. Відсутність систематизованих знань щодо механізму підготовки та 

вчинення кримінальних правопорушень названого різновиду, наукових рекомендацій 

щодо відкриття кримінального провадження та проведення досудового розслідування на 
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сьогодні є суттєвою прогалиною у криміналістичному забезпеченні правоохоронної 

діяльності. Наведені обставини обумовлюють актуальність обраної теми монографічного 

дослідження. 

Вивчення представленої монографії надає підстави для висновку про те, що її 

автори зробили суттєвий внесок у вдосконалення криміналістичної характеристики 

кримінальних правопорушень у сфері нерухомості й основних положень методики їх 

розслідування, що має важливе значення як для розвитку криміналістичних наукових 

пошуків, так і для практики їх розслідування. Монографія є достатньо актуальним і 

глибоким науковим дослідженням, проведеним з використанням належних методів. 

Про це свідчить і те, що автори проаналізували цивільне законодавство, що регулює 

обіг житла в Україні, кримінально-процесуальне законодавство України й інші закони, 

що регулюють діяльність правоохоронних органів. Опрацьовано значну кількість 

загальнонаукової та спеціальної юридичної літератури, нормативних матеріалів. 

Монографія містить певні новаторські ідеї та положення, що мають важливе 

значення для теорії кримінального процесу, криміналістики й оперативно-розшукової 

діяльності. Рецензоване видання буде суттєвою підмогою для слухачів, курсантів, 

студентів, аспірантів, докторантів, науковців закладів вищої освіти та науково-дослідних 

установ, а також суддів і працівників правоохоронних органів. Можна висловити 

сподівання, що ця наукова розробка сприятиме розв’язанню низки дискусійних питань, 

що виникають у теорії та правоохоронній практиці. 

 

Професор кафедри  

криміналістики та судової медицини 

Національної академії внутрішніх справ, 

доктор юридичних наук, професор 

Юлія ЧОРНОУС 

 

 

 

НАУКОВІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО, ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  

ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ, ЩО ВІДБУЛИСЯ  

В ДДУВС У ІІІ КВАРТАЛІ 2022 РОКУ 

 

● 8 липня 2022 року – науковий семінар, присвячений питанням діяльності 

єдиного в Україні Центру Литовського права «Україна-Литва: стратегічне 

партнерство та безпека Європи». До участі в заході долучилися понад 80 учасників – 

представників наукової спільноти. У рамках семінару відбулося нагородження 

переможців щорічного конкурсу наукових есе серед здобувачів вищої освіти «Україна-

Литва: співпраця в руслі європейських стандартів». 

Із вітальними словами до 

представників закладу звернувся 

Надзвичайний і Повноважний 

Посол Литовської Республіки в 

Україні Вальдемарас Сарапінас. Він 

подякував учасникам конкурсу за 

роботу, а керівництву – за вагомий 

внесок у організацію проведення 

такого заходу. 

«Конкурс відбувся вже 

втретє, і мені приємно, що він стає 

традиційним. До того ж, він 

проходив у часи широкомасштабної 

агресії росії проти України. Тема конкурсу цього року є особливо актуальною: це свідчить 

про те, що молодь цікавиться європейською тематикою та змінами, що наразі 

відбуваються в суспільстві. Для мене велика честь представляти Литовську Республіку в 

Україні, що є для нас не лише надійним партнером, але й гарним другом. Хочу також 

зазначити, що ми завжди підтримаємо вас у нашій спільній боротьбі проти російської 
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