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розмір штрафу за порушення законодавства у сфері захисту персональних 
даних від тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян (17000-34000 гривень). Оскільки, законодавець останнім часом 
збільшує розмір штрафів за подібні правопорушення (ст. 164-17 КУпАП: 
порушення умов і правил, що визначають порядок припинення порушень 
авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет; 
ст. 164-18 КУпАП: наведення завідомо недостовірної інформації у заявах 
про припинення авторського права і (або) суміжних прав, вчинених з 
використанням мережі Інтернет), вважаємо такі зміни доцільними.

Якщо незаконним розголошенням лікарської таємниці будуть завдані 
тяжкі наслідки, пропонуємо притягати суб`єктів даного правопорушення 
до кримінальної відповідальності за відповідні злочини, передбачені 
Кримінальним кодексом України. Наприклад, якщо тяжким наслідком є 
самогубство потерпілого, то правопорушника слід карати за ст. 120 ККУ –
Доведення до самогубства.

Вважаємо, що такі зміни сприятимуть ефективному та дійсному 
покаранню осіб за розголошення такого виду персональних даних, як дані 
про стан здоров`я, чого, враховуючи статистику та судову практику, на 
сьогодні немає.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ТИПОВОЇ СЛІДЧОЇ СИТУАЦІЇ

Розслідування злочинів здійснюється в конкретних умовах часу, 
місця, оточуючого середовища, взаємозв'язках з іншими процесами 
об'єктивної дійсності, поводженням осіб, які опинились у сфері 
кримінального судочинства. Ця складна система утворює певну 
обстановку, у якій діє слідчий. Ця обстановка одержала в криміналістиці 
загальну назву слідчої ситуації [1, с. 88-103].

Слідча ситуація як наукова криміналістична категорія має не тільки 
теоретичне, а насамперед прикладне значення для методики розслідування 
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окремих видів злочинів. Воно полягає в тому, що визначення змісту 
слідчих ситуацій, їх класифікація, аналіз і оцінка уможливлюють 
об’єктивне обґрунтування вибору варіантів методики розслідування, які 
передусім відповідали б обставинам і завданням розслідування на певному 
етапі  [2, с. 112].

Перше визначення поняття «слідча ситуація» дав А. Н. Колесніченко 
в 1967 році, який розумів під нею «певне становище в розслідуванні 
злочинів, яке характеризується наявністю тих або інших доказів і 
інформаційного матеріалу й виникаючих у зв'язку із цим конкретними 
завданнями його збирання й перевірки» [3, с. 214].

Наступне визначення слідчої ситуації сформулював В. П. Корноухов. 
Він вважав, що слідча ситуація – це одна із закономірностей, властивих 
процесу розслідування. Так, він сказав: «Під слідчою ситуацією варто 
розуміти об'єктивно повторюване становище в процесі розслідування, 
обумовлене фактичними даними, що визначає процес виявлення, збирання 
доказів. Типові слідчі ситуації визначаються з урахуванням етапів 
розслідування, що значною мірою конкретизує процес виявлення, 
збирання доказів» [4, с. 93].

Доречно зазначити, що думки вчених щодо слідчої ситуації, як і 
стосовно будь-якої криміналістичної категорії, різняться між собою. 
І.Ф. Герасимов визначає слідчу ситуацію як сукупність доказової, 
тактичної, методичної, організаційної інформації, включаючи окремі 
елементи обстановки, у якій здійснюється розслідування [5, с. 17].

На основі типових слідчих ситуацій при розслідуванні злочинів 
виникає можливість побудови типових слідчих версій.

Поняття «версія» вчені-криміналісти визначають по-різному. 
О.М. Васильєв охарактеризував слідчу версію як індуктивний умовивід 
слідчого у формі припущення, заснований на фактичних даних про подію 
злочину і його окремі обставини, що підлягають перевірці за логічними 
правилами дедукції [6, с. 55].

Більш широке тлумачення версії було запропоновано О.М. Ларіним, 
який визначає слідчу версію в такий спосіб: «...Це сформована з метою 
встановлення об'єктивної істини у справі інтегральна ідея, образ, який несе 
функції моделі досліджуваних обставин, створений уявою (фантазією), 
містить можливу оцінку наявних даних, служить поясненням цих даних і 
виражень у формі гіпотези» [7, с. 13].

Ми вважаємо, що найбільш повним і точним визначенням слідчої 
версії є визначення,запропоноване Р.С. Бєлкіним, який вважає, що «слідчу 
версію можна визначити як самостійний специфічний криміналістичний 
засіб (криміналістичний метод розслідування), яким користується слідчий 
для пізнання і доведення об’єктивної істини в попередньому слідстві» [8, с. 
31].

Підводячи підсумок, зазначимо, що  типова слідча ситуація є 
важливою криміналістичною категорією, яка має значення для 
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розслідування кримінальних правопорушень. Адже завдяки її визначенню 
структурується та алгоритмізується весь процес розслідування.
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ЗВ’ЯЗКУ

Стрімке зростання інформаційної інфраструктури у всьому світі, 
зокрема й в Україні, спонукає до поглибленого вивчення способів 
вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі і шахрайств з 


