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зброї масового знищення (ст. 439), розроблення, виробництво, придбання, 
зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення (ст. 440), екоцид 
(ст. 441), геноцид (ст. 442 Кримінального кодексу України);  

3) міжнародний правопорядок виступає загальним об’єктом для таких 
злочинів: виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та 
пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) то-
талітарних режимів (ст. 4361), посягання на життя представника іноземної 
держави (ст. 443), злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний за-
хист (ст. 444), незаконне використання символіки Червоного Хреста і Черво-
ного Півмісяця, Червоного Кристала (ст. 445), піратство (ст. 446 Криміналь-
ного кодексу України). 

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновки, що злочини, ви-
значені у розділі XX Особливої частини Кримінального кодексу України, є осо-
бливо небезпечними в контексті міжнародного права, що обумовлює їх правове 
регулювання не тільки національним законодавством, а й міжнародним. Саме 
тому укріплення міжнародно-правових зв’язків шляхом укладання міжнарод-
них угод та безпосередньою політичною співпрацею є важливим для боротьби 
зі злочинами проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

_______________________ 
1. Статут Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання головних вій-

ськових злочинців […]: Міжнародний документ від 08.08.1945 р. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 998_201.  
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На сьогоднішній день дуже актуальним питанням стала потреба у поси-
ленні боротьби з незаконним обігом алкоголю та тютюнових виробів. Майже 
половина усіх тютюнових виробів та алкогольних напоїв, які виробляються в 
нашій країні та за її межами, є незаконно виготовленими [3]. Тобто такий то-
вар реалізується без сплати  податків,  акцизного збору та інших платежів, які 
є обов’язковими, або без отримання ліцензії. Звичайно, влада не могла зали-
шити без уваги таку реалізацію незаконного товару і внесла деякі зміни до 
законодавства України, а саме було врегульовано такі процедури: обіг техні-
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чного спирту та спирту, виготовленого з нехарчової сировини; орган, який 
уповноважений видати ліцензію; видача ліцензій для випуску коньяку; вида-
ча ліцензії для виробництва тютюнових виробів; визначення порядку здійс-
нення митних процедур, що є передусім передумовою для потрапляння на 
ринок недоброякісної продукції, тощо [1]. Через стрімкий розвиток зовніш-
ньої економіки української держави дуже цікавим і важливим питанням ста-
ло здійснення експортно-імпортних операцій з алкогольними напоями та тю-
тюновими виробами [5], а саме: який буде порядок видачі ліцензії для здійс-
нення даного виду діяльності; орган, в компетенції якого буде таке право; які 
вимоги будуть висуватися до суб’єктів, що виявили бажання займатися цим 
видом господарської діяльності; який порядок декларування та митного офо-
рмлення; які документи подаються до митного органу тощо. 

Мабуть, голову роль слід віддати українським митним органам, які найпе-
рші запобігають потраплянню на ринок України неякісних та незаконних тю-
тюнових виробів і спиртних напоїв. Вони здійснюють захист інтересів спожи-
вача не тільки нашої країни, але й інших, слугують поштовхом для розвитку 
конкуренції саме якісних товарів та підтримують імідж вітчизняних товарів на 
арені іноземної торгівлі. Найважливіша їхня функція – постійний контроль за 
високою якістю продукції, що перетинає український митний кордон [7]. 

Адміністративна відповідальність у сфері обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів делегується нормами Закону України "Про державне ре-
гулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" [2]. 

Слід підкреслити, що алкоголізм в Україні молодшає. За даними ВООЗ, 
Україна є абсолютним лідером серед 40 країн Європи за кількістю підлітків 
11–15 років, які регулярно вживають алкоголь. У цілому близько 40 % украї-
нських підлітків у віці від 14 до 18 років вживають алкоголь, на другому міс-
ці Ізраїль – 28 %. Росія знаходиться на 15 місці. 

Водночас чинне законодавство не містить стратегічного документа, 
спрямованого на запобігання шкідливому вживанню алкоголю населенням 
України. У більшості популярних друкованих видань проявляється байду-
жість до стрімкого поширення алкогольної епідемії в Україні, замовчування 
фактів про шкідливість алкоголю. Українські видання справедливо не вва-
жають своїм покликанням інформувати про проблеми охорони здоров’я, про-
те, коли йдеться про явища, які здатні суттєво вплинути на демографічну си-
туацію, на економіку держави, варто такі явища брати до уваги [5]. 

Разом з тим Національна комісія ще у 2014 році провела дослідження 
реклами алкогольних напоїв, що розповсюджувалася на телеканалах України 
та у друкованих засобах масової інформації. Результати дослідження були 
винесені на засідання Національної комісії у серпні 2015 року, за результата-
ми розгляду якого прийнято рішення про звернення до Комітетів Верховної 
Ради України та органів державної влади з пропозицією внесення змін до за-
конодавства про рекламу у частині заборони реклами алкогольних напоїв у 
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засобах масової інформації [6]. На сьогоднішній день робота щодо вдоскона-
лення чинного законодавства не завершена [1]. 

Відсутність у країні єдиної стратегії профілактичних дій, пов’язаних із 
вживанням алкоголю, недостатній рівень координації зусиль у даній сфері 
між державними інституціями та громадськими організаціями, недостатній 
рівень висвітлення у ЗМІ даної проблеми обумовили необіхідність вжиття 
заходів, які будуть сприяти вирішенню питання недопущення вживання ді-
тьми та молоддю алкогольних напоїв та в цілому покращать здоров’я грома-
дян України. 

______________________ 
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ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ  
ПІД ЧАС ОГЛЯДУ ТРУПА 

  
При дослідженні різного роду ушкоджень нерідко виявляються труднощі 

при визначенні їх характеру (рубані, різані, забиті рани), послідовності нане-
сення, знарядь, якими могли бути заподіяні ушкодження, тощо. При експер-
тизах ушкоджень у живих осіб це пов’язано з тим, що первісна форма рани 
змінюється вже в процесі їх утворення в результаті розбіжності країв рани, а 


