
Поэтому перечень видов деривативов. приведенный в действующих ныне 
законодательных актах, не является исчерпывающим, что ограничивает 
возможности развития и регулирования рынка деривативов. 

Таким образом, новизна и разнообразие видов деривативов. рост 
масштабов и сложность операций с ними обусловливают необходимость 
разработки пакета нормативных актов, всесторонне регулирующих рынок 
деривативов, обеспечивающих эффективность и стабильность финансового 
рынка Украины 

Научный руководитель доц. Марченко О.С. 

В.В.Білоус 

ПРИНЦИП ЕТИЧНОСТІ! ПРАВА ЛЮДИНИ В 
КРИМ IHAJIb НО МУ СУДОЧИНСТВІ 

На сучасному етапі Україна визнає й закріплює в Конституції 
положення міжнародних документів та принципів міжнародного права й 
проголошує пріоритет загальнолюдських цінностей. Демократичні процеси, 
що відбуваються в Україні, стосуються першочергового забезпечення прав 
та свобод людини і громадянина, в тому числі у сфері кримінального 
судочинства. Суспільно-економічні реалії зумовлюють перетворення 
органів попереднього розслідування, прокуратури та суд) з традиційно 
репресивних на органи, які діють за справжніми гуманістичними 
принципами. 

Кримінально-процесуальний кодекс України (ст.22 ) закріплює пряму 
заборону домагатися показань обвинуваченого чи інших осіб, які беруть 
участь у справі, шляхом насильства, погроз чи інших незаконних заходів. 
А ст. 175 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну 
відповідальність за примушення давати показання при допиті шляхом 
незаконних дій з боку особи, ЯКІЇ провадить дізнання або попереднє слідство. 
Серед негативних явищ кримінального судочинства слід згадати спроби 
підміни процесуальної фігури, коли порушуючи професійний кодекс честі, 
деякі слідчі допитують обвинуваченого спочатку як свідка про злочин, який 
йому інкримінується, з попередженням про кримінальну відповідальність 
за відмову давати свідчення й за неправдиві свідчення. Конституція України 
в ст.63, різко засуджуючи подібну практику, вміщує новел}' щодо імунітету 
свідків, зазначаючи, що "особа не несе відповідальності за відмову давати 
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показання або пояснення щодо себе, членів сім ї чи близьких родичів, коло 
яких визначається законом". 

Останнім часом у криміналістичній теорії з'являються рекомендації 
ненаукового характеру, які суперечать принципам кримінального 
судочинства: це стосується застосування екстрасенсорики, уфолопї 
астрології, гіпнозу тощо. Питання прав людини в кримінальному 
судочинстві тісно пов'язано з так званою проблемою '"діагностики " 
причетності тієї та іншої особи до вчинення злочину шляхом використання 
психологічного реагенту, експериментуванні! над особою, перевірки її на 
лайдетекторі або на поліграфі з метою виявлення "неправдивості" в її 
свідченнях. Такі дії можуть ввести слідчого в оману, су перечать сутності 
його процесуальних функцій, порушують права людини. Тому новий 
Кримінально-процесуальний кодекс повинен містити норм}' про заборону 
застосування таких засобів впливу при провадженні слідчих дій. 

Науковий керівник проф. Шепітько В.Ю. 

А.Ю.Сёмов 

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ 
ОБ УБИЙСТВАХ 

Осмотр места происшествия - это неотложное следственное действие, 
состоящее в обнаружении, восприятии, изучении и фиксации состояния, 
свойств и признаков материальных объектов, находящихся на месте 
происшествия, в целях выяснения характера происшедшего события, 
личности преступника, мотивов и целей преступления и иных 
обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании 
преступления. Данное следственное действие регулируется ст. 190,191.192, 
195 УПК Украины. 

При осмотре места происшествия могут быть установлены 
обстоятельства, характеризующие субъект, объект, объективную сторону и 
субъективную сторону преступления, а также обстоятельства, которые 
способствовали совершению преступления. 

Принципами, в соответствии с которыми проводится осмотр места 
происшествия, являются законность, планомерность, полнота, 
обоснованность, объективность. 

Специфика осмотра по делам об убийствах состоит в особенностях 
этого предписания, которые ориентирует следователя на поиск следов, 
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