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слугувати	принциповою	схемою	для	розробки	методики	розслідування	цього	надзвичайно	
різноманітного	виду	злочинів.	
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КРИМІНАЛІСТИЧНЕ	ЗНАЧЕННЯ	ПОНЯТТЯ	ПРОМИСЛОВОЇ	
ПРОДУКЦІЇ	ТА	БЕЗПЕКИ	ЇЇ	ВИКОРИСТАННЯ		

ДЛЯ	РОЗСЛІДУВАННЯ	ЗЛОЧИНІВ,		
ПЕРЕДБАЧЕНИХ	СТ.	275	КК	УКРАЇНИ	

Розслідування	порушень	правил,	що	стосуються	безпечного	використання	промислової	
продукції	 або	 безпечної	 експлуатації	 будівель	 і	 споруд	 (ст.	275	 КК	 України)	 передбачає	
обізнаність	слідчого	про	низку	специфічних	понять	і	категорій	у	різних	галузях	знань,	що	не	
належать	до	правових.		

До	таких	понять	серед	інших	належить	поняття	«промислова	продукція»	та	деякі	 інші,	
що	стосуються	її	безпечного	використання.		

Для	 з’ясування	 змісту	 цих	 понять	 та	 їх	 юридичного	 значення,	 потрібно	 звернутись	 до	
відповідних	визначень	у	спеціальній	літературі	і	нормативних	актах.	

Закон	 України	 «Про	 захист	 прав	 споживачів»	 [1]	 містить	 визначення	 поняття	
«продукція»	 –	 це	 будь-який	 виріб	 (товар),	 робота	 чи	 послуга,	 що	 виготовляються,	
виконуються	чи	надаються	для	задоволення	суспільних	потреб.		

У	 ДСТУ	 3278–95	 «Система	 розроблення	 та	 поставлення	 продукції	 на	 виробництво.	
Основні	терміни	та	визначення»	продукція	визначена	як	матеріальний	результат	трудової	
діяльності	 або	 виробничих	 процесів,	 що	 має	 корисні	 властивості	 і	 призначений	 для	
використання	споживачем.		

У	 ч.	1.	 ст.	275	 КК	 України	 зазначено,	 що	 кримінальна	 відповідальність	 передбачена	 за	
порушення	 під	 час	 розроблення,	 конструювання,	 виготовлення	 чи	 зберігання	 промислової	
продукції	правил,	що	стосуються	безпечного	її	використання.	

Отже,	до	розроблення,	конструювання,	виготовлення,	зберігання	промислової	продукції	
висуваються	спеціальні	правила,	що	стосуються	її	безпечного	використання.	

Очевидно,	 що	 правила	 визначаються	 для	 кожного	 етапу	 життєвого	 циклу	 продукції	
починаючи	з	її	розроблення	і	включаючи	її	зберігання	(у	контексті	положень	КК	України).		

Загалом	же,	терміном	«життєвий	цикл	продукції»	охоплюється	значно	ширший	перелік	
стадій.	 Наприклад,	 послідовними	 етапами	 життя	 кожного	 виробу	 як	 технічної	 системи	 є:	
наукове	 відкриття	 у	 даній	 сфері	 –	 визначення	 можливості	 створення	 виробу	 –	 технічне	
втілення	задуму	шляхом	розробки	видів	виробів	–	освоєння	їх	у	виробництві	–	виготовлення	
в	промислових	умовах	–	споживання	(експлуатація)	–	утилізація.	Але,	як	було	зазначено,	ми	
розглядаємо	 тільки	 визначені	 у	 ст.	275	 КК	 України	 стадії.	 Як	 зазначено	 у	 п.	18	 ППВСУ	 від		
12	 червня	 2009	 року	 №	 7	 [2],	 не	 охоплюються	 злочином,	 передбаченим	 статтею	 275	 КК	
України	 діяння,	 вчинені	 в	 ході	 утилізації	 продукції,	 ремонту,	 демонтажу	 або	 при	
переміщенні	будівель	і	споруд.		

У	 спеціальній	 літературі	 описані	 стадії	 життєвого	 циклу	 продукції	 (товару).	 Так,	
розроблення	продукції	визначається	як	пошук,	оцінка,	відбір	перспективних	ідей	і	творчих	
рішень.	 При	 розробленні	 продукції	 розглядають	 інженерно-технічні,	 економічні	 аспекти.	
Інженерно-технічні	 аспекти	 полягають	 в	 проектуванні	 і	 конструюванні	 товару	 (продукції),	
визначенні	змісту	і	порядку	технологічних	операцій,	створення	необхідного	обладнання	та	
виробничих	потужностей	для	випуску.		

©	Войтович	Я.	В.,	2017	



Сучасні	тенденції	розвитку	криміналістики	та	кримінального	процесу.	Харків,	2017 

 70	

При	проектуванні	вирішується,	якими	властивостями	повинна	володіти	продукція,	щоб	
забезпечити	задоволення	певного	набору	потреб.	

При	розробленні	проектується	конструкція;	вибираються	матеріали,	з	яких	виготовлена	
продукція;	встановлюються	склад	і	рецептура;	визначається	технологічний	процес.		

Технічну	документацію	(конструкторські	і	технологічні	документи)	створюють	в	рамках	
дослідно-конструкторських	 і	 дослідно-технологічних	 робіт	 (при	 створенні	 матеріалів	 і	
речовин).	Конструкція	товару	–	це	інженерне	рішення	будови,	структури,	плану	і	взаємного	
розташування	агрегатів,	частин,	вузлів	і	деталей	товару.		

Стадія	виготовлення	продукції	складається	з	трьох	етапів:	постановка	на	виробництво,	
стале	виробництво,	зняття	з	виробництва.	

Постановка	 на	 виробництво	 включає	 в	 себе	 підготовку	 виробництва	 та	 освоєння.	
Підготовка	 виробництва	 передбачає	 заходи	 з	 підготовки	 та	 забезпечення	 технологічного	
процесу	 виготовлення	 продукції.	 При	 освоєнні	 відбуваються	 відпрацювання	 та	 перевірка	
підготовленого	 технологічного	 процесу	 та	 оволодіння	 практичними	 прийомами	
виготовлення	продукції	зі	стабільними	значеннями	показників.	

Виробничий	процес	–	це	сукупність	дій	працівників	та	знарядь	виробництва,	необхідних	
для	виготовлення	чи	ремонту	виробів,	що	випускаються.	

Зберігання	 –	 етап	 технологічного	 циклу	 товароруху	 від	 випуску	 готової	 продукції	 до	
споживання	чи	утилізації,	метою	якого	є	забезпечення	стабільності	вихідних	властивостей	
або	їх	зміна	з	мінімальними	втратами.	Зберігання	товарів	здійснюється	в	особливих	умовах	
у	спеціально	підготовлених	приміщеннях.	

Умови	 зберігання	 –	 це	 сукупність	 зовнішніх	 впливів	 навколишнього	 середовища,	
обумовлених	режимом	 зберігання	 і	розміщенням	товарів	 у	сховищі:	 їх	вибирають	залежно	
від	властивостей	товарів.	

Режим	 зберігання	 характеризується	 санітарно-гігієнічними	 і	 кліматичними	
показниками	[3;	4].	

Для	 кожної	 з	 цих	 стадій	 висуваються	 вимоги,	 розробляються	 спеціальні	 правила,	 що	
регулюють	різноманітні	питання	організаційного	і	технічного	характеру.	Зі	змісту	ч.	1	ст.	275	
КК	України	убачається,	що	для	розслідування	цих	злочинів	має	значення	встановлення	факту	
порушення	 тих	 правил	 і	 вимог,	 що	 стосуються	 безпечного	 використання	 промислової	
продукції,	а	етапами	(стадіями)	життєвого	циклу	продукції	під	час	яких	такі	порушення	були	
допущені	можуть	бути	розроблення,	конструювання,	виготовлення	чи	зберігання.		

Наведене	дає	загальне	уявлення	про	стадії	виробничої	діяльності.		
Вимоги	 щодо	 безпеки	 використання	 розробляються	 і	 впроваджуються	 починаючи	 зі	

стадії	 розроблення	 і	 супроводжують	 весь	 подальший	 процес	 виготовлення	 і	 зберігання	
промислової	продукції.	

До	 правил,	 що	 стосуються	 безпечного	 використання	 промислової	 продукції,	 а	 також	
безпечної	 експлуатації	 будівель	 і	 споруд,	 за	 порушення	 яких	 передбачено	 кримінальну	
відповідальність	 за	 статтею	 275	 КК,	 належать	 стандарти	 (державні,	 галузеві,	 окремих	
підприємств),	будівельні	норми	і	правила,	окремі	рішення	компетентних	органів	про	заборону	
використання	 певних	 матеріалів,	 сировини,	 напівфабрикатів,	 акти,	 в	 яких	 установлено	
гранично	допустимі	концентрації	шкідливих	речовин	у	готовій	продукції,	приписи	державних	
інспекторів	наглядових	органів	тощо	(п.	17	ППВСУ	від	12	червня	2009	року	№	7	[2].	

Отже,	криміналістична	задача	слідчого	полягає	у	тому,	щоб	визначити	чи	були	порушені	
саме	правила	і	вимоги,	що	стосуються	безпечного	використання	промислової	продукції	і	чи	
на	зазначених	етапах	вони	були	допущені.		

Список	 бібліографічних	 посилань:	 1.	Про	 захист	 прав	 споживачів:	 закон	 України	 від		
12	трав.	1991	р.	№	1023-ХІІ	//	База	даних	«Законодавство	України»	/	Верховна	Рада	України.	URL:	
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.	 2.	Про	 практику	 застосування	 судами	 України	
законодавства	 у	 справах	 про	 злочини	 проти	 безпеки	 виробництва:	 постанова	 Пленуму	
Верховного	 Суду	 України	 від	 12	 черв.	 2009	 р.	 №	 7	 //	 База	 даних	 «Законодавство	 України»	 /	
Верховна	 Рада	 України.	 URL:	 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va007700-09.	 3.	Петрище	 Ф.	 А.	
Теоретические	основы	товароведения	и	экспертизы	непродовольственных	товаров.	М.:	Дашков	
и	К,	2004.	283	с.	4.	Титаренко	Л.	Д.	Теоретичні	основи	товарознавства.	Київ:	ЦНЛ,	2003.	195	с.	

Одержано	08.10.2017	


