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ВСТУП 

Україна переживає складний та досить суперечливий 

суспільно-економічний період власного розвитку й становлення 

як суверенної та правової держави, що зумовлений низкою 

негативних зовнішніх і внутрішніх чинніків та супроводжується 

посяганнями на територіальну цілісність, зростанням соціальної 

напруженості, поширенням девіантних форм поведінки, 

латентизацією злочинів та інших правопорушень. Доводиться 

констатувати, що Україна постала перед необхідністю 

першочергової обструкції комплексних загроз громадській 

безпеці та громадському порядку – сепаратизму й тероризму. 

Усе це зумовлює необхідність розроблення широкої системи 

заходів протидії злочинності та запобігання злочинам. Ця 

діяльність повною мірою залежить від розроблення ефективних 

алгоритмів використання наукової методології та 

інструментарію, а також їх синтезу, заснованому на поєднанні 

знань, накопичених усіма науками кримінально-правового 

циклу. 

Вітчизняна кримінологічна наука сьогодні опинилась у 

непростій ситуації, пов’язаній не лише з необхідністю пошуку 

адекватних відповідей на зростаючі кримінальні загрози, що 

якісно змінюються, а й з потребою оновлення усталених і 

традиційних дослідницьких схем та аналітичних принципів. 

Сьогодні кримінологія перебуває на складному етапі свого 

розвитку, обумовленому утвердженням плюралізму 

методологічних позицій і пошуком адекватної сучасним реаліям 

наукової парадигми аналізу таких соціальних феноменів, як 

злочинність та протидія їй. 

Отже, проведення кафедрою кримінології та 

кримінально-виконавчого права Національної академії 

внутрішніх справ науково-практичної конференції, що вже стала 

традиційною та присвячена проблемам кримінологічної науки і 

практики України, зумовлено актуальністю сучасних викликів і 

розв’язання завдань стосовно подолання ситуації, що склалася, 
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шляхом привнесення у кримінологічні дослідження нових знань 

про стан, структуру та особливості організації сучасного 

наукового пошуку. 

Зважаючи на зазначене, організатори конференції 

звернулися до визнаних фахавців-кримінологів, інших вчених та 

молодих юристів висловитися у формі наукових тез та статей з 

питань сучасного бачення кримінологічної ситуації в Україні та 

шляхів актуалізації кримінології в українському суспільстві, у 

межах розгляду актуальних кримінологічних, кримінально-

виконавчих та кримінально-правових проблем впливу на 

злочинність, запобігання та протидії злочинам тощо. 

Наукові праці за матеріалами науково-практичтичної 

конференції висвітлюють широке коло наукових 

кримінологічних питань, актуальних проблем боротьби зі 

злочинністю, удосконалення національного кримінального 

законодавства у світлі трансформації національної правової 

системи та кримінальної юстиції загалом, правового 

регулювання, інформаційно-аналітичного та організаційно-

управлінського забезпечення протидії злочинності в Україні 

тощо. 

Сподіваємося, що представлений збірник, у якому 

враховані результати сучасних досліджень злочинності як в 

Україні, так і в інших країнах, а також досвід боротьби з цим 

негативним суспільним явищем в умовах українського 

суспільства останніх років, стане в нагоді не лише для науковців, 

які досліджують кримінологічні проблеми, а й для викладачів, 

студентів, які вивчають кримінологію. 

 

 

Оргкомітет конференції 
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МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Чернєй В.В., ректор Національної 
академії внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, доцент 
 

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ 

НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ 
 

Зростання тіньового сектору економіки та криміналізація 
практично усіх сфер господарювання стримує розвиток ринкових 
відносин в Україні, загрожуючи національним інтересам та 
національній безпеці держави, підриває довіру громадян до 
демократичних інститутів і цінностей, спричиняючи 
занепокоєння в суспільстві та критичні оцінки міжнародних 
експертів. За даними Міністерства внутрішніх справ України, 
протягом 2009–2013 рр. у середньому за рік було викрито близько 
40 тис. економічних злочинів, серед яких переважають злочини 
проти власності (52,0 %), у сфері господарської діяльності 
(25,0 %) та пов’язані з ними зловживання службових осіб 
суб’єктів господарювання усіх форм власності (23,0 %). 
Перманентно збільшується питома вага тяжких та особливо 
тяжких злочинів і кількість потерпілих, яким завдано великої 
матеріальної шкоди [1]. 

Загостренню криміногенної ситуації на фінансовому ринку 
незалежної України сприяє нерозвинута система державного 
регулювання і контролю, правова розбалансованість учасників 
фінансового ринку та інші об’єктивні чинники. Соціально-
економічний розвиток держави зумовлює потребу забезпечення 
безпеки у сфері діяльності небанківських фінансових установ 
(НФУ), до яких належать кредитні спілки, довірчі товариства, 
інвестиційні компанії, установи накопичувального пенсійного 
забезпечення, страхові фірми та інші фінансові посередники, які 
надають широкий спектр послуг суб’єктам господарювання та 
населенню (станом на початок 2015 р. активи небанківського 
фінансового сектора України становили понад 100 млрд грн). 
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Особливу увагу слід приділяти захисту приватних інвесторів, 
оскільки пересічні громадяни здебільшого мають незначний 
досвід вкладання своїх коштів та обмежені можливості щодо 
відновлення порушених прав. Починаючи з досвіду фінансових 
пірамід 1990-х років, злочинні технології під прикриттям НФУ 
характеризуються використанням злочинцями прийомів 
маніпулювання свідомістю жертв, атрибутів усесвітньо відомих 
компаній, сучасних телекомунікаційних технологій, корупційної 
підтримки чиновників усіх рівнів, що в поєднанні з недостатньо 
ефективними заходами протидії таким діянням з боку держави 
тривалий час спричиняє високий рівень їх латентності [2]. 

Хоча в загальній структурі економічної злочинності частка 
виявлених щороку злочинів у сфері діяльності НФУ в згаданий 
період не перевищувала 2,5 %, викриті правоохоронними 
органами схеми заволодіння коштами громадян організованими 
групами та злочинними організаціями шахраїв викликають 
особливе занепокоєння своїми наслідками. На контролі 
керівництва Міністерства внутрішніх справ України станом на 
початок 2014 р. перебувало 326 резонансних кримінальних справ 
(проваджень), у яких потерпілими визнано загалом близько 100 
тис. осіб, а сукупні збитки становлять понад 1 млрд грн, з яких 
реально відшкодовано не більше чверті. Масштаби злочинності 
на ринку небанківських фінансових послуг визнають значними й 
країни з розвинутими ринковими відносинами. За даними 
Інтерполу, збитки від організованої злочинності у сфері 
залучення інвестицій у країнах Європи посідають друге місце 
після наркобізнесу. Отже, перед вітчизняними правоохоронними 
органами (зокрема Міністерством внутрішніх справ України як 
центральним органом виконавчої влади у сфері боротьби зі 
злочинністю) постають усе нові проблеми законодавчого, 
відомчого нормативно-правового, організаційного та практичного 
характеру, які вимагають ефективного вирішення [3]. 

Пошук шляхів удосконалення проблем запобігання 
злочинам був предметом активних дискусій вітчизняних 
і зарубіжних учених, водночас увесь спектр проблем запобігання 
злочинам на небанківських фінансових ринках залишився поза 
межами наукових досліджень. Відтак, концептуалізація наукових 
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ідей і підходів до створення якісно нового механізму запобігання 
злочинам у сфері діяльності НФУ в Україні на основі його 
комплексного кримінологічного аналізу з урахуванням специфіки 
окремих сегментів фінансового ринку спрямована на розв’язання 
важливої науково-прикладної проблеми, що зумовило обрання 
цієї теми дисертації, визначило об’єкт та предмет дослідження. 

Сучасні економічні реалії вимагають принципово нових 
науково обґрунтованих підходів до забезпечення належного 
правового захисту громадян від фінансового шахрайства, а також 
створення адекватних викликам часу засад здійснення 
підприємницької діяльності на ринку небанківських фінансових 
послуг. На часі розроблення цільових загальнодержавних і 
спеціальних (цільових) профілактичних заходів, що в комплексі 
дадуть змогу запобігти багатомільйонним втратам населення, 
суб’єктів господарювання та держави, а також повернути кошти 
ошуканим фізичним та юридичним особам. 

Аналіз чинного законодавства і сформованої практики дає 
змогу дійти висновку про те, що функції протидії злочинам у 
сфері фінансів невиправдано розпорошені за різними 
відомствами й нерідко дублюються. Для створення оптимальної 
організаційної побудови правоохоронних органів щодо 
запобігання економічним злочинам слід на нинішній базі усіх 
задіяних суб’єктів сформувати раціональну, динамічну, 
скоординовану систему, в якій кожний з її елементів здійснював 
би певні завдання з наділенням функціями, необхідними для 
досягнення загальної мети, спрямувавши вектор кримінально-
правової політики на перекриття схем легалізації («відмивання») 
доходів, одержаних злочинним шляхом. Важливим 
організаційним кроком на цьому шляху має стати створення 
Державної служби фінансових розслідувань (проект відповідного 
положення запропоновано автором), доцільність якої підтверджує 
багаторічний досвід багатьох європейських країн, у яких такі 
спеціалізовані підрозділи здійснюють фінансову розвідку, а 
також попередження, виявлення та розслідування не лише 
податкових, а й усіх категорій фінансових злочинів. 

У виявленні та запобіганні злочинів у сфері діяльності 
НФУ беруть участь працівники служб безпеки фінансових 
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компаній, незважаючи на те, що така їх діяльність має виключно 
організаційний характер і нормативно не врегульована, а відтак 
потребує унормування як на законодавчому рівні шляхом 
прийняття Закону України «Про приватну детективну 
(розшукову) діяльність», так і на міжвідомчому – шляхом 
розроблення та прийняття за участю Нацкомфінпослуг, 
Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної 
прокуратури України та інших суб’єктів інструкції з питань 
взаємодії у сфері забезпечення безпеки на ринку небанківських 
фінансових послуг, якою уповноважити керівників фінансових 
установ повідомляти правоохоронні органи в разі виявлення 
ними ознак підготовки або вчинення злочинів, надавати доступ 
до технічних (охоронних) засобів, приміщень і документів, 
сприяти збиранню доказів, що стосуються відшкодування 
завданих збитків, тощо. 

Для уникнення ризику потрапляння у шахрайські схеми, а 
також з метою посилення прозорості операцій на фінансових 
ринках необхідно визначити на законодавчому рівні можливість 
одержання споживачами повної та достовірної інформації 
стосовно історії й показників діяльності небанківської фінансової 
установи (перед укладенням договорів про надання фінансових 
послуг), а також вимоги до інформації рекламного характеру 
відповідно до міжнародних стандартів та ділової практики країн 
Європейського Союзу. 
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КОНЦЕПЦІЯ «СОЦІОПАТИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ» 

В КРИМІНОЛОГІЇ 
 
Людство давно шукає відповідь на питання: чи існують 

такі властивості людини, лише маючи які вона вчиняє злочин? 
Саме в цьому напрямку здійснюється науковий пошук в 
кримінології для визначення ролі «людського фактору» в 
механізмі кримінальної поведінки. 

На нашу думку, плідним для наукового дослідження в 
даному випадку може бути використання так званого принципу 
соціального натуралізму. Використання його нами в 
кримінологічних дослідженнях з 1990 року допомогло по-
новому вирішувати кримінологічні проблеми.  

У відповідності з цим принципом соціальні явища, в тому 
числі і людські вчинки, слід розглядати як такі, що існують за 
законами Природи. Для всього сущого Природа є Найвищим 
Законодавцем. Це випливає з світоглядної ідеї природної 
цілісності світу, відповідно до якої все, що існує в світі має 
існувати за законами Природи. 

Соціальний натуралізм дає можливість побачити, що 
існує, образно кажучи, не дві «природи» - фізична і біологічна, а 
три «природи»: фізична, біологічна і соціальна. І ця «третя 
природа» (тобто, соціальна) не опускається до перших двох, а, 
навпаки, піднімається над ними як вища за них й існує за 
своїми, властивим тільки їй природним законам. Утворюючи 
ієрархічне нашарування «фізична природа - біологічна природа - 
соціальна природа», ці три «природи» генетично пов'язані між 
собою, бо біологічна є результатом розвитку фізичної, а 
соціальна - результатом розвитку біологічної. 
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Таким чином, відповідно до принципу соціального 
натуралізму соціальні явища не є позаприродними - вони 
природні, як і будь-які інші в цьому світі. Але визнання їх 
природними не означає, що вони цим самим опускаються до 
фізичної чи біологічної природи. Тому соціальний натуралізм не 
є «фізикалізацією» або «біологізацією» соціальних явищ, як це 
може здатися на перший погляд, тобто він не веде до 
редукціонізму. 

Виходячи з викладеної доктрини соціального натуралізму, 
людинає «тривимірною» істотою: вона складається з трьох 
шарів - 1) шар «фізична річ»; 2) шар «біологічна особа»; 
3) шар «соціальна особистість». Цей висновок, що випливає з 
соціального натуралізму, дуже важливий для розуміння 
механізму поведінки людини. У поведінці людини виявляються 
всі ці три шари. Але кримінальний (тобто, соціально значущий) 
характер поведінки людини може визначатисялише 
властивостями шару, що називається «соціальна особистість». 
Іншими словами, кримінальний характер поведінки людини 
визначається властивостями її «соціальної особистості» (а не 
фізичними чи біологічними властивостями людини). Сутність 
«соціальної особистості» людини складають її воля і свідомість, 
саме вони утворюють у людини шар «соціальна особистість». 
Звідси, можна зробити висновок: які воля і свідомість людини - 
така і її соціальна поведінка, саме у цій поведінці  проявляється 
воля і свідомість людини. 

Цей висновок, в свою чергу, вказує на те, що кримінальна 
поведінка - це прояв певних властивостей «соціальної 
особистості», тобто властивостей її волі і свідомості, що 
надають поведінці кримінальний характер. На нашу думку, 
«соціальну особистість», що має такі властивості волі і 
свідомості, які можуть надавати поведінці людини характер 
соціальної патології, слід називати «соціопатичною 
особистістю». Поняття «соціопатичної особистості» є 
адекватнішим, ніж вживане в кримінологічній літературі 
поняття «особистість злочинця» або «криміногенна 
особистість». «Особистості злочинця» не існує, а існує 
соціопатична особистість людини, яка вчинила злочин. Також 
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не існує «криміногенної особистості», тому що не існує 
«криміногенності» як властивості особистості, а існує 
«соціопатія» як властивість особистості. 

Поняття «соціопатичної особистості» націлює дослідника 
на пізнання тих властивостей особистості, які можуть у 
майбутньому проявитися у вигляді вчинення людиною злочину. 
Це відкриває можливості для профілактики злочинів. Поняття ж 
«особистість злочинця» обмежує дослідника пізнанням 
особистісних властивостей людини, що вже стала злочинцем 
(вчинила злочин), а поняття «криміногенна особистість» 
передбачає існування у людини спеціальних властивостей, 
здатних породжувати виключно кримінальну поведінку і ніяку 
іншу, що не відповідає дійсності. 

Які ж властивості волі і свідомості роблять особистість 
соціопатичною, тобто здатною за певних умов проявитися у 
вигляді вчинення людиною вчинку, що представляє собою 
соціальну патологію? Відповідь на це питання теж, на нашу 
думку, потрібно шукати за допомогою методологічного 
інструментарію, заснованого на принципі соціального 
натуралізму. Однак, відповідь на це питання залежить від 
вирішення за допомогою принципу соціального натуралізму так 
званого «основного питання кримінології», яке може бути 
сформульовано таким чином: «Злочин - це порушення законів 
природи чи кримінального законодавства, створеного людьми, 
чи того й іншого?». 

Це питання відповідно до принципу соціального 
натуралізму має наступне рішення: «Злочин - це порушення 
законів соціальної природи, втілених людьми в кримінальне 
законодавство». Якщо злочин - це порушення законів 
соціальної природи, то це означає, що воля і свідомість, які 
проявляються у вигляді злочину, мають властивості, що 
протиставляють їх законам соціальної природи. Такі властивості 
має воля, яка перебуває у стані сваволі, і свідомість, що 
знаходиться в стані ілюзій, утворюючи єдиний комплекс, який 
можна назвати «комплексом сваволі і ілюзій». Цей комплекс, 
що утворюється в структурі «соціальної особистості», і є тим 
«людським фактором», який проявляється в механізмі 
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поведінки, що порушує закони соціальної природи і тому 
визнається порушенням соціальних норм (релігійних, 
моральних, правових і т.д.). Будь-яке порушення соціальних 
норм на світі, вчинене, вчинюване чи яке вчинятиметься в 
майбутньому, - це завжди прояв комплексу сваволі і ілюзій. 

Таким чином, відповідно до принципу соціального 
натуралізму соціопатія особистості - це неузгодженість волі і 
свідомості людини з природними законами соціального життя 
людей. А «соціопатична особистість» - це «особистість з 
комплексом сваволі і ілюзій». Цей комплекс є загальним 
«зародком» для всіх проявів соціальної патології, тільки однією 
з яких і є злочинність. Тому шукати якісь специфічні 
«криміногенні» властивості особистості, які є «зародком» тільки 
злочинності було б методологічною помилкою. Звідси випливає 
також, що до скоєння злочину не існує у особистості 
«криміногенних» властивостей, але існують «соціопатичні» 
властивості, які за певних умов можуть проявлятися у вигляді 
злочину або у вигляді інших видів соціальної патології. 
Виправлення цих «соціопатичних» властивостей забезпечує 
попередження всіх проявів соціопатії особистості, в тому числі 
кримінальних проявів. 

Поняття «комплекс сваволі і ілюзій» дозволяє також по-
новому підійти до розуміння причин і умов в механізмі 
кримінальної поведінки, що розглядається лише як одна з форм 
прояву соціопатичних властивостей особистості. Все, що 
призводить до утворення у людини комплексу сваволі і ілюзій 
слід визначати як причину злочинності, а все, що сприяє 
прояву цього, вже утвореного у людини комплексу, у вигляді 
вчинення злочину - це умова злочинності. 

Поняття «соціопатичної особистості» як «особистості з 
комплексом сваволі і ілюзій» має не тільки теоретичне, а й 
практичне значення. Воно націлює практику на радикальний 
спосіб протидії злочинності: а саме, на усунення комплексу 
сваволі і ілюзій, що уражає соціальну особистість, як кореня 
будь-якої соціальної патології, в тому числі кримінальної 
поведінки. Усувати цей корінь, - відповідно до принципу 
соціального натуралізму, - можна лише формуючи у людей стан 
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узгодженості їхньої волі і свідомості із законами соціальної 
природи. Такий стан називається соціальною культурою 
людини. Все, що сприяє формуванню соціальної культури 
людини сприяє тим самим створенню у неї імунітету проти 
комплексу сваволі і ілюзій - кореня всякого зла, в тому числі і 
злочинності. 

Виходячи з цього, афоризм ЧезареБеккаріа «краще 
попередити злочин, щоб не бути вимушеним карати за нього» 
можна перефразувати так: «краще за допомогою формування 
у людей соціальної культури усунути комплекс сваволі і 
ілюзій, ніж карати за прояв цього комплексу у вигляді 
злочину». Звичайно, формування соціальної культури, будучи 
радикальним засобом протидії злочинності, не виключає 
застосування покарання за вже скоєні злочини як паліативу. 

На нашу думку, протидія злочинності має здійснюватися 
за формулою: «культура плюс репресія». Ця формула може 
стати основою для так званої «культурно-репресивної 
концепції протидії злочинності», що розробляється за 
допомогою принципу соціального натуралізму в кримінології. 

 
 
Кваша О.О., старший науковий 
співробітник відділу проблем 
кримінального права, кримінології та 
судоустрою Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України, 
доктор юридичних наук, професор  

 
«ЗЛОДІЇ В ЗАКОНІ» ТА «ЗЛОЧИННИЙ МИР»: 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ  
 
У сучасній Україні спільна злочинна діяльність, 

насамперед, в організованих формах, становить найбільшу 
небезпеку для суспільного розвитку та самого існування 
держави. Збільшення кількості злочинів у складі злочинних 
організацій, зокрема терористичних, підтверджує тенденцію 
об’єднання зусиль тих осіб, які прагнуть досягнення злочинних 
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цілей найефективнішим способом. Протягом 2014 року, за 
свідченням вчених, опубліковано 478 злочинів, кримінальна 
відповідальність за які передбачена ст. 258-3 КК України, тоді 
як у 2013 році лише один [2, с. 4]. Організована злочинна 
діяльність характеризується специфікою діяльності 
організаторів та керівників злочинних стійких об’єднань та їх 
учасників, власними закономірностями розвитку, врахування 
чого є неодмінною умовою для здійснення в Україні належної 
протидії цьому найнебезпечнішому виду злочинності.  

Чинний кримінальний закон України виокремлює 
організаторів, керівників та інших учасників злочинних 
організацій (ст. 255 КК України). Разом з тим у законотворчому 
процесі намітилася тенденція розширення меж відповідальності 
співучасників злочинних організацій. Ще у 2012 році було 
внесено проект Закону України №10506 «Про доповнення 
Кримінального кодексу України положеннями про 
відповідальність «злодіїв в законі» та осіб, що належать до 
злодійського миру», і надалі у проекті Закону від 08.01.2013 
пропонувалось доповнити КК України статтею 256-1 «. 
Наявність статусу «злодій в законі» та належність до 
злодійського миру» [3].  

У 2015 році на розгляд нового складу Верховної Ради 
кількома народними депутатами внесено подібний законопроект 
«Про внесення змін до статті 255 Кримінального кодексу 
України (щодо встановлення кримінальної відповідальності для 
«злодіїв в законі»)» [4]. Викликає сумніви вже сама назва, з якої 
може скластися враження ніби до цього в Україні не було 
встановлено кримінальної відповідальності для «злодіїв в 
законі». На наш погляд, чинна стаття 255 КК містить належні 
підстави для притягнення таких осіб до відповідальності. Крім 
того, некоректним у назві законопроекту вважаємо 
формулювання «встановлення кримінальної відповідальності 
для «злодіїв в законі»». Кримінальний закон не встановлює 
відповідальності для тих чи інших осіб, а – за вчинення особами 
суспільно небезпечного діяння, що містить склад злочину. 
Тобто вже у самій назві закладена невідповідність постулатам 
кримінального права України. У цьому законопроекті 
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пропонується внести зміни до статті 255 КК України, 
доповнивши її новими частинами, в які внести поняття 
«зайняття особою вищого становища в злочинній ієрархії», 
«особа, яка займає вище становище в злочинній ієрархії». У 
примітці до цієї статті «особою, яка займає вище становище в 
злочинній ієрархії («злодій в законі») є особа, яка відповідно до 
визначених у злочинному миру (злочинному середовищі) 
спеціальних правил поведінки в будь-яких формах організовує 
та/або керує злодійським миром (користується авторитетом у 
членів злодійського миру, надає їм завдання/доручення, що 
сприяють досягненню цілей злочинного миру, організовує 
злодійські розбори, бере участь у зібранні (сходці) «злодіїв в 
законі» тощо). Наводиться і розуміння законодавцями поняття 
«злодійський мир».  

Позитивом цього законопроекту є намагання авторів 
пояснити новели, які вони прагнуть закріпити в КК України. 
Водночас зміст цих новел викликає певні заперечення. Для 
з’ясування змісту ознак понять «особа, яка займає вище 
становище в злочинній ієрархії («злодій в законі»)» та 
«злодійський мир (злодійське середовище)» використовується 
чимало надзвичайно розмитих критеріїв, зокрема: «визначені у 
злочинному мирі спеціальні правила поведінки»; «злодійські 
розбори»; «будь-яке об’єднання осіб».  

На нашу думку, внесення у КК України поняття 
злочинного миру є недоречним ні з точки зору кримінального 
права, ні з точки зору семантичного значення термінів. В 
українській мові основне значення слова «мир» − відсутність 
незгоди, ворожнечі, сварок; згода, злагода, лад [5, с. 187]. У 
контексті авторської редакції суть пропонованого поняття, 
очевидно, відображає слово «світ». З іншого боку, поняття 
«злодійський мир/світ» не відповідає змісту, який вкладено у 
нього авторами. Злодійський/злочинний світ − це більш широке 
поняття, яке охоплює всю злочинність, а не лише її організовану 
форму. Також виникає питання: чи може законодавець 
послуговуватись поняттям, яке є жаргоном, поширеним серед 
злочинців – «злодії в законі». А надалі у закон будуть вноситись 
й інші жаргони із злочинного середовища? Так, «злодії в законі» 
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застосовується на побутовому рівні, у працях дослідників 
професійної та організованої злочинності, однак  все ж має 
переносне значення. У даному понятті поєднані несумісні, 
взаємовиключні терміни : «злодій», яке за будь-яких умов має 
негативний зміст, та «закон», яке має позитивне смислове 
навантаження. 

 У кримінально-правовому сенсі не витримують критики 
запропоновані тлумачення й інших понять. Такі категорії як 
«вище становище», «соціальні зв’язки між всіма учасниками 
групи», «цілі злочинного миру», «злодійські розбори» для 
вітчизняного кримінального права є непритаманними, мають 
надто невизначений і оціночний характер, можуть і, зважаючи 
на стан вітчизняної судової системи, будуть тлумачитись по-
різному на розсуд правозастосовувача. Криміналізація «зайняття 
особою вищого становища в злочинній ієрархії» дозволить 
карати не за вчинення діяння, а за статус особи чи належність до 
певного середовища, що суперечить поняттю підстави 
кримінальної відповідальності злочину, якою у статі 2 КК 
України визначено вчинення особою суспільно небезпечного 
діяння. Самі по собі наміри людини, які не втілилися в 
конкретному діянні, не отримали реалізації, не розглядаються як 
підстава кримінальної відповідальності. Вчені слушно 
зауважують, що не можна погодитись із існуючою в науці 
думкою, що участь у злочинному співтоваристві слід вважати 
закінченим злочином з моменту давання особою згоди, 
проголошення клятви чи виконання іншого ритуалу вступу до 
злочинного співтовариства [1, с.8].  

Отже, новели запропонованої норми викладені суперечливо, 
безсистемно, не узгоджуються з іншими нормами та чинною 
кримінально-правовою термінологією, суперечать як принципам 
сучасного кримінального права, так і правилам української 
лінгвістики. Внесення таких змін вимагатиме корегування інших 
норм кримінального права, містить небезпеку руйнування системи 
Загальної частини, і не лише інституту співучасті у злочині. 
Прийняття такого закону потягне за собою необхідність змін самих 
основ (підвалин) вітчизняного кримінального права, насамперед – 
розуміння підстави кримінальної відповідальності та злочину. Тоді 
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як навпаки, будь-які зміни Особливої частини мають бути 
узгоджені із принципами і положеннями Загальної частини 
кримінального права.  

Ідею законопроектів, очевидно, не слід відкидати, однак її 
реалізація потребує суттєвого доопрацювання. Слід розглянути 
доцільність внесення змін до ст. 67 КК України в частині 
врахування згаданого статусу як обтяжуючої обставини, за 
умови, що така особа вчинить суспільно небезпечне діяння, 
передбачене КК, тобто матиме місце підстава для притягнення 
його до відповідальності. Потребує окремого наукового пошуку 
адекватне визначення статусу «злодій в законі» на основі 
юридичної термінології. О.М. Костенко відзначає, що феномен 
«злодії в законі» виник у 30-і роки ХХ ст. в умовах існування 
злочинності, властивих колишньому СРСР, і має тенденцію до 
видозмінення зі зміною цих умов. У зв’язку з цим можна 
констатувати, що сучасні властивості, структурно-
функціональна характеристика формування «злодії в законі» має 
багато специфічного порівняно з тими, що були йому 
притаманні у 30-і роки ХХ століття [6, с. 614]. Слід згадати, що 
такого статусу набували лише особи, яка мали кілька 
судимостей – рецидивісти. Можливо цей, усталений у теорії, 
термін слід використати при формулюванні новели. 

Слід уникати внесення змін до положень Загальної 
частини КК, оскільки принципові положення кримінального 
права не можуть «підганятися» під обумовлені тими чи іншими 
потребами часу новели Особливої частини КК. Тому слід 
ставити питання не про криміналізацію статусу «злодії в 
законі», і навіть не про криміналізацію діяльності «злодіїв в 
законі» (їх дії охоплюються статтею 255 КК), а про посилення 
відповідальності таких осіб (через внесення змін до ст. 67 КК).  
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Побудова стратегії запобігання злочинності та пошук 
шляхів удосконалення заходів забезпечення правопорядку 
залишаються пріоритетними напрямками діяльності як 
правоохоронних органів, так і правозахисних організацій в 
Україні. Держава намагається вирішити ці питання шляхом 
гуманізації Кримінального Кодексу, зменшенням термінів 
ув’язнення, співпрацею виправних закладів з інститутами 
громадянського суспільства з метою реабілітації та 
ресоціалізації засуджених. 
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На сьогоднішній день проблема правопорушень серед 
неповнолітніх є і залишається однією з найгостріших в 
українському суспільстві. За результатами низки досліджень, 
основними причинами, які спонукають дітей порушувати закон, 
є соціально-економічні чинники: зубожіння населення, 
безробіття, соціально-політична напруга у суспільстві. 
Узагальнені кількісні показники за минулий рік демонструють 
спад злочинності серед неповнолітніх. У 2014 році кількість 
правопорушень зменшилась на 9,3%  порівняно з 2013 роком: 
4,9 тис. правопорушень відповідно до 5,4 тис.[1].  Проте, 
викликає занепокоєння значне погіршення якісних показників 
злочинності. За даними «Юридичного вісника України» [2] із 
загальної кількості вчинених підлітками злочинів більше 68 
відсотків — тяжкі та особливо тяжкі. У структурі злочинів 
спостерігаються досить небезпечні процеси: вони, переважною 
більшістю, носять корисливий і груповий характер. 
Збільшується питома вага тяжких злочинних посягань як 
злочинина підгрунті ненависті. Така тенденція може бути 
наслідком тяжкої соціально-політичної ситуації в країни, коли 
розпалюється ворожнеча між різними територіальними 
громадами і загострюється непорозуміння між людьми. 
Водночас, переважна більшість насильницьких злочинів, 
скоєних на ґрунті ксенофобії і ненависті продовжують 
класифікувати без урахування мотивів упередження. За словами 
начальника відділу додержання законів у справах неповнолітніх 
Генеральної прокуратури України Ірини Кучеріної[2]підліткова 
злочинність набуває більш організованого характеру. Понад 70 
відсотків дітей вчиняють злочини у складі груп, у тому числі за 
участю дорослих.У злочинну та іншу протиправну діяльність 
втягується все більше підлітків молодшого віку. Щорічно, 
місцевими судами застосовуються примусові заходи виховного 
характеру майже до трьох тисяч неповнолітніх, причому значна 
їх частина – це діти віком від 11 до 14 років, котрі скоїли 
суспільно-небезпечні діяння до досягнення віку кримінальної 
відповідальності. В органах кримінальної міліції у справах 
неповнолітніх перебуває на обліку понад дві тисячі 
правопорушників віком до 11 років. Така статистика свідчить 
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про погіршення якісних показників злочинності неповнолітніх, 
підвищення їх суспільної небезпечності, що обумовлює 
необхідність пошуку нових підходів щодо протидії такому 
суспільному явищу. 

Велика кількість норм міжнародного і європейського 
права щодо дітей у конфлікті із законом свідчать про 
міжнародне визнання необхідності переходу від суто каральних 
заходів впливу на дітей-правопорушників до відновних і 
виховних. Така необхідність дала поштовх для становлення 
нової галузі юстиції – ювенальної юстиції. Спроби створити 
систему ювенальної юстиції в Україні розпочалися наприкінці 
90-х років під егідою Верховного Суду України. Як комплексна 
система правосуддя щодо неповнолітніх, ювенальна юстиція в 
Україні до цього часу не запроваджена. Широка кампанія, 
спрямована на протидію імплементації ювенальної юстиції, 
призвела до певних змін самого понятійного апарату. 
Незважаючи на низку реалізованих організаційно-законодавчих 
заходів щодо гуманізації кримінального судочинства у справах 
дітей, залишається велика кількість нагальних стратегічних 
питань, що потребують вирішення як на державному, так і на 
відомчому рівні. Спеціалізована фахова підготовка суддів і 
прокурорів, передбачена новим Кримінальним процесуальним 
кодексом України[1], на практиці не здійснюється. Незважаючи 
на прийняття Закону «Про пробацію» [2], відсутні практичні 
механізми для його запровадження, як то підготовлені фахівці, 
розроблені програми корекції, приміщення для роботи з 
неповнолітніми правопорушниками тощо.  Не існує єдиного 
бачення щодо адміністрування ювенальної юстиції, що, в свою 
чергу, призводить до хаотичної діяльності і колізій. Значна 
частина плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку 
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні [3] 
залишилась не реалізованою через брак державного 
фінансування, відсутність механізмів виконання, хибний 
розподіл повноважень. 

Головним напрямком у боротьбі зі злочинністю 
неповнолітніх є превенція. Згідно із Законом України «Про 
органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
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дітей» [4] від 24 січня 2005 p., суб´єктами запобігання 
злочинності неповнолітніх є такі державні органи: центральний  
орган  виконавчої влади,  що  реалізує  державну політику у 
сфері усиновлення та захисту прав дітей, служби у справах 
дітей; відділи кримінальної міліції у справах дітей органів 
внутрішніх справ; школи соціальної реабілітації та професійні 
училища соціальної реабілітації органів освіти; центри медико-
соціальної реабілітації дітей закладів охорони здоров´я; 
притулки для дітей; служби у справах дітей; суди; 
приймальники-розподільники для дітей органів внутрішніх 
справ; спеціальні виховні установи державної пенітенціарної 
служби; центри соціально-психологічної реабілітації дітей; 
соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка).Для 
профілактики злочинності серед неповнолітніх велике значення 
має і процесуальна діяльність судів, що здійснюють 
провадження у кримінальних справах. Ефективні правові заходи 
відновного правосуддя (медіація, альтернативні види 
покарання) можуть реально сприяти попередженню вчинення 
ними нових злочинів та виправленню підлітків. Проте, відновне 
правосуддя не набуло широкого застосування у судовій 
практиці щодо неповнолітніх. Функції служби пробації 
фактично виконуються кримінально-виконавчою інспекцією. 
Дев’ять закладів соціальної реабілітації системи освіти із 11 
було ліквідовано у 2012 -2013 роках через недосконалий 
механізм направлення, негативні тенденції у функціонуванні 
шкіл соціальної реабілітації, брак підготовленого персоналу. 
Судова практика свідчить, що 80% дітей з девіантними 
проявами у поведінці за вироком судів повертаються до родин. 
Значна частина цих дітей знову повернулась на вулицю, у 
маргінальне середовище [3].  Результати моніторингу «Права 
дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішніх 
справ» [4] довели необхідність ліквідації цих закладів і 
створення на їхній базі нових установ, які забезпечуватимуть 
нові підходи у процесі виховання і перевиховання дітей. На 
сьогодні в Україні пілотуються кілька моделей превенції 
дитячих злочинів: Івано-Франківська модель (міліція + освіта); 
Мелітопольська модель (пробація + соціальні служби); пілотні 
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моделі у Хмельницькому, Білій Церкві і Жмеринці 
(мультидисциплінарний підхід у режимі «єдиного вікна».  Всі ці 
моделі започатковані громадськими організаціями на кошти 
Канадського уряду і Європейського Союзу. Подальша доля 
кращих практик і напрацювань за цими моделями залежить від 
бажання і готовності держави для їх подальшого поширення на 
національному рівні. Важлива роль у превентивній діяльності 
відводиться громадським організаціям, які мають великий 
досвід і потенціал у цій сфері. Проте, для належного 
використання ресурсів інститутів громадянського суспільства, 
потрібна сертифікація громадських організацій, закон про 
закупівлю державою послуг громадських організацій та 
механізм реалізації такого закону. 

Ефективна стратегія превенції дитячих злочинів завжди 
актуальна для будь-якої держави: від того,як вона вирішується, 
залежить не лише перебіг і тенденції злочинності у 
майбутньому, а й моральний клімат у суспільстві в цілому. 
Подолання злочинності неповнолітніх вимагає комплексного і 
системного підходу та реформування у частині законодавчого 
забезпечення, кадрової політики, інституційних змін. 
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КРИЗА ДЕРЖАВИ У КРИМІНОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ 

 
Весна 2014 року стала для України періодом великих надій і 

сподівань. Відбулася зміна у вищих ешелонах влади, вже другий 
термін працює уряд у новому форматі, обраний вищий 
законодавчий органи держави. Все це подавало обнадійливі 
сигнали суспільству щодо кардинальних змін у системі державного 
управління. Проте, безпідставні розмови щодо реформування, 
дерегуляції та вдаваної боротьби з корупцією влада втрачає вплив 
на суспільні процеси. За розрахунками авторитетних міжнародних 
організацій, розміри тіньового сектора економіки в Україні сягнули 
майже 60 відсотків проти докризових 40.  

Розуміння сучасної злочинності в Україні та вироблення 
стратегії щодо її запобігання неможливе без пізнання витоків 
нинішніх суспільно-політичних викликів. Потребують наукового 
осмислення не тільки трансформації функцій держави у сфері 
боротьби зі злочинністю, а й неупереджена оцінка впливу та 
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наслідків на якість, швидкість і обґрунтованість суспільних 
перетворень.  

Майже двадцятип’ятирічний відрізок з часу набуття 
незалежності надає можливість і привід для глибинного аналізу 
найбільш вагомих перетворень у житті країни, окремі з яких вже 
стали частиною сучасної історії України. Окремі розрізнені 
історичні факти набули системного характеру і перетворилися у 
вектор, який, будучи розглянутий у динаміці, постає як процес.  

В цілому, зазначений період в житті країни можливо 
визначити як низку кардинальних суспільних перетворень, які 
призвели до зміни соціально-економічного і політичного устрою. 
У сфері економіки відбулися глибокі трасформації, де фактично 
пройшов розпад комунальної і державної форм власності, а також 
становлення на цій основі приватної, в першу чергу олігархічної, 
власності. На сьогодні приватизовано майже 90 % комунальної і 
державної власності, при чому її перерозподіл проводився із 
застосуванням ваучерного механізму, який, як виявилось, був 
лише ширмою для обкрадання основної маси населення. За цих 
умов суспільство перестало функціонувати як цілісний механізм і 
розпалось на окремі сегменти. Приватний інтерес став 
переважати над суспільним, а держава залишилась на узбіччі, яке 
не дозволяє належним чином забезпечити свій суверенітет. 
Власники великих приватизованих підприємств почали виводити 
свої отримані доходи в іноземні банки та офшорні зони. Саме такі 
дії багато в чому спричинили нинішню безпрецедентну 
економічну кризу. Не можна продовжувати миритися з тим, що 
Україна, яка органічно містить у собі генокод цивілізованої 
Європи, демонструє неприпустимо великий розрив у рівнях життя 
працюючого населення. Нині у реальному скторі економіки 
частка зарплати в собівартості випущеної продукції не перевищує 
6-7%, тоді як у країнах Західної Європи, до стандартів якої ми, 
здавалося б, прагнемо долучитися, даний показник сягає 45 %. 
Ухвалений 2 березня 2015 року Верховною Радою України 
повний пакет законів приведе до ще більшого зубожіння 
переважної частини населення і може мати не прогнозовані 
криміногенні наслідки. Постійні, які вже за останні роки скоріше 
більше стали ритуальними ніж реальними, заклики влади до 
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боротьби з корупцією викликають недовіру населення і багато в 
чому сприяють виникненню у суспільстві механізму 
протиправної поведінки, яка супроводжує людину від 
народження і аж до смерті.  

Протиправна поведінка як соціальне явище несе в собі 
величезну загрозу як суспільству, так і державі. Якими б 
кримінологічними чинниками не була викликана протиправна 
поведінка, в її основі лежать невирішені протиріччя. Частіше за 
все між суспільством і владою, які стали причиною прямого 
протистояння і вилились у збройний конфлікт з тимчасовою 
втратою контролю над частиною території України. За 
відсутності виваженої соціальної, економічної та кримінологічної 
політики у суспільстві з’явилися глибокі розбіжності по 
політичним, ідеологічним, світоглядним, регіональним, мовним, 
культурним, релігійним та іншим ознакам, які під впливом 
російських спецслужб переросли у стадію протистояння. До того 
ж, за роки незалежності влада так і не спромоглась розробити 
реальну продуктивну ідею, яка могла б об’єднати суспільство. 
Навіть ідея євроінтеграції унаслідок невиважених і непродуманих 
дій поставила суспільство у стан невизначеності, що неминуче 
веде до поступової організаційної, інтелектуальної і моральної 
деградації. На це накладаються процеси внутрішньої вимушеної 
міграції і пов’язаної з нею соціальної маргіналізації, що ще 
більше спонукає до вчинення злочинів осіб, які за інших умов не 
були до цього схильні.  

Системна криза, яка охопила суспільство, безлад в державі, 
низький життєвий рівень, невизначене майбутнє своє і своїх 
дітей, породжує у широких верств населення відчуття апатії та 
втрату довіри до влади, а також можливість впливати на хід подій 
у суспільстві. Серед кримінологічних чинників, які раніше 
знаходились поза увагою дослідників, але суттєво впливають на 
злочинність стало: надання родичам або знайомим посад 
незалежно від їхніх професійних здібностей (непотизм), 
сімейність, хуторянське кумівство. Протиправна поведінка 
охоплює все нові й нові сектори суспільного життя і проникає 
навіть у ті сфери, які традиційно були носіями норм високої 
моралі: освіта, медицина, культура.  
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Вкрай низькою залишається якість кримінально-правового 
регулювання. До кримінального законодавства внесено велику 
кількість не завжди аргументованих і таких що суперечать 
загальній концепції кримінального законодавства змін і 
доповнень. Як правило, такі зміни продиктовані намаганнями 
влади вирішувати нагальні соціально-економічні питання 
кримінально-правовими засобами, а не суттєвими змінами у 
суспільних відносинах, а також реальною криміногенною 
ситуацією. Принагідно зауважимо, що ухвалені закони, зміни та 
доповнення до них взагалі не базуються на всебічному аналізі 
стану злочинності, який жодного разу в Україні не досліджувався. 
Нижче ми наводимо окремі статистичні показники стану 
злочинності, але назвати їх ґрунтовним аналізом немає підстав. 
Поза увагою науковців і практиків залишаються латентна 
злочинність, рівень якої визначити без ґрунтовних досліджень 
неможливо. Проте є низка факторів, спираючись на які можливо 
передбачити, що кількість офіційно зареєстрованих кримінальних 
проваджень майже в десять разів менше, ніж зареєстрованих 
повідомлень про правопорушення. 

Всі ці роки наша держава перебуває в умовах інтенсивних 
соціально-економічних і політико-правових реформ. Кардинально 
змінились форми власності, посилилась соціальна диференціація 
суспільства, розширився ідеологічний спектр політичних сил, 
відбувся перехід від тоталітарного політико-правового режиму до 
демократичної, соціальної, правової держави. Причому процес 
переходу ще не можна вважати завершеним. Україна лише 
наблизилась до європейських принципів співжиття. Ці принципи 
вимагають повної трансформації прийнятих у нас уявлень про 
роль і місце особистості у державі та громадянському суспільстві. 

Найбільш значимими і пріоритетними напрямами внутрішньої 
і зовнішньополітичної діяльності України на сучасному етапі є 
безпека особистості, суспільства і держави. Події ж останніх більш 
ніж двох десятиліть показують, що хід трансформації українського 
суспільства супроводжується серйозними викликами і загрозами 
безпеці як суспільства і держави, так і окремо взятого індивіда.  
Адже вищевказані зміни у суспільстві і державі, що призвели до 
гуманізації кримінального законодавства, яка іноді дуже схожа на 
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його лібералізацію, позначились на стані, динаміці та структурі 
злочинності в країні. В ній також відбулися дуже істотні зміни, які 
мають стати предметом спеціального аналізу. 

У вітчизняній  кримінології вже було опубліковано декілька 
цікавих праць, присвячених визначенню тенденцій злочинності в 
Україні за певні відрізки часу періоду незалежності. Але в них 
розглянуті не всі тенденції розвитку кримінальної ситуації в  країні. 
Крім того, з часу виходу цих публікацій пройшло вже майже 5 років, 
злочинність зазнала нових змін, які потребують аналізу та 
осмислення.  

Слід зазначити, що період, який ми маємо наміри дослідити,  
охоплює 1992-2011 роки включно та 9 місяців 2012 року. Із 
введенням у дію 19 листопада 2012 р. нового Кримінального 
процесуального кодексу України, ст. 214 якого передбачає 
запровадження Єдиного реєстру досудових розслідувань, що стане 
основою для ведення первинного обліку заяв і повідомлень про 
кримінальне правопорушення та формування статистики 
злочинності, остання може зазнати істотних змін. Цілком ймовірно, 
що починаючи з 2013 року  статистичні дані щодо злочинності, 
наведені нижче,  стануть непридатними для коректного порівняння з 
даними попередніх років. Таким чином,  проведений нами аналіз  
можна розглядати як своєрідний підсумок розвитку злочинності в 
країні за 22 роки незалежності.  

Злочинність у кількісному відношенні проявляється у певній 
кількості злочинів, що вчиняються на певній території за конкретний 
відрізок часу. Слід пам’ятати, що злочинність і злочин є явищами 
різних рівнів. Злочинність зазвичай розглядають як широко 
поширену соціальну активність, різновид масової практики людей, 
що проявляється у деструктивній поведінці (діяльності, вчинках), які 
тягнуть за собою кримінальну відповідальність відповідно до 
чинного на даній території і в даний час законодавства. Можна 
сказати, що це історично мінливе соціальне явище, яке являє собою 
систему передбачених кримінальними законами діянь. Злочин же – 
це окремий акт злочинної поведінки, який розглядається в 
кримінології як форма прояву злочинності. Співвідношення між 
злочинністю та злочином можна розглядати як співвідношення 
загального та окремого.   
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Фактично, мова йде про те, що владні інститути держави 
не справляються зі своїми основоположними функціями. Втрата 
територій, непомірне зростання злочинності, тотальна корупція 
та тіньова економіка ставлять під загрозу існування держави як 
такої. Слід визнати, що кримінологічна наука не приділяла 
належної уваги зазначеним процесам, обмежуючи свої 
дослідження переважно вивченню причин і умов, які 
породжують в основному загальнокримінальну злочинність. 
Певною мірою це обумовлено не тільки недостатньою увагою з 
боку вчених, але й відсутністю соціального замовлення 
суспільства. Нині необхідно зосередити увагу вчених саме на 
процесах запобігання злочинам, спрямованих на насильницьку 
зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення 
державної влади; посягання на територіальну цілісність і 
недоторканність України; державну зраду та ін. 

Відомо, що у політичній та соціальній структурі 
суспільства конфлікти характеризуються рівнем, масштабами, 
гостротою, сферою конфліктів виникнення тощо. Об'єктивний 
історичний процес конфліктів як соціального явища може бути 
позитивним і продуктивним, і навпаки. У політичному аспекті 
найбільш значущі ті конфлікти, що водночас охоплюють всі 
рівні соціальної, економічної і політичної структури, 
порушують і втягують максимально можливе в конкретних 
умовах число учасників (загальні конфлікти). Такі конфлікти 
відбуваються в сфері суспільних відносин, зв'язаних з 
проблемами збереження або повалення влади, її зміцнення або 
підриву тощо. І допускають цілісне перетворення суспільстві. 
До таких конфліктів застосовують категорію системна криза. 
Системна криза – це взаємна невідповідність економіки, 
соціальної сфери, політики, права та ін. тобто розбалансованість 
системи, яка не може бути подолана в рамках (без зміни) 
існуючого соціально-економічного ладу. 

Причини системної кризи можуть бути різними. Серед 
яких найбільш значимими є: об'єктивні, пов'язані з циклічними 
потребами модернізації і реструктуризації; суб'єктивні, що 
відображають помилки і волюнтаризм в управлінні; природні, 
що характеризують явища клімату, землетрусу та ін.; зовнішні, 
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що пов'язані з тенденціями і стратегією макроекономічного 
розвитку чи навіть розвитку світової економіки, конкуренцією, 
політичною ситуацією в країні; внутрішніми, що пов'язані з 
ризикованою стратегією маркетингу, внутрішніми конфліктами, 
недоліками в організації виробництва, недосконалістю 
управління, інноваційної та інвестиційної політикою. 

В свою чергу, системна криза характеризується такими 
ознаками: тривалий, прихований або явний параліч державної 
влади, повна втрата державними структурами можливостей та 
потенціалу управлінського впливу, стратегічної ініціативи і 
творчості, часте застосування владними особами популістських 
обіцянок, зміні курсу, кадровій «чехарді», у цілому - «зигзагової» 
політики; підвищена критична активність, тиск незадоволених мас; 
абсолютне і відносне зубожіння значної частини населення, різке 
падіння рівня життя, руйнування звичного способу життя людей, 
що позбавилася роботи, добробуту. 

Таким чином, кризу держави можна визначити як таку 
форму (порядок) організації влади, за наявності якої держава в 
цілому, її окремі органи або інститути не спроможні якісно і 
своєчасно виконувати покладені на них функції та завдання 
відносно задоволення потреб розвитку та функціонування 
суспільства. 

 
 

Джужа О.М., головний науковий 
співробітник Національної академії 
внутрішніх справ, доктор 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ:  

ЙОГО ПЛАНОВА ОСНОВА  
 

Проблема підвищення ефективності – одна з 
найважливіших теоретичних проблем запобігання злочинності 
та її окремих видів. Практика попереджувальної діяльності, без 
планових засад, не може бути достатньо ефективною в 
сучасному суспільстві. 
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Досвід розробки та впровадження кримінологічних 
заходів на основі і в рамках планів економічного і соціального 
розвитку регіонів і трудових колективів в практику свідчить про 
перспективність даного напряму в справі істотного підвищення 
ефективності та раціональності запобіжної діяльності. 

Органічно поєднуючи в собі загальні та кримінологічні 
(спеціальні) заходи різного характеру, плани комплексно 
вирішують завдання усунення і нейтралізації явищ і процесів, 
які обумовлюють злочинність. Вони дозволяють здійснювати 
боротьбу зі злочинністю (кримінологічну політику) не стихійно, 
від випадку до випадку, а на базі цілеспрямованих заходів з 
урахуванням конкретних умов, засобів і можливостей регіонів, 
соціальних груп. 

Плани об’єднують зусилля всіх державних і громадських 
організацій та органів, дозволяють уникнути дублювання і тим 
самим активувати діяльність у сфері запобігання злочинності [1]. 

Водночас, як показує аналіз практики, існує ряд загальних 
недоліків, які негативно позначаються на ефективності 
соціального планування запобігання злочинності. До них 
зокрема відносяться: 

– недооцінка кримінологічних проблем при розробці та 
здійсненні економічних, соціальних, політичних, екологічних та 
інших, життєво важливих заходів планів; 

– невпорядкованість співвідношення відомчих, 
міжвідомчих планів і кримінологічних розділів планів 
соціального розвитку, що призводить до дублювання і в ряді 
випадків до безвідповідальності при виконанні заходів 
запланованого; 

– відсутність систематичного контролю за реалізацією 
заходів кримінологічного розділу плану з боку державних і 
громадських організацій, права та обов’язки яких в цій частині 
нормативно не регламентовані; 

– розробка кримінологічних розділів плану без попередніх 
(передпланових) досліджень злочинності, окремих її видів, 
шляхом зведення в рамках одного документа мало 
обґрунтованих заходів, що стосуються деяких сторін діяльності 
адміністративних органів; 
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– відсутність нормативного акту, що регламентує 
процедуру розроблення, погодження та контролю за виконанням 
заходів кримінологічного розділу плану. 

Проблеми соціально-правового і, зокрема, 
кримінологічного мислення стосовно сфери планування 
запобігання злочинності в цілому і на регіональному рівні 
сьогодні все ще недостатньо послідовно вирішені. 

На наш погляд, розробка проблем кримінологічного 
мислення можлива при концентрації на формуванні 
кримінологічного мислення у самого широкого кола учасників 
профілактичної діяльності: громадських діячів, управлінців, 
господарників, усіх активних громадян, які беруть участь у 
боротьбі зі злочинністю. 

Суттєвого значення набувають також розробки методик 
вирішення окремих розумових завдань щодо здійснення і 
вдосконалення запобігання окремих видів злочинів. Поряд з 
подальшою роботою над методиками планування профілактики 
повинна приділятися увага задачам на розпізнання проблемних 
ситуацій, прогнозування [2], вибір способів проведення 
профілактичних заходів з метою реалізації цільового 
спрямування профілактики в певних умовах. Розробка методик 
сучасного кримінологічного мислення повинна включати в себе 
конкретизацію мети, яка витікає із їх проблемної ситуації, 
прийоми переробки необхідної інформації, облік обмежень на 
вирішення завдання, вибір способів вирішення, узгодження їх з 
інтересами учасників запобіжної діяльності та ін. 

Формування кримінологічного мислення має бути 
спрямоване на вироблення навичок вирішення учасниками 
запобігання злочинності прикладних [3], гранично 
конкретизованих завдань. При цьому необхідно освоєння 
методик різної складності, що враховують професійні знання і 
можливості осіб, що їх застосовують. 

Виявляється, що кримінологія досягла необхідного рівня 
теоретичної зрілості, має також і практичний досвід, що дозволяє 
приступити до концептуальної розробки програмно-цільового 
підходу до подолання злочинності. Але поряд з розробкою моделі 
комплексної загальнодержавної програми має бути здійснена 
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також програма вивчень і оцінки ефективності нині діючих 
елементів системи боротьби зі злочинністю, її запобігання. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЧАТКУ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ЧИННИК 
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ЗЛОЧИННОСТІ  

 
Запропонований КПК України порядок початку 

досудового розслідування фактично скасовує відому «дослідчу 
перевірку» за заявами та повідомленнями про злочини. Якщо за 
сталою практикою роботи за КПК 1960 р. близько 95 % рішень 
про відмову в порушенні кримінальної справи приймались 
оперативними підрозділами та дільничними інспекторами 
міліції (це становить близько 75 % від усіх рішень за заявами та 
повідомленнями про злочини), то за новим КПК досудове 
розслідування за всіма зареєстрованими заявами та 
повідомленнями автоматично покладається на слідчого, а не на 
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«органи дізнання». Складається ситуація, за якої слідчі 
вимушені перевіряти навіть абсурдні заяви замість відповідного 
слідчого реагування при розслідуванні тяжких та особливо 
тяжких злочинів. Така практика призводить до невиправданого 
перевантаження слідчих, а по-друге, провокує практику 
безпідставного закриття кримінальних проваджень на стадії 
досудового розслідування у зв’язку з відсутністю складу 
злочину. 

Одним з можливих шляхів вирішення цієї проблеми 
вважається наділення оперативних підрозділів та інших 
уповноважених осіб ОВС (дільничних інспекторів міліції, 
інспекторів з розшуку Державтоінспекції та ін.) правом 
розпочинати здійснення кримінального провадження за 
зареєстрованими заявами і повідомленнями про кримінальні 
правопорушення, що не є тяжкими та середньої тяжкості, для 
чого пропонується внести зміни до ст. 214 КПК, наділивши 
зазначених осіб правом внесення відомостей до ЄРДР, та до 
Положення про порядок ведення ЄРДР, затвердженого наказом 
ГПУ від 17 серпня 2012 р. № 69.  

Вважаємо, що передбачена ст. 214 КПК відмова від стадії 
порушення кримінальної справи в вітчизняній правовій 
дійсності значно погіршує правовий захист особи, щодо якої  
проводиться розслідування, та позбавляє її можливості 
оскаржувати безпідставне відкриття проти неї кримінального 
переслідування.  

Доцільним вбачається й законодавче удосконалення 
механізму реалізації способів перевірки за заявами і 
повідомленнями про кримінальні правопорушення з 
урахуванням досвіду країн пострадянського простору, у КПК 
яких передбачено вичерпний перелік видів перевірочних дій. 
Відтак, пропонуємо зміни, які унормують вказані положення 
КПК, зокрема шляхом доповнення ст. 214 КПК України 
положенням про те, що перевірка відомостей про кримінальне 
правопорушення має бути проведена протягом 10 днів з 
моменту внесення таких відомостей до ЄРДР. Протягом 
проведення такої перевірки має заборонятися вчинення будь-
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яких слідчих (розшукових) дій, передбачених КПК. Перевірка 
може проводитись шляхом відібрання пояснень, витребування 
копій документів та відомостей, проведення огляду місця події, 
одержання висновків спеціалістів у відповідних галузях знань.   

Становлення граничного строку на прийняття рішення у 
таких провадженнях сприятиме реалізації засад дотримання 
розумних строків кримінального провадження. Розмежування 
подій на ті, що потребують розслідування, та такі, що його не 
потребують, має суттєве значення для здійснення нагляду за 
досудовим слідством з боку процесуальних керівників, які 
також перевантажені кримінальними провадженнями. 

Формальна відсутність фіксації початку кримінального 
провадження може унеможливити оскарження такого факту. 
Натомість, як свідчить судова практика, значна кількість 
постанов про порушення кримінальної справи (про відмову у 
порушенні) скасовувались саме у зв’язку з їх оскарженням. Між 
тим, за новим КПК України, підозрюваний в більшості випадків 
навіть не знатиме (до повідомлення про підозру), що відносно 
нього ведеться досудове розслідування. Також не чітко 
виписано, які заходи має вживати прокурор при виявленні 
незаконного чи необґрунтованого початку досудового 
розслідування і що має «опротестовуватись» у таких випадках: 
факт реєстрації в ЄРДР чи власне кримінальне провадження. На 
наш погляд, ці упущення ускладнять здійснення як наглядових 
функцій прокурором, так і заходів щодо виконання і 
провадження досудового розслідування. 

Вважаємо, що за результатами проведення перевірки 
відомостей про кримінальне правопорушення повинна 
прийматися постанова про початок досудового розслідування 
(або, відповідно, постанова про відсутність підстав для початку 
досудового розслідування). Постанови, прийняті за 
результатами проведення перевірки відомостей про кримінальне 
правопорушення, які можна було б оскаржити до суду. 
Досудове розслідування повинно розпочинатись саме з моменту 
винесення відповідної постанови (а не автоматичного внесення 
в електронну базу єдиного реєстру як це передбачає КПК у 
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чинній редакції). Водночас усі заяви (повідомлення) громадян, в 
яких не виявлено ознак кримінального правопорушення, 
повинні розглядатися відповідно до чинного законодавства, що 
регулює порядок прийняття рішень стосовно звернень громадян, 
що також потрібно закріпити на законодавчому рівні. 

КПК України передбачено розподіл кримінальних 
правопорушень на злочини та кримінальні проступки. Досудове 
розслідування кримінальних проступків здійснюється у формі 
дізнання (ст. 215). Главою 25 передбачено особливий порядок 

досудового розслідування у формі дізнання. 
Водночас закріплена КПК України «диференціація» 

кримінально караних діянь вважається досить сумнівною з 
точки зору її відповідності конституційним положенням та 
юридичній науковій доктрині. Так, у Конституції України 
кримінально караними діяннями визначено лише злочини. 
Зокрема, п. 22 ст. 92 Конституції України передбачено, що 
виключно законами України визначаються діяння, які є 
злочинами, адміністративними або дисциплінарними 
правопорушеннями, та відповідальність за них. Термін «злочин» 
також застосовано у ст. 30, 31, 34, 39, 60, 62, 76, 111 Конституції 
України. Проте про «кримінальні правопорушення» та 
«кримінальні проступки» в Основному Законі не йдеться. У 
розділі X («Прикінцеві положення») КПК наголошується, що 
положення, які стосуються кримінального провадження щодо 
кримінальних проступків, уводяться в дію одночасно з 
набранням чинності Законом України про кримінальні 
проступки. Проте, згаданий Закон України до цього часу не 
прийнято, а КПК України не передбачає такого виду 
кримінального правопорушення як проступок. 

Відтак, необхідності у запровадженні в кримінальному 
законодавстві України категорії кримінальних проступків немає. 

Існуючий на сьогодні поділ кримінально-караних діянь на 
злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та 
особливо тяжкі злочини, є достатнім для розмежування залежно 
від ступеня суспільної небезпечності діяння (дії чи 
бездіяльності), важливості та цінності об’єкта, який 
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охороняється кримінальним законом, що обумовлює низку 
правових наслідків. 

До того ж суспільна небезпечність є обов’язковою 
ознакою будь-якого злочину. Діяння, що не мають таких 
властивостей, не можуть визнаватися злочинами, що й відрізняє 
їх від правопорушень, за які передбачені інші види юридичної 
відповідальності.  

Таким чином, запроваджена чинним КК України 
класифікація злочинів дозволяє повною мірою їх 
диференціювати залежно від ступеня тяжкості для призначення 
виду і розміру покарання, прийняття рішення про звільнення від 
кримінальної відповідальності чи від покарання тощо. Отже, 
пропонується запровадити спрощений порядок розслідування 
низки злочинів невеликої тяжкості у формі дізнання. 

Реалізація цієї ідеї дозволить здійснити спрощення 
досудового розслідування визначеного переліку злочинів, що 
сприятиме зменшенню навантаження на органи досудового 
розслідування. Адже на сьогодні із загальної кількості 
розслідуваних тяжкі та особливо тяжкі злочини складають лише 
чверть. Однак лише некваліфіковані крадіжки та шахрайства 
(ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 190 КК України) та легкі тілесні 
ушкодження (ст. 125 КК України) становлять майже 40 % усіх 
зареєстрованих злочинів. Це призводить до того, що замість 
розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів слідчі 
змушені займатися «дрібними» правопорушеннями, які не 
становлять значної суспільної небезпеки, а в багатьох випадках 
взагалі не мають судової перспективи. 
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ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ СТАНУ НАУКОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ  ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ 
І ЗАСОБІВ БЕЗПЕКИ  У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

УКРАЇНИ 
 

Вступ України в Асоційоване членство ЄС поставив перед 
нашою державою одне із ключових завдань – адаптувати 
вітчизняне законодавство до вимог нормативно-правових актів 
Європейського Союзу. Зазначений підхід має бути реалізований 
у тому числі й у сфері виконання покарань України. Такий 
напрямок передбачено, зокрема, в розділі «Мета і строки 
реалізації Концепції» Концепції державної політики у сфері 
реформування Державної кримінально-виконавчої служби 
України, схваленої Указом Президента України від 8 листопада 
2012 року № 631/ 2012 [1]. 

Особливо актуальним це завдання є з огляду вирішення 
завдань та забезпечення правопорядку у виправних і виховних 
колоніях, а також необхідності удосконалення практики 
застосування в Україні до засуджених у місцях позбавлення волі 
заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї, позаяк 
дана діяльність не в повній мірі співвідноситься як з нормами 
міжнародного права, так із вимогами ст. 3 Конституції України, 
відповідно до якої безпека людини визнається, поряд з її 
життям, здоров’ям, честю, гідністю і недоторканістю, однією з 
найвищих  соціальних цінностей. Як свідчить практика, нерідко 
зазначені заходи безпеки застосовуються персоналом виправних 
і виховних колоній України неспіврозмірно до ситуацій, що 
складаються у цих установах виконання покарань, а також 
пов’язані з тяжкими наслідками для засуджених – призводять  
до їх смерті, тілесних ушкоджень, нанесення травм, т. ін. 
Зокрема, щорічно за перевищення службових повноважень з цих 
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питань притягаються до кримінальної відповідальності до 10 
осіб з числа персоналу колоній, а до інших видів юридичної 
відповідальності – втричі більше. Крім цього, неправомірне 
застосування заходів і засобі безпеки до засуджених не тільки 
дестабілізує правопорядок у конкретних виправних і виховних 
колоніях, але й ускладнює її на територіях адміністративних 
одиниць, на яких вони дислокуються, у зв’язку з чим персонал 
як даних установ виконання покарань, так й інших 
правоохоронних органів відволікається від виконання своїх 
безпосередніх службових обов’язків та залучається до 
проведення відповідних заходів у місцях позбавлення волі. 

Аналіз наукової та навчально-методичної літератури 
показав, що досі в Україні, з часів її незалежності до 
теперішнього часу, монографічних досліджень, включаючи на 
рівні  кандидатських або докторських дисертацій, з означеної 
тематики не проводилось. У той самий час, численні наукові 
розробки в галузі адміністративної діяльності, у першу чергу, ті, 
що пов’язані із застосуванням заходів фізичного впливу, 
спеціальних засобів і зброї працівниками міліції [2], не 
відображають особливостей змісту кримінально-виконавчих 
правовідносин та не можуть  у повній мірі забезпечити науковий 
супровід реалізації положень ст. 106 КВК України «Підстави 
застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і 
зброї», що й виступило додатковим аргументом при виборі 
об’єкта, предмета, мети і задач цієї наукової статті. 

Як показали результати даного дослідження, неналежним 
чином розкрита ця проблема й науковцями кримінально-
виконавчого профілю в Україні. Зокрема, в підручнику по 
кримінально-виконавчому праву України, підготовленому в 2010 р. 
за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора О.М. 
Джужи, дане питання розглядається не в якості окремого 
підрозділу (у силу його важливості та практичної значущості), а в 
підрозділі 21.2. «Функції режиму і засоби його забезпечення» [3, с. 
590-594] та, частково, - у підрозділі 7.4. «Право засуджених на 
особисту безпеку» [3, с. 215], не розкриваючи при цьому тих 
складностей, прогалин і недоліків правового характеру, що мають 
місце при застосуванні до засуджених у місцях позбавлення волі 
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заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї, що досить 
важливо з огляду вирішення  поставлених у цій науковій роботі 
завдань дослідження. Аналогічний підхід застосовано й в 
підручнику по кримінально-виконавчому праві України за 
редакцією доктора юридичних наук, професора А.Х. Степанюка 
2006 р. випуску, в якому питання про застосування до засуджених, 
які тримаються у виправних і виховних колоніях України, 
зазначених заходів і засобів безпеки розглядається у розділі 19 
«Режим у колоніях та засоби його забезпечення» [4, с. 178-179]. У 
підручнику по цій навчальній дисципліні за загальною редакцією  
докторів юридичних наук, професорів  В.В. Голіни та А.Х. 
Степанюка 2011 р. випуску дане питання, хоча й висвітлено в 
окремому §5 розділу 19 «Режим у колоніях та засоби його 
забезпечення», проте суті проблем застосування на практиці  до 
засуджених у місцях позбавлення волі заходів фізичного впливу, 
спеціальних засобів і зброї у цьому навчальному виданні не 
розкрито [5, с. 206-208]. 

Не надано належної уваги цій проблематиці й в інших 
навчально-методичних виданнях України. Так, дане питання у 
навчальному посібнику «Кримінально-виконавче право 
України» (А.П. Гель, Г.С. Семаков, І.С. Яковець) (2008 р. 
випуску) розглядається у підрозділі 18.3. розділу 18 «Правове 
регулювання режиму в установах виконання покарань» [6, с. 
410-413], також не даючи відповіді на суттєві практичні 
проблеми, що виникають у правозастосовній практиці 
персоналу ДКВС України зазначених у ст. 106 КВК заходів 
забезпечення режиму тримання засуджених у колоніях. 

Не внесли повного розуміння у зміст даної проблематики й 
науково-практичні коментарі  до КВК України. Зокрема, у 
першому із них, що був опублікований у 2005р. за загальною 
редакцією А.Х. Степанюка, не знайшли свого відображення ті 
питання, що визначені в ч. 3 ст. 106 КВК (щодо особливостей 
застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї 
до окремих категорій засуджених до позбавлення волі), а також в ч. 
6 цієї статті Кодексу (про застосування заходів безпеки в інших 
випадках, передбачених Законом України «Про міліцію» і «Про 
Національну гвардію України») [7, с. 354-356], що має практичне 
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значення для удосконалення діяльності суб’єктів 
правозастосування зазначеної норми права. Суттєво не змінилось 
інформаційне забезпечення ст. 106 КВК й у Науково-практичному 
коментарі КВК України 2008 р., підготовленому за загальною 
редакцією А.Х. Степанюка, у якому фактично повторені ті 
положення, що були відображені у попередньому Коментарі [8, с. 
315-316]. Такими ж формальними по змісту є роз’яснення до 
зазначеної статті КВК, що викладені в науково-практичному 
коментарі до КВК України за загальною редакцією доктора 
юридичних наук, професора І.Г. Богатирьова (2010 р.) [9, с. 228-
229]. Не вирішив означених вище проблем й один з останніх 
Науково-практичних коментарів до КВК України, виданих за 
загальною редакцією докторів юридичних наук, професорів 
В.В. Коваленка та А.Х. Степанюка у 2012 р. [10, с. 315-321]. 

Висновок. Таким чином, проведений аналіз наукової, 
навчальної та методичної літератури дозволяє стверджувати, що 
на сьогодні досить актуальною та нагальною  теоретико-
прикладною проблемою в Україні є застосування заходів 
фізичної сили, спеціальних засобів і зброї до засуджених у 
місцях позбавлення волі, а тому це питання  потребує більш 
активної участі  науковців у її вирішенні, у тому числі й на рівні 
кандидатських і докторських дисертаціях, а також спеціальних 
монографічних досліджень відкритого характеру. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ 
КРИМІНОЛОГІЧНОЇ НАУКИ (НА ПРИКЛАДІ 

КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ) 
 

Система кримінологічних категорій і понять має 
адекватно відбивати сучасну злочинність, відображати її 
предметну сутність, типову належність видову та родову 
відмінності, а тому розвиток кримінологічної науки постійно 
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вимагає удосконалення пізнавального інструментарію, зокрема 
понятійного апарату. Окремої уваги вчених-кримінологів 
заслуговує питання виокремлення корисливо-насильницьких 
злочинів у самостійну групу яке, як правило, піднімається при 
здійсненні кримінологічної класифікації злочинів за певними 
критеріями. Саме цей факт і свідчить про остаточну 
несформованість категоріально-понятійного апарату 
кримінологічної науки.  

Одна із перших кримінологічних класифікацій 
злочинних проявів була здійснена на основі найбільш 
поширених у кримінальній практиці посягань, що включали 
злочини неповнолітніх і молоді, насильницькі, корисливі, 
корисливо-насильницькі, рецидивні злочини та ін. [4, с. 
189−291]. В наукових працях викладені спроби класифікації за 
критерієм спрямованості заходів запобігання, на підставі чого 
до однорідної групи відносили корисливі, насильницькі злочини 
проти особи та корисливо-насильницькі злочини [1, с. 448−449]. 
Також зустрічаються пропозиції об’єднати насильницькі 
(вбивства, тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, 
зґвалтування, мордування, хуліганство), корисливо-
насильницькі (розбій і насильницький грабіж) і корисливі 
злочини (крадіжки, ненасильницький грабіж і шахрайство) в 
єдину групу злочинів проти особи, її прав і суспільного порядку 
у зв’язку із тим, що вони становлять основу всієї злочинності, 
мають спільну причинність і схожість соціальних і морально-
психологічних властивостей осіб, які їх вчиняють [5, с. 
176−177]. Із вищенаведеного простежується головна ідея: 
віднесення до злочинності загальнокримінальної спрямованості 
трьох основних блоків злочинів: корисливих, насильницьких і 
корисливих насильницьких, що мають багато в чому спільну 
причинність, подібну особу злочинця і однотипні заходи 
запобігання, принаймні загальносоціального характеру. 

Початковою одиницею аналізу поняття «корисливо-
насильницькі злочини» є така філософська категорія як 
«діяльність», яка поділяється на масову, колективну та 
індивідуальну. Корисливо-насильницькі злочини у 
найзагальнішому розумінні являють собою відносно масову 
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злочинну діяльність певних членів суспільства. Явище 
корисливо-насильницької злочинності є структурною частиною 
більш загального класу явищ — злочинності як кримінальної 
активності членів суспільства та співвідноситься з нею як вид і 
клас. 

Соціальна динаміка суспільного розвитку стереотипізує 
найбільш вигідні та ергономічні способи покращення 
матеріального становища. 

Історично-культурний поступ людства засвідчив, що 
паралельно із становленням інституту власності, закріпленням 
індивідуальної при належності майна, визначенням його 
номінальної вартості, здатності бути товаром, з’являється 
корисливість як деформація суспільної свідомості і психології, 
змістом якої є протиріччя між прагненням людей отримувати 
матеріальну вигоду та необхідністю це робити законним 
шляхом. 

Корисливість означає «пристрасть до наживи, 
матеріальна вигода та ін.» [3, с. 171]. Відтак, матеріальні блага 
перетворюються у бажану ціль, причинно спонукають і 
спрямовують пошукову активність до віднаходження 
ергономічних засобів (форм поведінки) заволодіння ними. І для 
певної частини населення таким прийнятним засобом виявилося 
насильство, що забезпечує швидке отримання незаконної 
вигоди. 

Активність — людська форма розвитку соціуму. Вона 
передбачає цілепокладання, колективний спосіб виконання, 
спрямованість діяльності на досягнення певного результату, 
тобто досягнення певної цілі. Саме категорія цілі є 
визначальною, оскільки вона допомагає пізнати природу явища, 
що вивчається, вказує на його причинність. З одного боку, ціль є 
ідеальною причиною, що породжує діяльність, а з другого боку, 
виступає її наслідком у виді досягнутого результату. Ціль — 
діалектична єдність можливості й дійсності. Вона є вірогідною 
можливістю певних подій, водночас виступає і як дійсність, бо 
існує у психіці суб’єкта, детермінує виконавчу активність. 
Свобода вибору життєво важливих цілей обмежена рамками 
існуючих легальних засобів, що виступають як необхідність по 
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відношенню перших. Ціль визначає засоби реалізації потреб та 
інтересів життєдіяльності, а також кінцевий результат [6, с. 43]. 

Отже, методологічне значення категорії «ціль» у 
пізнанні явища корисливо-насильницької злочинності полягає у 
розкритті її предметної сутності та соціальної природи. Саме 
категорія «ціль» дає відповідь на питання: заради чого 
здійснюється кримінальна діяльність певного виду? Ціль вказує 
на причину планування і здійснення конкретної діяльності, 
зумовлює вибір засобів, або програми поведінки. Корисливість 
як деформація суспільної свідомості і психології об’єктивується 
у меті раціональної людської діяльності, виражає її предметну 
сутність та соціальну природу. Таким чином, корисливість через 
цілепокладання виражає предметну сутність явища, проявами 
якого є відносно масова злочинна діяльність, спрямована на 
заволодіння матеріальними благами незаконним шляхом. 
Досліджуваний різновид злочинності має корисливу сутність, 
що виявляється у корисливому цілепокладанні кримінальної 
діяльності. У прикладних інтересах первинної класифікації 
злочинності такий висновок має важливе методологічне 
значення, бо, розглядаючи злочинність як різновид суспільно 
небезпечної діяльності певних членів суспільства, 
презюмується, що остання підпорядкована досягненню кінцевої 
мети. Корисливість як мета відносно масової кримінальної 
діяльності об’єктивно відбиває предметну сутність і природу 
цієї діяльності, а значить, може виступати в ролі об’єктивного 
критерію класифікації злочинності. Виходячи із цього, на рівні 
наукової абстракції пропонуємо виділяти тип (клас) корисливої 
злочинності. Емпіричним проявом даного типу злочинності 
буде сукупність (група) корисливих посягань. 

Для встановлення зовнішніх проявів об’єкта пізнання у 
формі цілеспрямованої діяльністної активності людей слід 
виходити з методологічного постулату діалектичного зв’язку 
цілей і засобів людської діяльності. Поєднання в єдине ціле 
різних за соціальним походженням форм злочинної діяльності 
(корисливої та насильницької) дає підстави говорити про 
утворення якісно нового явища кримінальної реальності: 
корисливо-насильницької злочинності, що має власну систему 
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ознак і властивостей. Системоутворюючою властивістю 
виступає інваріантна кримінальна діяльність у своєму розвитку, 
корисливе цілепокладання визначає характер, зміст і природу, а 
насильницька форма цілереалізації конкретизує спрямованість 
цієї специфічної злочинної діяльності. Таким чином, корисливе 
цілепокладання поєднується з насильницьким ціледосягненням 
через діяльність й утворює специфічну модель кримінальної 
активності. Звідси, істотними ознаками корисливої 
насильницької злочинності слід визнати корисливе 
цілепокладання, насильницьке ціледосягнення, зв’язок між 
ними, реалізований через діяльність. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що 
остаточно і назавжди сформулювати категоріально-понятійний 
апарат кримінологічної науки практично неможливо, з огляду на 
те, що злочинність постійно перебуває в русі. Злочинні прояви, 
які сколихують сучасне суспільство наповнені іншим і новим 
змістом, мають свої якісні та кількісні показники, відрізняються 
характером і т.ін. Безумовно, при цьому слід опиратися і 
здійснювати свій науковий пошук виходячи з фундаментальних 
основ теорії кримінології. Тому можна, і доцільно, вести мову 
про розробку нових і удосконалення існуючих понять і 
категорій кримінології. Отже, під сучасними корисливо-
насильницькими злочинами слід розуміти: антисуспільне явище 
відносно масового насильницького збагачення, що проявляється 
у вчиненні корисливих злочинів, поєднаних із застосуванням чи 
погрозою застосування насильства. Поняття корисливо-
насильницьких злочинів є ідеалізованою моделлю реальних 
злочинних проявів. 
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ЗЛОЧИН ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ  

ЦІННІСНО-НОРМАТИВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЛЮДИНИ 
 
Намагаючись відшукати причину злочину, цілком логічним 

видається подати власне розуміння злочинного діяння. Тобто, 
треба дати пояснення ЗЛОЧИНУ. Думаємо, що ніхто не буде 
проти твердження, що злочин вчиняє тільки людина. Саме людину, 
яка вчиняє злочин, ще називають людиною розумною (лат. Homo 
Sapiens). Людина як розумна істота, яка, на її ж думку, перебуває 
на найвищому щаблі розвитку серед усіх живих організмів, 
постійно еволюціонуючи, стикається з багатьма навколишніми 
об’єктами. Стикаючись з ними, вона, як людина розумна, пізнає їх 
та в результаті цього здатна давати їм характеристики, серед яких 
ми виділимо одну – ЦІННІСТЬ.   

Цінність – позитивна або негативна значимість об’єктів 
навколишнього світу для людини, класу, групи, суспільства в 
цілому. Словами австрійця Карла Менгера (Carl Menger), цінність 
виступає значенням, яке для нас мають конкретні блага або 
кількість благ унаслідок того, що в задоволенні своїх потреб ми 
усвідомлюємо залежність від наявності їх у нашому розпорядженні 
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[1, с. 125]. Так, до об’єктів цінностей людини можна віднести 
життя, здоров’я, любов, сім’ю, дітей, дім, близьких, друзів, 
спілкування, самореалізацію в роботі, духовні цінності, релігію, 
дозвілля, задоволення, хобі, розваги, творчу самореалізацію, 
освіту, самоосвіту, соціальний статус і становище в суспільстві, 
наявність свободи (пересування, слова, вибору), стабільність і т.д. 
Враховуючи індивідуальність людини та її неповторність, можна 
стверджувати, що цінності людини теж індивідуальні й неповторні. 
Крім того, така їх характеристика пов’язана з тим, що певні 
цінності для людей: 1) входять або не входять до системи 
цінностей; 2) займають певне місце в цій системі (є 
першочерговими або другорядними, пріоритетними або 
непріоритетними, позитивними або негативними і т.ін.); 3) стають 
цінностями в системі у певний період життя, за певних обставин 
або перестають ними бути і т.ін. Наприклад, цінність такого 
об’єкта, як «власне життя», входить до системи цінностей людини. 
Переважно в усіх людей з настанням старості цінність «власного 
життя», як і цінність «власного здоров’я», набуває пріоритетності. 
У молодому віці людини, коли цінність «власного життя» ще не є 
пріоритетною в системі цінностей, за виникнення певних обставин 
(загрози власному життю, смерть близької людини і т.ін.), вона 
набуває пріоритетності. За певних обставин цінність «власного 
життя» стає меншою за цінність «життя дитини». Отже, можемо 
вести мову про еволюцію системи цінностей у людини, в процесі 
якої можлива редукція або втрата (інволюція) окремих її елементів 
– окремих цінностей. В основі такої еволюції, на наше 
переконання, лежить мінливість навколишніх для людини об’єктів. 

Але повернемося до питання індивідуальності цінностей. 
Саме значення «індивідуальність» цінностей свідчить про те, що у 
кожної людини вони визначаються індивідуально. Від чого 
залежить така індивідуальність визначення цінностей? Безперечно, 
– від самої людини, від її «суб’єктивної оцінки». Звідси висновок, 
що в кожної людини є свої цінності, система яких визначається 
індивідуально. Якщо людей з ідентичними цінностями більшість у 
суспільстві, то правомірно вести мову про існування панівної 
системи цінностей у суспільстві. Кожна людина, стикаючись із 
певними об’єктами навколишнього середовища та маючи своє 
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уявлення про їх цінність, дотримується певних правил 
«поводження» з ними. Ми можемо сказати, що такі правила 
залежні від цінності, яку представляє об’єкт, з яким стикається 
людина. Такі правила стають для людини нормою. Вони, 
демонструючи відношення людини з певними навколишніми 
об’єктами, показують, яку цінність такі об’єкти становлять для 
людини. Тому норми й називають найвищим вираженням 
цінностей – правилами, або керівними принципами, поведінки 
людей у ситуаціях певного роду. Під ситуаціями певного роду ми 
розуміємо ситуації зіткнення людини з навколишніми об’єктами.  

Розглядаючи норми як вираження цінностей, можна 
стверджувати, що норми в суспільстві є вираженням панівної 
системи цінностей у ньому. І це природно. В такому випадку ці 
норми сприймаються більшістю в суспільстві. Якщо вони такою 
більшістю не сприймаються, тоді такі норми не будуть вираженням 
панівної системи цінностей. Розглядаючи норми як вираження 
цінностей, можемо також додати, що при зміні системи цінностей 
відбувається зміна змісту норм. Як ми писали вище, людина, 
здійснюючи свою діяльність, стикається з багатьма навколишніми 
об’єктами, в тому числі з іншими людьми та їх діями, наслідки та 
суть яких також являють певну цінність. Для одних людей вони 
мають позитивну, а для інших негативну цінність.  

Так само і поведінка, яка «шкодить» об’єктам, що в 
суспільстві мають позитивну цінність, за своїми наслідками та 
суттю також є цінністю. Тільки для одних вона – цінність 
негативна, а для інших – позитивна. Оскільки для більшості в 
суспільстві така поведінка виступає негативною цінністю, вона 
отримує назву «негативна поведінка». Можна вести чимало 
класифікацій такої «негативної поведінки»: і за об’єктом, на шкоду 
якому вона спрямована, їх кількістю; і за тривалістю; і за 
суб’єктом, який її здійснює і т.ін. Ми пропонуємо класифікувати 
негативну поведінку, виходячи зі ступеня її небезпечності для 
об’єктів, які мають позитивну цінність, та відповідного її 
закріплення в нормах – ціннісно-нормативний критерій. У 
результаті такої класифікації можемо виділити найнебезпечніший 
вид негативної поведінки людини – злочинний, поняття якого, 
види та покарання за вчинення яких передбачені затвердженими в 
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суспільствах на рівні держав спеціальних нормах, назви яких, 
форми, кількість різні [3, с. 8-17, 108-119,  364-377, 420-432, 506-
517]. Ці норми являють собою окремі норми права. І повинні бути 
нормами права, оскільки злочин – це категорія юридична. Тобто 
що є злочином або що є найнебезпечнішим видом негативної 
поведінки людини, визначає саме суспільство в нормах права. 
Отже, окремі норми права, як вираження цінностей, містять 
панівні уявлення про злочинність поведінкового акту.  

Використовуючи таку характеристику злочинності, можемо 
стверджувати: якими є цінності в суспільстві, такою ж є і 
злочинність, такими є панівні уявлення про злочинність 
поведінкового акту. Тут також можна зробити висновок, що норми 
права є своєрідним індикатором цінності «охорони цінностей». 
Якщо уявлення про злочинність поведінкового акту в суспільстві 
збігаються з уявленнями про це у людини, ми можемо 
констатувати єдність ціннісно-нормативних орієнтацій людини і 
суспільства і, відповідно, єдність уявлень про злочинність 
поведінкового акту в суспільстві та в людини.  

Тим не менш зробимо спробу дати універсальне визначення 
злочину. ЗЛОЧИН – це акт найнебезпечнішого виду негативної 
поведінки людини, відображений в нормах права (вираженні 
панівної системи цінностей суспільства), та який посягає на 
об’єкти, що представляють позитивну цінність в суспільстві.  

Ми вважаємо, що для людини, яка вчиняє злочин, цей акт є 
позитивною цінністю і на момент його реалізації така цінність для 
неї найвища. В даному випадку ми спостерігаємо неузгодженість 
ціннісно-нормативної орієнтації злочинця з ціннісно-нормативною 
орієнтацією суспільства. Але така неузгодженість є лише 
результатом, причиною якого, на нашу думку, виступає набуття 
злочином, як акту поведінки, для людини позитивної та вищої за 
всі інші цінності. Чому злочин для людини набуває позитивної та 
вищої за всі інші цінності? Думаємо, що відповідь на це питання 
слід шукати в самій людині. 
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ЩОДО ЗМІСТУ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
 
Кримінологічну політику можна визначити як засновану на 

ідеях гуманізму та принципі верховенства права стратегічну 
складову внутрішньої та зовнішньої антикримінальної політики 
держави, владна дефініція якої полягає у формуванні ключових 
доктринальних засад боротьби зі злочинністю та їх практичної 
реалізації у сфері функціонування системи кримінальної юстиції та 
громадських організацій з метою людини й громадянина, 
суспільства та держави від злочинних посягань. 

На сучасному етапі розвитку держави, кримінологічну 
політику можна розглядати як певну «функціональну» дефініцію 
влади, бо вона як «динамічна система» ґрунтується саме на 
правових засадах (як конституційного, кримінального, 
кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого та інших 
галузей права), і не може сповідувати неправові форми впливу. В 
той же час через законотворчу, спеціально-кримінологічну, 
організаційну діяльність безумовно здійснює вплив на право і 
правовідносини, але ні в якому разі не підмінює їх за своєю 
сутністю. 

Розглядаючи питання концептуального співвідношення 
кримінологічної політики з правом то, на наш погляд, саме 
механізм реалізації державної стратегії має розглядатися як один із 
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видів її правоохоронного й правозастосовного напряму політики, 
спрямованого на забезпечення аналізу кримінологічної ситуації в 
країні та розробленню заходів боротьби зі  злочинністю, у тому 
числі окремих її видів. 

Отже відносно питання, що пов’язує із правоохоронним 
аспектом кримінологічну політику, слід зазначити наступне: 

1. Сутність даної діяльності, об’єктивні і суб’єктивні 
фактори її актуалізації (зовнішнього прояву, форм і методів 
реалізації) можуть відображатися в рамках існуючої соціальної 
реальності, в якості якої виступає діалектична єдність правових, 
соціально-політичних і соціально-культурних компонентів.  

2. Ґрунтуючись на розумінні співвідношення діалектичної 
єдності і діалектичного протиріччя об’єктивного і суб’єктивного 
факторів в системі даних правовідносин у сфері запобігання 
злочинам, необхідно їх удосконалення. Як зауважував в свій час І. 
Кант, «право може слугувати як засіб обмеження свавілля, так і як 
засіб попрання (плюндрування) свобод людини». Аналогічна 
думка І.А. Ільїна щодо призначення права як зброї порядку, миру і 
братерства, останнє не повинно перетворюватися в своєму 
застосуванні в «прикриття неправди та насилля, що тягне за собою 
ворожнечу, бунт та війну». Тому в політиці цього напряму слід 
враховувати подвійний характер даної діяльності, її обумовленості 
з одного боку забезпечити порядок і безпеку, з іншого боку під час 
застосування правових приписів не допустити свавілля і 
беззаконня,  і не сприяти розвитку тенденції, зазначеної Г. Гегелем, 
коли «права людини і громадянина відступають перед тотальним 
правом наступу держави на громадянина»,  і  що «формули 
природного права не мають для самої держави ніякої 
зобов’язуючої сили» [1, 140; 225; 256-258; 278]. У даному разі 
йдеться про адекватність реалізації кримінологічної політики 
відповідним правовим засадам, що її визначають. 

3. Сутність кримінологічної політики об’єктивна в силу 
характеру суспільних потреб в такому виді соціальної діяльності, а 
також суб’єктивна в силу суб’єктивного характеру цілепокладання 
в даного роду людській діяльності.  

Таким чином, в якості об’єкта вивчення кримінологічної 
політики можна визначити її концептуальну сутність та зміст як 
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специфічного елемента внутрішньої та зовнішньої правової 
політики держави, який тісно інтегрується з іншими елементами в 
системі соціально-правових інституцій антикримінального 
комплексу. 

До предмета кримінологічної політики можуть бути 
віднесені такі її компоненти як: поняття, цілі й завдання, принципи 
та функції; стратегічні і тактичні напрями боротьби зі злочинністю; 
суб’єкти формування та реалізації цієї політики;  кримінологічний  
аналіз, прогнозування та програмування боротьби зі злочинністю; 
кримінологічне законодавство та нормативне, організаційне, 
управлінське, технічне,  виховне та інше забезпечення; міжнародне 
співробітництво у сфері формування та реалізації кримінологічної 
політики;  кримінологічна експертиза нормативного, 
організаційного, управлінського та іншого забезпечення реалізації 
кримінологічної політики; наукове обґрунтування результатів 
практичної реалізації стратегії і тактики боротьби зі злочинністю. 

До джерел кримінологічної політики слід віднести: 
Конституцію України саме як джерело усієї внутрішньої правової 
політики держави і законодавства України, чинне законодавство та 
наукову базу галузей кримінально-правового комплексу як 
специфічних галузей права, у тому числі кримінально-правової, 
кримінально-процесуальної та кримінально-виконавчої політики і 
права, де кримінологічна політика діє як інтегруюча ланка в 
системі інституцій боротьби зі злочинністю, а також Укази 
Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, 
Рішення Конституційного Суду України, Постанови Пленуму 
Верховного Суду України, міжнародні договори, які ратифіковані 
Верховною Радою України тощо. 

Таким чином, кримінологічну політику можна розглядати 
як: 

1) державну політику (доктрину), яка займає вагоме місце 
серед стратегічних напрямів боротьби зі злочинністю; 

2) особливий вид соціальної діяльності уповноважених 
суб’єктів, спрямований на забезпечення внутрішньої безпеки, 
правопорядку та законності в країні, створення організаційно-
правових засад та реалізації стратегічних напрямів щодо боротьби 
зі  злочинністю; 
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3) наукову теорію, що володіє аналітичними методами та 
синтезом відповідних політичних, соціологічних і правових знань; 

4) законодавчу ініціативну функцію влади щодо 
забезпечення діяльності суб’єктів кримінологічної політики. 

Під час визначення свого предмету, кримінологічна політика 
спирається на інтегративні якості соціальної політики держави, 
положення теорії управління та наукових галузей кримінально-
правового і кримінально-процесуального циклу, а також здобутки 
соціології, педагогіки та психології. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 

У 2013-2014 рр. в соціально-економічній, нормативно-
правовій та соціально-психологійній сферах життєдіяльності 
відбулися події, які обумовили виникнення ряду нових тенденцій 
злочинності в Україні. До основних з них належать: 

1. Суттєве зростання чисельності заяв та повідомлень про 
злочини та інші події та облікованих злочинів (кримінальних 
правопорушень) у 2013 р. і наступне зменшення зазначених 
показників у 2014 р. У 2013 р. сталося пікове зростання кількості 
заяв та повідомлень про злочини та інші події в Україні. Цей 
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показник зріс порівняно з попереднім роком на 31,2% і склав 
4673185. У 2014 р. через відсутність даних по Автономній 
Республіці Крим, м. Севастополю та частині територій Донецької 
та Луганської областей цей показник по країні в цілому зменшився 
до 4288336 (–8,2% до рівня попереднього року). Натомість в 
абсолютній більшості регіонів країни зростання чисельності заяв та 
повідомлень про злочини та інші події продовжилося, але значно 
меншими темпами, ніж у попередньому році.  

Кількість облікованих в Україні злочинів становила у 2013 р. 
563560 (+12,8% до показника 2012 р.), а у 2014 р. – 529139 
 (–6,1%).  У 2013 р. зростання відбулося у 24 регіонах, а у 3 
зниження. У 2014 р. кількість регіонів, де відбулося зростання, 
дорівнювала 15, а зниження – 10.  

Значне збільшення кількості облікованих злочинів у 2013 р. 
відбулося внаслідок здійснення реєстрації та обліку злочинів у 
відповідності з новим порядком, передбаченим Кримінальним 
процесуальним кодексом України (КПК) та Положенням про 
порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, який 
передбачає максимально повну реєстрацію та облік всіх діянь з 
ознаками злочинів. У 2014 р. зменшення чисельності облікованих 
злочинів мало місце через втрату контролю за частиною території 
країни, а також реалізацією в ОВС більш виваженого підходу до 
реєстрації та обліку злочинів.    

2. Збереження структурних параметрів основних груп заяв та 
повідомлень про злочини та інші події, виділених за результатами 
їх розгляду, які існували в попередні роки. У відповідності з новим 
КПК відсів діянь, щодо яких до ОВС надійшли заяви та 
повідомлення, здійснювався у 2013–2014 рр. в два етапи. На 
першому етапі до Єдиного державного реєстру досудових 
розслідувань (ЄРДР) не були внесені відомості відносно 68,1% заяв 
та повідомлень у 2013 р. і відносно 74,8% – у 2014 р. На другому 
етапі в процесі здійснення кримінальних проваджень щодо діянь, 
інформація відносно яких була занесена до ЄРДР, тобто фактичної 
та юридичної перевірки даних про них, провадження було закрито 
за реабілітуючими підставами відносно 63,7% та 53,5% таких діянь 
відповідно. Таким чином, у 2013–2014 рр. із загальної кількості 
діянь, відносно яких до ОВС надійшли заяви та повідомлення, 
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було обліковано як злочини лише 12,1% та 12,3%, а відсіяно – 
87,9% та 87,7% відповідно.  

Таким чином у 2013–2014 рр., як і в попередні роки, дуже 
значна кількість діянь, щодо яких надійшли заяви та повідомлення 
як про злочини, не визнавалась такими за результатами фактичної 
та юридичної перевірки.  

3. Значне зростання чисельності видів злочинів, які не 
становлять великої суспільної небезпеки, і більшість з яких раніше 
не були поширені. Пікове зростання таких видів злочинів 
відбулося у 2013 р. У 2014 р. їх показники здебільшого знизилися, 
але залишилися на значному рівні. До видів злочинів, зростання 
яких було найбільш суттєвим, належать: умисне легке тілесне 
ушкодження (2013 р.: зростання у 42,4 раза, 2014 р.: –24,3%); побої 
та мордування (у 40 разів та –39,2%); умисне знищення або 
пошкодження майна (+74,4%, +52,4%); ухилення від сплати 
податків, зборів, інших обов’язкових платежів (у 70 разів, –38,1%); 
підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, 
використання підроблених документів (+39,3%, –16,9%) тощо. 
Слід також відмітити помітне збільшення числа посягань у сфері 
службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з 
наданням публічних послуг (2013 р.:+52,3%, 2014 р.: –6,2%), яке 
сталося за рахунок збільшення кількості випадків службового 
підроблення, зловживання владою або службовим становищем, 
перевищення влади або службових повноважень, службової 
недбалості. Натомість показники злочинів, пов’язаних з 
хабарництвом залишилися незмінними. 

Значне збільшення чисельності цих видів злочинів й 
обумовило істотне зростання злочинності у 2013 р. і збереження її 
на високому рівні у 2014 р.    

4. Переважне зменшення чисельності поширених видів 
загальнокримінальних злочинів, а також груп посягань без 
потерпілого, які суттєво впливали на динаміку злочинності в 
країні. До таких видів злочинів належать крадіжка (2013 р.: –
10,6%, 2014 р.: –6,6%), грабіж (+2,2%, –9,5%), умисне середньої 
тяжкості тілесне ушкодження (–34,2%, –23,7%), умисне тяжке 
тілесне ушкодження (–12,3%, +3,5%), незаконне поводження зі 
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зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (–
36,8%, +4,3%), хуліганство (–21,7%, –21,4%).  

Суттєво зменшилася також чисельність злочинів у сфері 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення. Їх кількість 
скоротилася у 2013 р. на 33,4%, у 2014 р. – на 10,3%.  

Ця тенденція, на наш погляд, є наслідком зниження рівня 
діяльності працівників ОВС по виявленню та розкриттю злочинів, 
їх деморалізації в умовах гострої суспільно-політичної кризи в 
країні.     

5. Збільшення чисельності облікованих умисних вбивств. 
Згідно з новим порядком реєстрації та обліку злочинів як умисні 
вбивства обліковуються частина фактів природної смерті та 
випадки зникнення без вісті. Це призвело до збільшення кількості 
облікованих умисних вбивств у 2013 р. до 5861 (у 2,5 раза) і у 2014 
р. – до 11466 (у 2 раза). В результаті  відбувається викривлення 
реального стану злочинів цього виду, штучно підвищується 
ступінь тяжкості злочинності в Україні. Для отримання більш 
об’єктивної картини працівниками ДІАЗ МВС України була 
вирахувана чисельність так званих очевидних умисних вбивств 
(замахів). У 2013 р. вона становила 2042 (–13,6%), у 2014 р. – 4920 
(у 2,4 раза). Значне зростання кількості очевидних умисних 
вбивств у 2014 р. пов’язана перш за все з вчиненням значної 
кількості таких злочинів в зоні проведення антитерористичної 
операції (АТО). 

Наведені дані свідчать про необхідність вдосконалення 
нормативних положень, що регулюють реєстрацію та облік фактів 
смерті людини. 

6. Збільшення у 2014 р. кількості окремих видів злочинів, які 
зазвичай здійснюються у вигляді промислу. З 2011 р. відбувається 
постійне збільшення кількості випадків незаконного заволодіння 
транспортним засобом. У 2013 р. вона зросла на 16,4%, а у 2014 р. 
– на   86,1%. У 2014 р. збільшилась чисельність облікованих 
розбійних нападів (+36,4%) та квартирних крадіжок (+8,8%). Ці 
дані свідчать про те, що на фоні суттєвого погіршення соціально-
економічної ситуації в країні відбувається активізація злочинної 
діяльності найбільш суспільно небезпечних категорій осіб.  



 57 

7. Облік у 2014 р. значної кількості видів злочинів, 
пов’язаних із загостренням суспільно-політичної ситуації і 
веденням бойових дій в зоні АТО. У 2014 р. було обліковано 1974 
(2013 р. – 283) випадки незаконного позбавлення волі або 
викрадення людини; 46 (4) випадків захоплення заручників, 1499 
(4) терористичних актів; 478 (1) випадків створення терористичної 
групи чи терористичної організації; 457 (0) випадків створення не 
передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; 662 
(14) випадків захоплення державних або громадських будівель чи 
споруд; 2260 (12) випадків посягання на життя працівника 
правоохоронного органу, члена громадського формування з 
охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця; 62 (1) випадки захоплення представника 
влади або працівника правоохоронного органу як заручника; 38 (6) 
групових порушень громадського порядку; 148 (5) масових 
заворушень; 4153 (369) військові злочини.  

Наведені дані свідчать про те, що на кримінальну ситуацію в 
Україні впливає ряд різноспрямованих об’єктивних і суб’єктивних 
факторів, що робить її  складною і важко передбачуваною. 
Значною є ймовірність її погіршення у найближчі роки.    
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ 

У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ 
 
Проблеми запобігання злочинності у кримінально-

виконавчих установах, у тому числі кримінально-правових 
конфліктів надзвичайного характеру, викликають необхідність 
випереджального аналізу розвитку криміногенної ситуації в 
середовищі засуджених та вироблення науково обгрунтованих 
запобіжних заходів. Результатом випереджального аналізу є 
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кримінологічний прогноз, який являє собою ймовірне судження 
про майбутній стан (рівень, структуру, динаміку) злочинності та 
її детермінанти, можливості профілактики й інші засоби впливу 
на злочинність у певний період часу [1, с. 155], засноване на 
дослідженні кількісних і якісних кримінологічних 
характеристик явищ і процесів, що змінюють криміногенні 
умови виконання та відбування покарання. Процес 
кримінологічного прогнозування дає можливість передбачати 
зміну криміногенної ситуації на кінець конкретного періоду та 
визначити її тенденції в рамках часових відрізків, а також вплив 
нових факторів на структуру і динаміку криміногенних і 
кримінально-правових проявів у середовищі засуджених. 

Метою кримінологічного прогнозування є розроблення 
заходів із запобігання криміногенній поведінці засуджених та 
вчиненню ними кримінально карних діянь. 

Основною ланкою в реалізації кримінологічного прогнозу 
слід вважати виявлення та постановку на профілактичний облік 
засуджених, схильних до різних проявів протиправної 
поведінки, вчинення злочинів, розроблення і здійснення заходів 
індивідуально-профілактичного випереджального впливу з 
метою нейтралізації ризику вчинення рецидиву злочинів. 

Важливість дослідження прогнозування надзвичайних 
подій кримінально-правового характеру у кримінально-
виконавчих установах обумовлюється тим, що недоліки в 
організації кримінологічного прогнозування, спрямованого на 
профілактику криміногенних і кримінально-правових явищ і 
процесів серед засуджених виступають одним із факторів, що 
обумовлюють виникнення у кримінально-виконавчих установах 
надзвичайних подій кримінально-правового характеру. 

У теорії управління під прогнозуванням розуміється частина 
системи управління, основним завданням якого є випереджальна 
орієнтація зміни стану об’єктів управління, середовища їх 
функціонування. Із кримінологічної точки зору прогнозування – це 
процес наукового передбачення майбутнього стану 
прогнозованого об’єкта на основі аналізу його минулого і 
нинішнього стану, систематичного отримання науково 
обґрунтованої інформації щодо перспективного періоду. 
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Інформація, що міститься у прогнозі дозволяє визначити і 
оцінити можливості використання в перспективі сил, засобів і 
методів, спрямованих на боротьбу зі злочинними проявами у 
кримінально-виконавчих установах [2, с. 11]. 

Таким чином, прогнозування являє собою процес 
визначення ближніх і більш віддалених проблем, які можуть 
виникнути для системи. Прогнозування має розглядатися як 
одна з основних функцій організації процесу виконання 
покарання, реалізація якої дозволяє передбачити можливі зміни 
в діяльності кримінально-виконавчої установи, в середовищі її 
функціонування, тобто отримувати інформацію 
випереджального характеру. 

Під кримінологічним прогнозуванням у кримінально-
виконавчих установах слід розуміти здійснюваний посадовими 
особами (начальник кримінально-виконавчої установи, його 
заступники, керівники структурних підрозділів, співробітники) 
на основі достовірної та повної інформації аналіз, у процесі 
якого виявляються фактори, закономірності, проблеми і 
робиться кримінологічний прогноз на найближчий або більш 
віддалений час про можливі тенденції криміногенних і 
кримінально-правових явищ і процесів, їх вплив на стан 
оперативної обстановки, діяльність структурних підрозділів. 

Вироблення і прийняття оптимальних рішень, 
спрямованих на недопущення у кримінально-виконавчій 
установі ускладнень оперативної обстановки, на профілактику 
надзвичайних подій кримінально-правового характеру, 
припускають здійснення професійного прогнозування на 
науковій основі. Цьому сприяє глибокий аналіз наступної 
системи показників: 

– зміни в динаміці і структурі злочинності в регіоні та 
державі, а також зміни у кримінально-правовій і соціально-
демографічній характеристиці засуджених; 

– стан злочинності серед засуджених, причини і умови, які 
сприяли вчиненню ними злочинів; 

– відомості про порушення засудженими встановленого 
порядку відбування покарання; 

– дані про осіб, які перебувають на профілактичному і 
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оперативному обліках; 
– тенденції проникнення до кримінально-виконавчої 

установи заборонених предметів, виробів і речовин, особливо 
грошей, спиртних напоїв, наркотиків; 

– кадрове забезпечення структурних підрозділів установи, 
професійна підготовленість персоналу і результати його 
діяльності; 

– ефективність оперативно-розшукової діяльності, 
соціально-виховної роботи із засудженими, організації режиму, 
праці засуджених, профілактики серед них злодійських 
традицій; 

– стан матеріально-побутового та медико-санітарного 
забезпечення засуджених. 
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ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ПРИ 

ФОРМУВАННІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗАБОРОН – 
ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ 
 
Вивчаючи злочинність, її причини та умови, особу 

злочинця, надаючи знання щодо запобігання злочинності, 
кримінологія тим самим відіграє важливу роль і у формуванні 
кримінально-правових заборон. Адже використання 
кримінологічних знань дає можливість створювати дієві норми 
КК. Однак, кримінологічні знання в контексті згаданого 
використовувалися не завжди, про що вже неодноразово 
говорилось. Інколи його статті формуються без врахування 
реальних ситуацій. Простежимо цю тезу на прикладі чинної 
ст.391 КК «Злісна непокора вимогам адміністрації установи 
виконання покарань». В цій статті передбачена відповідальність 
за злісну непокору законним вимогам адміністрації установи 
виконання покарань або іншу протидію адміністрації у 
законному здійсненні її функцій особою, яка відбуває покарання 
у виді обмеження  волі або у виді позбавлення волі, якщо ця 
особа за порушення вимог режиму відбування покарання була 
піддана протягом року стягненню у виді переведення до 
приміщення камерного типу (одиночної камери)  або  
переводилась  на  більш  суворий  режим відбування покарання. 

Зі змісту диспозиції ст.391 КК видно, що суб’єктом 
злочину є особа, яка відбуває покарання у виді обмеження  волі 
або у виді позбавлення волі, якщо ця особа за порушення вимог 
режиму відбування покарання була піддана протягом року 
стягненню у виді переведення до приміщення камерного типу 
(одиночної камери)  або  переводилась  на  більш  суворий  
режим відбування покарання. 

Проте не всі згадані особи можуть бути суб’єктами цього 
злочину. 

1. Щодо злісної непокори законним вимогам адміністрації 
установи виконання  покарань або іншої протидії адміністрації у 
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законному здійсненні  її  функцій  особи, яка відбуває покарання 
у виді обмеження  волі. 

Спершу підкреслимо, що згідно ч.3 ст. 61 КК, обмеження 
волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, 
що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що 
досягли пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби 
та до інвалідів першої і другої групи. 

Відповідно до ч. 1 ст. 68 КВК, до засуджених до 
обмеження волі, які порушують трудову дисципліну і 
встановлений порядок відбування покарання, адміністрація 
виправного центру може застосовувати такі заходи стягнення: 
попередження; догана; сувора догана; заборона проживати поза 
гуртожитком строком до трьох місяців; заборона виходу за межі 
виправного центру у вільний від роботи час на строк до трьох 
місяців; поміщення в дисциплінарний ізолятор строком до 
десяти діб. 

Як бачимо, до осіб,  які  відбувають  покарання  у виді 
обмеження  волі, такий вид стягнення як переведення до 
приміщення камерного типу (одиночної камери) або 
переводення на більш суворий режим відбування покарання, не 
передбачено. 

Згідно ч. 2 ст. 68 КВК, стосовно особи, яка самовільно 
залишила місце обмеження волі або злісно ухиляється від робіт, 
або систематично порушує громадський порядок чи встановлені 
правила проживання, адміністрація виправного центру надсилає 
прокуророві матеріали для вирішення питання про притягнення 
засудженого до кримінальної відповідальності відповідно до ст. 
390 КК. 

2. Щодо злісної непокори законним вимогам адміністрації 
установи виконання  покарань або іншої протидії адміністрації у 
законному здійсненні  її  функцій неповнолітньої особи, яка 
відбуває покарання у виді позбавлення  волі. За порушення 
встановленого порядку і умов відбування покарання до 
засуджених до позбавлення волі неповнолітніх можуть 
застосовуватися такі заходи стягнення: попередження; догана; 
сувора догана; скасування поліпшених умов тримання, 
передбачених статтею 143 КВК; поміщення в дисциплінарний 
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ізолятор на строк до п'яти діб з виведенням чи без виведення на 
навчання або роботу (ст. 145 КВК).  

Тобто щодо неповнолітніх, які відбувають покарання у 
виді позбавлення волі, не передбачено такі виді стягнення як 
переведення до приміщення камерного типу (одиночної камери) 
або переведення на більш суворий режим відбування покарання. 

3. Щодо злісної непокори законним вимогам адміністрації 
установи виконання покарань або  іншої  протидії адміністрації 
у законному здійсненні  її функцій повнолітньої особи, яка 
відбуває покарання у виді позбавлення волі. 

За порушення встановленого порядку відбування 
покарання у виді позбавлення волі до засуджених можуть 
застосовуватися такі заходи стягнення: попередження; догана; 
сувора догана; дисциплінарний штраф у сумі до двох 
мінімальних розмірів заробітної плати; скасування поліпшених 
умов тримання, передбачених статтями 138–140 і 143 КВК; 
поміщення засуджених чоловіків, які тримаються у виправних 
колоніях, у дисциплінарний ізолятор з виведенням або без 
виведення на роботу чи навчання на строк до п'ятнадцяти діб, а 
засуджених жінок – до десяти діб; поміщення засуджених, які 
тримаються в приміщеннях камерного типу виправних колоній 
максимального рівня безпеки, в карцер без виведення на роботу 
на строк до п'ятнадцяти діб; переведення засуджених, які 
тримаються у виправних колоніях, крім засуджених, які 
тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з 
полегшеними умовами тримання, до приміщення камерного 
типу (одиночної камери) на строк до трьох місяців (ч. 1 ст. 132 
КВК). 

Вагітні жінки, жінки, які мають дітей у будинках дитини 
при виправних колоніях, інваліди першої групи в 
дисциплінарний ізолятор, карцер, приміщення камерного типу 
(одиночну камеру) не поміщаються (ч. 2 ст. 132 КВК). 

Зауважимо, що порядок застосування заходів стягнення до 
осіб, позбавлених волі, передбачає таке правило: якщо протягом 
шести місяців з дня відбуття стягнення засуджений не буде 
підданий новому стягненню, він визнається таким, що не має 
стягнення (ч.14 ст. 134 КВК). 
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4. Щодо злісної непокори законним вимогам адміністрації 
установи виконання  покарань або іншої протидії адміністрації у 
законному здійсненні  її  функцій  особи, яка переводилась  на  
більш суворий  режим відбування покарання. 

Насамперед зауважимо, щодо переведення засуджених із 
виховної колонії до виправної колонії. Згідно ст.147 КВК, 
засуджені, які досягли вісімнадцятирічного віку, переводяться із 
виховної колонії для дальшого відбування покарання до 
виправної колонії мінімального рівня безпеки із загальними 
умовами тримання. Питання про переведення засудженого, який 
досяг вісімнадцятирічного віку, з виховної колонії до виправної 
колонії вирішується центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних 
покарань, за рішенням педагогічної ради і поданням начальника 
виховної колонії, погодженим із службою у справах дітей. 

Порядок переведення засуджених на  більш  суворий  
режим відбування покарання визначається нормативно-
правовими актами Міністерства юстиції України. Так, 
відповідно до наказу МЮ від  8 лютого 2012 р. N 222/5 «Про 
затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та 
переведення для відбування покарання осіб, засуджених до 
позбавлення волі, Положення про Регіональну комісію з питань 
розподілу, направлення та переведення для відбування 
покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення 
про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби 
України з питань розподілу, направлення та переведення для 
відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі» (із 
змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції 
України від 24.11.2014 р. N 1969/5), засуджені, які злісно 
порушують режим відбування покарання, за рішенням 
Апеляційної комісії та з обов'язковим погодженням зі 
спостережною комісією можуть бути переведені: з колонії 
мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання 
до колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами 
тримання або повернуті до тих колоній, де вони раніше 
відбували покарання; з колонії середнього рівня безпеки чи 
звичайного жилого приміщення колонії максимального рівня 
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безпеки в приміщення камерного типу колонії або сектору 
максимального рівня безпеки на строк до трьох років; засуджені 
до довічного позбавлення волі чоловіки із звичайних жилих 
приміщень до приміщень камерного типу виправної колонії 
максимального рівня безпеки (п. 3. 4). 

Таким чином, суб’єктом злісної непокори вимогам 
адміністрації установи виконання покарань (ст.391 КК) може 
бути лише особа, яка згідно вироку суду, постановленого на 
підставі закону, відбуває покарання у виді позбавлення волі і 
яка за порушення вимог режиму відбування покарання має 
стягнення у виді переведення до приміщення камерного типу 
(одиночної камери) або переводилась на більш суворий режим 
відбування покарання і у визначених законом строках знову 
вчиняє злісну непокору законним вимогам адміністрації 
установи виконання покарань або іншу протидію адміністрації у 
законному здійсненні її функцій. 

 
 

Богатирьов І.Г., провідний 
науковий співробітник НДЦ ІКВС, 
доктор юридичних наук, професор  

 
КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА 

ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТІВ У СІМ’Ї 
 

Сім’я як осередок суспільства без підтримки держави її 
інституцій не завжди спроможна виконувати своєї головної 
функції - забезпечення належного добробуту та виховання дітей. 
Тому не буде перебільшенням твердження, що специфічна 
сфера суспільних відносин, які виникають у зв’язку з 
конфліктами в сім’ї продовжує знаходитися у кризовому стані. 
На фоні несприятливої демографічної ситуації, війни на сході, 
спостерігається погіршення рівня та якості життя української 
родини, що суттєво обмежує її можливості по реалізації 
природних і соціальних функцій.  

Досліджуючи проблему запобігання конфліктів у сім'ї, 
вважаємо, що саме конфлікт передбачає зіткнення протилежних 
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інтересів, поглядів, цілей бажань, позицій взаємодіючих 
суб’єктів, що призводить до ускладнень чи боротьби, а тому 
кримінологічне прогнозування покликана розпізнавати не тільки 
тенденції переростання конфліктів у злочин[1], але й визначати 
міру імовірності такого переростання надати рекомендації 
щодо запобігання конфліктів сім'ї. Від цього багато в чому 
залежить оптимальне рішення щонайменше двох істотних 
проблем: 

а) вибір суб'єкта (суб'єктів) запобіжної діяльності для 
втручання в розвиток міжособистих конфліктів в сім'ї; 

б) визначення комплексу запобіжних заходів щодо 
нормалізації міжособистих взаємовідносин. 

Якщо конфлікт у сім'ї знаходиться на ранній стадії 
розвитку, поведінка тих, що конфліктують, не порушує 
правових норм, то навряд чи виправдано, доцільно і законно 
введення в дію всієї складної системи запобіжної діяльності. У 
цих випадках можна обмежитися впливом громадських 
організацій, трудових колективів, використанням методів 
виховання і переконання.  

Якщо ж дії учасників конфлікту носять протиправний або 
аморальний характер, знаходяться на межі порушення норм 
закону, отже, різко зростає імовірність несприятливих 
наслідків міжособистих конфліктів, то запобігати подібного 
роду конфлікти зобов'язані державні органи, в тому числі і 
правоохоронні. Таким чином, оцінка характеру міжособистих 
конфліктів в сім'ї служить основою не тільки кримінологічного 
прогнозування можливого їх вирішення суспільно 
небезпечними шляхами і способами, але і визначення меж 
втручання різних суб'єктів попереджувальної діяльності, що 
вельми важливо для суворого дотримання принципів 
законності[4].  

Отже, ефективна діяльність щодо запобігання конфлікті в 
сім'ї багато в чому залежить від проведення правоохоронними 
органами своєчасного і обґрунтованого кримінологічного 
прогнозування. Кримінологічне прогнозування, як вважають 
вчені Харківської кримінологічної школи – це наукове 
передбачення основних змін розвитку злочинності, окремих її 
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форм, груп чи видів  злочинів або вірогідності вчинення злочину 
окремою особою[3]. Іншого тлумачення кримінологічного 
прогнозування надають вчені Київської кримінологічної школи – 
це ймовірне судження про майбутній стан (рівень, структуру, 
динаміку, можливі профілактичні засоби впливу на злочинність 
у певний період часу[2]. 

Таким чином, конфлікт в сім'ї слід розглядати, як 
особисто-побутові, шлюбно-сімейні, родині, приятельські, 
сусідські відносини. Зокрема, пияцтво, наркоманія як чинники 
виникнення конфліктів, завжди зумовлюють виникнення 
конфліктних відносини між родиною та сусідами, завершуючи 
створенням умов вчинення кримінального правопорушення.  

Кримінологічне прогнозування конфліктів в сім'ї як 
основа прогнозування злочину в зазначеній сфері покликана, 
передусім, дати відповідь на питання про імовірність 
переростання конфлікту в кримінальне правопорушення, 
залишаючи в ряді випадків без відповіді, ким конкретно воно 
може бути вчинене. 

Дійсно, конфліктна ситуація в сім'ї часто відрізняється 
гострим протистоянням сторін, дії учасників конфлікту носять 
аморальний характер, що знаходиться на грані порушення норм 
права. Діагностуючи подібного роду конфлікти як такі, що 
здатні надалі переростати в кримінальне правопорушення, в 
окремих випадках вельми важко визначити імовірність 
здійснення такого кримінального правопорушення з боку 
конкретного суб'єкта, оскільки правопорушником може 
виявитися будь-хто з учасників такого конфлікту.  

Безперечно кримінологічне прогнозування запобігання 
конфлікту в сім’ї досягається шляхом прогнозування її членів, 
особливо у випадках, коли конфлікти в сім'ї самі по собі 
незначні, однак негативна характеристика особистості будь-кого 
з учасників конфлікту в сім'ї вказує на подальший 
несприятливий їх розвиток. 

Імовірність несприятливого розвитку міжособистих 
конфліктів у сім'ї визначається у процесі кримінологічного 
прогнозування передусім за допомогою методу експертних 
оцінок, який, сьогодні серед кримінологів вважається найбільш 



 68 

ефективний у повсякденній практичній діяльності 
правоохоронних органів по запобіганню конфліктів у сім'ї. 
Метод експертних оцінок застосовується для 
середньострокового та перспективного прогнозування та коли 
іншими методами скласти прогнозування запобігання 
конфлікту в сімї неможливо. 

Таким чином, узагальнюючи вищевикладене робимо 
висновок, що кримінологічне прогнозування запобігання 
конфлікту в сім’ї дозволяє встановити причини і умови 
криміногенного впливу на сім'ю шляхом:  

а) виявлення неблагополучних сімей і постановка їх на 
облік у кримінальній міліції у справах дітей;  

б) встановлення джерел негативного впливу в сім'ї 
(вулиця, комунікативні засоби, поява мажорів);  

в) виявлення випадків сімейної конфліктності (зрада, 
відсутність матеріального прибутку, різні погляди на 
виховання дітей, дитяча бездоглядність);  

г) виявлення родин, представники яких раніше були 
засуджені чи притягувалися до адміністративної 
відповідальності;  

д) виявлення сімей із психологічною несумісністю їхніх 
членів чи підданих депресії. 
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ПЕРСПЕКТИВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ 

ЗАЙНЯТТЮ ГРАЛЬНИМ БІЗНЕСОМ В УКРАЇНІ 
 
Будучи багатогранним негативним соціально-правовим 

феноменом (зокрема, одночасно це і злочин, якщо йдеться про 
експлуатацію азартних ігор – зайняття гральним бізнесом, і 
психічне відхилення – лудоманія) «ґемблінг» (незаконні азартні 
ігри) заподіює серйозну шкоду суспільним відносинам у сфері 
господарської діяльності, суспільної моральності, нормального 
розвитку неповнолітніх тощо. Вседозволеність в Україні 
протягом тривалого часу різних видів азартних ігор сприяла 
стрімкому збільшенню кількості гральних закладів та зумовила 
активність участі населення в азартних іграх. Не маючи коштів на 
гру, людина була здатна на будь-які вчинки з метою їх отримання 
та продовження гри, через що збільшувалася кількість злочинів, 
учинених гравцями, зокрема, крадіжок, грабежів, розбоїв, 
вимагань і більш тяжких злочинів.  

Окреслена вище ситуація зумовила тотальну заборону 
грального бізнесу Законом України «Про заборону грального 
бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 р., який набрав 
чинності 25.06.2009 року. Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
законодавства про заборону грального бізнесу в Україні» № 2852-
VI від 22.12.2010 р. Кримінальний кодекс України (далі – КК) 
було доповнено новою статтею 203-2, де встановлювалася 
відповідальність за зайняття гральним бізнесом. На сьогодні 
вказане посягання після внесення змін до КК Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері 
господарської діяльності» № 4025-VI від 15.11.2011 р. віднесено 
до особливо тяжких злочинів. Попри це, працюючі на момент 
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заборони грального бізнесу казино та інші гральні заклади не 
припинили своєї діяльності, а почали перекваліфіковуватися в 
«законні» заклади, функціонувати під виглядом Інтернет-салонів, 
покерних клубів тощо. Поряд з цим відбулися якісні зміни в 
злочинній діяльності цього виду, підвищився рівень її 
професіоналізму й організованості. Фактично тільки третина 
виявлених злочинів направлялася до суду, а в суді лише у 
половині випадків були винесені обвинувальні вироки. Окрім 
того, зайняття гральним бізнесом має високу латентність, 
оскільки лише близько 12,0 % цих злочинів виявляються 
правоохоронними органами.  

На наш погляд, основними чинниками низького рівня 
розкриття аналізованого злочину є не тільки незначний 
практичний досвід працівників правоохоронних органів, які 
розслідують зайняття гральним бізнесом, відсутність 
комплексних методик його розслідування, а й недоліки 
нормативно-правового характеру. У контексті останньої тези 
зазначимо про таке: сьогодні гральний бізнес досить складно 
однозначно оцінити як негативне явище, оскільки, зважаючи на 
міжнародний досвід (наприклад, Макао чи Монако), він може 
бути одним із ключових джерел бюджетних надходжень. Навіть 
звичайне ліцензування грального бізнесу може бути вельми 
прибутковим для держави (наприклад, Італія отримує від цього 5 
млрд. євро, що сягає 6 % ВВП). Більше того, неодмінно і ст. 203-2 
КК у перспективі зазнає змін, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 4 
Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 
15.05.2009 р. незабаром має бути прийняте спеціальне 
законодавство, що передбачатиме право здійснення грального 
бізнесу у спеціально створених гральних зонах.  

Наразі у Верховній Раді України та на офіційних сайтах 
інших органів знаходяться щонайменше чотири законопроекти, 
які присвячені питанням регулювання азартних ігор, проте всі 
вони мають низку недоліків, зокрема щодо створення гральних 
зон. Так, спірною уявляється пропозиція надання дозволів на 
створення казино в кожному готелі певної категорії, оскільки за 
таких умов нівелюється саме поняття гральних зон як територій, 
покликаних обмежити доступ до азартних ігор. У всілякому разі 
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при прийнятті остаточного рішення законодавцем варто 
враховувати різні фактори, у тому числі й кризову економічну 
ситуацію в державі через військові дії на сході. Чи зможе її 
полегшити легалізація грального бізнесу у відповідних гральних 
зонах? Ймовірно «так», оскільки, на думку окремих фахівців, 
надходження від легального грального бізнесу в Україні можуть 
бути на рівні 7-10 мільярдів грн. щорічно.   

Також переконані, що паралельно з перспективами 
легалізації грального бізнесу актуальним є й подальше 
удосконалення питань кримінальної відповідальності за зайняття 
таким бізнесом. Такі кроки зумовлені потребами 
правозастосовної практики, питаннями оптимізації кримінальної 
відповідальності за зайняття гральним бізнесом, наповненням 
його тими кваліфікуючими (чи навіть особливо кваліфікуючими) 
ознаками, що є типовими для злочинів у сфері господарської 
діяльності. Одним з варіантів реформування ст. 203-2 КК могли б 
стати ті кроки, які б посприяли:  

– по-перше, диференціації відповідальності за вчинення 
цього злочину по такому принципу: ч. 1 – злочин невеликої 
тяжкості; ч. 2 – злочин середньої тяжкості; ч. 3 та ч. 4 (за умови їх 
запровадження) – тяжкі (особливо тяжкі) злочини; 

– по-друге, розширенню кваліфікованового складу злочину 
(ч. 2), з оглядом на те, що зайняття гральним бізнесом може бути 
вчинено за попередньою змовою групою осіб. Вказівку ж на 
організовану групу слід зробити у спеціально виокремленому 
особливо кваліфікованому складі цього злочину (ч. 4); 

– по-третє, адекватній кримінально-правовій оцінці цього 
злочину, зважаючи на  отриманням доходів у відповідних 
розмірах – (значних), великих та особливо великих. При цьому, 
на наш погляд, отримання доходу у значному розмірі могло б 
мати місце тоді, коли його сума у 1000 і більше разів 
перевищуватиме неоподатковуваний мінімум доходів громадян 
(ч. 2), у великому – коли його сума у 3000 і більше разів 
перевищуватиме неоподатковуваний мінімум доходів громадян 
(ч. 3), а в особливо великому – коли його сума у 5000 і більше 
разів перевищуватиме неоподатковуваний мінімум доходів 
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громадян (ч. 4). Не виключаємо, що розміри отриманих доходів 
можуть корегуватися у бік їх зменшення. 

Наостанок нагадаємо, що існує потреба в постійній 
переоцінці суспільної небезпеки зайняття гральним бізнесом, 
оскільки її ступінь і характер можуть змінюватися залежно від 
конкретних соціально-правових факторів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОКАРАННЯ ЗА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 
ПОРНОГРАФІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ 

ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН КОЛИШНЬОГО СРСР 
 
Аналіз санкцій кримінально-правових норм, які 

передбачають відповідальність за різні види розповсюдження 
порнографічних предметів, дозволяє виділити такі основні 
покарання: штраф, виправні роботи, арешт, обмеження волі, 
громадські роботи, позбавлення волі; та додаткові покарання: 
поліцейський нагляд (нагадує вітчизняний адміністративний 
нагляд який, однак, не є видом покарання), обмеження волі (ст. 
242-1 Кримінального кодексу (КК) РФ), позбавлення права 
займати певні посади або займатися певною діяльністю, 
конфіскація порнографічних творів (КК України, Казахстану), 
конфіскація майна (КК Білорусії, Киргизстану, Туркменії, 
Латвії). 

Порівняння відповідних санкцій доцільно проводити в 
залежності від типових видів, які передбачені: в кримінально-
правових нормах про відповідальність розповсюдження та інші 
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незаконні дії з порнографічними предметами; розповсюдження 
та інші незаконні дії з порнографічними предметами із 
зображенням неповнолітнього (малолітнього); втягнення 
неповнолітнього у вчинення дій, пов'язаних з виготовленням 
матеріалів порнографічного характеру або використання 
неповнолітнього (дитини) для виготовлення таких матеріалів. 

За ступенем суворості слід розмістити кримінально-
правові норми про відповідальність за розповсюдження та інші 
незаконні дії з порнографічними предметами у відповідності до 
зростання міри покарання:  

1) наймеш суворі (ст. 130 КК Узбекистану – максимальне 
покарання у виді виправних робіт до 3 років; ст. 343 КК Білорусі 
– максимальне покарання у виді арешту до 6 місяців; ст. 242 КК 
Азербайджану – максимальне покарання у обмеження волі на 
строк до 2 років; ч.1 ст. 301 КК України – максимальне 
покарання у обмеження волі на строк до 3 років; ч.1 ст. 179 ПК 
Естонії, ч.1 ст. 179 КК Латвії, ч.1 ст. 309 КК Литви – 
максимальне покарання у виді позбавлення волі до 1 року; ст. 
273 КК Казахстану, ч.1 ст. 263 КК Вірменії, ст. 262 КК 
Киргизстану, ст. 242 КК РФ, ст. 241 КК Таджикистану, ч. 1 ст. 
164 КК Туркменістану, ст. 255 КК Грузії – максимальне 
покарання у виді позбавлення волі до 2 років);  

2) відносно суворі (ч.3 ст. 301 КК України – максимальне 
покарання у виді позбавлення волі до 7 років). 

Діапазон видів та розмірів покарань наступний: від 
виправних робіт до 3 років (ст. 130 КК Узбекистану) до 
позбавлення волі до 7 років (ч.3 ст. 301 КК України). 

Якщо розглядати за вказаним критерієм другі та треті 
частини відповідних статей, можна навести такі умовні види 
норм про відповідальність за розповсюдження та інші незаконні 
дії з порнографічними предметами за певними санкціями:  

1) наймеш суворі (ст. 343 КК Білорусі, ч.3 ст. 263 КК 
Вірменії – максимальне покарання у виді позбавлення волі до 4 
років; ч. 2 ст. 164 КК Туркменістану – максимальне покарання у 
виді позбавлення волі до 5 років); 

2) відносно суворі (ч.3 ст. 301 КК України – максимальне 
покарання у виді позбавлення волі до 7 років). 
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За ступенем суворості слід розмістити кримінально-
правові норми про відповідальність за розповсюдження та інші 
незаконні дії з порнографічними предметами із зображенням 
неповнолітнього (малолітнього) у відповідності до зростання 
міри покарання:  

1) наймеш суворі (ч.2 ст. 309 КК Литви – максимальне 
покарання у виді позбавлення волі до 2 років; ст. 208-1 КК 
Молдови, ч.1 ст. 178 ПК Естонії, ч.2 ст. 179 КК Латвії, ч.2 ст. 
263 КК Вірменії – максимальне покарання у виді позбавлення 
волі до 3 років; ст. 343-1 КК Білорусі – максимальне покарання 
у виді позбавлення волі до 4 років);  

2) відносно суворі (ч.4 ст. 301 КК України – максимальне 
покарання у виді позбавлення волі до 10 років). 

Діапазон видів та розмірів покарань наступний: від 
позбавлення волі на строк від 2 років (ч.2 ст. 309 КК Литви) до 
позбавлення волі до 10 років (ч.4 ст. 301 КК України). 

Якщо розглядати за вказаним критерієм треті та п’яті 
частини відповідних статей, можна навести такі умовні види 
норм про відповідальність за розповсюдження та інші незаконні 
дії з порнографічними предметами із зображенням 
неповнолітнього (малолітнього) за певними санкціями:  

1) наймеш суворі (ч.3 ст. 263 КК Вірменії – максимальне 
покарання у виді позбавлення волі до 4 років; ч.3 ст. 309 КК 
Литви – максимальне покарання у виді позбавлення волі до 5 
років);  

2) найбільш суворі (ч.5 ст. 301 КК України – максимальне 
покарання у виді позбавлення волі до 12 років; ч.3 ст. 343-1 КК 
Білорусі – максимальне покарання у виді позбавлення волі до 13 
років). 

За ступенем суворості слід розмістити кримінально-
правові норми про відповідальність за втягнення 
неповнолітнього у вчинення дій, пов'язаних з виготовленням 
матеріалів порнографічного характеру або використання 
неповнолітнього (дитини) для виготовлення таких матеріалів у 
відповідності до зростання міри покарання:  

1) наймеш суворі (ч.2 ст. 263 КК Вірменії, ч.1 ст. 157 КК 
Киргизстану – максимальне покарання у виді позбавлення волі 
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до 3 років; ч.1 ст. 166 КК Вірменії, ч.1 ст. 177 ПК Естонії, ч.1 ст. 
162 КК Литви – максимальне покарання у виді позбавлення волі 
до 5 років);  

2) відносно суворі (ч.3 ст. 179 КК Латвії – максимальне 
покарання у виді позбавлення волі до 6 років; ч.3 ст. 343-1 КК 
Білорусі, ч.1 ст. 242-1 КК РФ – максимальне покарання у виді 
позбавлення волі до 8 років; ч.4 ст. 301 КК України – 
максимальне покарання у виді позбавлення волі до 10 років). 

Діапазон видів та розмірів покарань наступний: від 
позбавлення волі на строк від 6 років (ч.3 ст. 179 КК Латвії) до 
позбавлення волі до 10 років (ч.4 ст. 301 КК України). 

Якщо розглядати за вказаним критерієм перші, другі, треті 
та п’яті частини відповідних статей, можна навести такі умовні 
види норм про відповідальність за втягнення неповнолітнього у 
вчинення дій, пов'язаних з виготовленням матеріалів 
порнографічного характеру або використання неповнолітнього 
(дитини) для виготовлення таких матеріалів за певними 
санкціями:  

1) наймеш суворі (ч.3 ст. 263 КК Вірменії – максимальне 
покарання у виді позбавлення волі до 4 років, ч.2 ст. 157 КК 
Киргизстану – максимальне покарання у виді позбавлення волі 
до 5 років);  

2) відносно суворі (ч.1 ст. 166 КК Вірменії – максимальне 
покарання у виді позбавлення волі до 6 років; ч.1 ст. 242-1 КК 
РФ – максимальне покарання у виді позбавлення волі до 10 
років); 

 3) найбільш суворі (ч.5 ст. 301 КК України – максимальне 
покарання у виді позбавлення волі до 12 років; ч.3 ст. 343-1 КК 
Білорусі – максимальне покарання у виді позбавлення волі до 13 
років; ч.5 ст. 179 КК Латвії – максимальне покарання у виді 
позбавлення волі до 15 років). 

Аналіз відповідних санкцій дозволяє зробити такі 
висновки: 1) санкції, які передбачені в ч.1 ст. 301 КК України не 
відповідають ступеню суспільної небезпеки різних форм 
протиправної поведінки; 2) санкції як основного, так і 
кваліфікованого складів злочину, передбаченого ст. 301 КК 
України є одними з найбільш суворіших у порівнянні з 
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санкціями відповідних норм КК країн колишнього СРСР; 3) 
санкції, які передбачені в ст. 301 КК України містять 
альтернативні види покарання, що є також типовим для 
відповідних норм за КК пострадянських країн; 4) встановлена, 
як правило, різна ступінь суспільної небезпеки за 
розповсюдження та інші незаконні дії з порнографічними 
предметами та предметами із зображенням неповнолітнього 
(малолітнього) за КК більшості країн колишнього СРСР, а саме 
більша караність останніх дій з вказаними предметами; 
5) визначені типові межі для позбавлення волі: 

а) за розповсюдження та інші незаконні дії з 
порнографічними предметами (основний склад) – до 1–2 років 
(8 країн); за розповсюдження та інші незаконні дії з 
порнографічними предметами (кваліфікований склад) – до 4–5 
років (3 країни); 

б) за розповсюдження та інші незаконні дії з 
порнографічними предметами із зображенням неповнолітнього 
(малолітнього) (основний склад) – до 2–4 років (6 країн); за 
розповсюдження та інші незаконні дії з порнографічними 
предметами із зображенням неповнолітнього (малолітнього) 
(кваліфікований склад) – до 4–5 років (2 країни) та до 12–13 
років (2 країни); 

в) за втягнення неповнолітнього у вчинення дій, 
пов'язаних з виготовленням матеріалів порнографічного 
характеру або використання неповнолітнього (дитини) для 
виготовлення таких матеріалів (основний склад) – до 3–5 років 
(5 країн); за втягнення неповнолітнього у вчинення дій, 
пов'язаних з виготовленням матеріалів порнографічного 
характеру або використання неповнолітнього (дитини) для 
виготовлення таких матеріалів (кваліфікований склад) – до 12–
15 років (3 країни); 

6) дослідження відповідних санкцій дозволило встановити 
ступінь суспільної небезпеки вказаних форм злочинної 
поведінки, пов’язаної з незаконним обігом порнографічних 
предметів. Зокрема, можна навести таку умовну класифікацію 
форм за зростанням ступеня суворості меж покарання: 1) за 
розповсюдження та інші незаконні дії з порнографічними 
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предметами; 2) за розповсюдження та інші незаконні дії з 
порнографічними предметами із зображенням неповнолітнього 
(малолітнього); 3) за втягнення неповнолітнього у вчинення дій, 
пов'язаних з виготовленням матеріалів порнографічного 
характеру або використання неповнолітнього (дитини) для 
виготовлення таких матеріалів; 

Визначення типових санкцій дозволило виявити два 
випадки явного виходу за межі таких санкції в ст. 301 КК 
України (за розповсюдження та інші незаконні дії з 
порнографічними предметами із зображенням неповнолітнього 
(малолітнього) та за втягнення неповнолітнього у вчинення дій, 
пов'язаних з виготовленням матеріалів порнографічного 
характеру або використання неповнолітнього (дитини) для 
виготовлення таких матеріалів). Передбачення за останню 
вказану форму таких санкцій можливо пояснити більшим 
ступенем суспільної небезпеки примушування (ч.4 ст. 301 КК 
України) у порівнянні із втягненням або використанням (КК 
Вірменії, Киргизстану, Литви, Латвії, Білорусі, РФ, ПК Естонії). 
Однак щодо першої із вказаних форм будь-яких пояснень ми не 
знайдемо. Тому вважаємо за необхідне привести максимальну 
межу покарання за ч.4 ст. 301 КК України (за розповсюдження 
та інші незаконні дії з порнографічними предметами із 
зображенням неповнолітнього (малолітнього) – основний склад) 
до типової санкції за КК окремих зарубіжних країн. Хоча 
можливі опоненти можуть заперечити, що таким чином ст. 301 
КК України буде мати незвичну та не логічну структуру, коли 
наступна частина, передбачає покарання менш суворе ніж 
попередня. Вирішенням повинно стати створення окремої статті 
(що наявна за КК 5 країн), яка б передбачала відповідальність за 
такі дії. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

ДЛЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 
 

Досягнення науки і техніки, створені на благо людства, часто 
використовують у деструктивних цілях. Це повною мірою 
стосується й протиправного використання злочинцями 
кібернетичного простору, число учасників якого постійно зростає.  

Так, за даними компанії We Are Social, на кінець 2014 року, з 
7,2 млрд жителів Землі активно користувалися мережею Інтернет 
3,01 млрд, 2,078 млрд активних профілів у соціальних мережах та 
1,685 млрд – активних мобільних акаунтів у соцмережах. 
Популярність соціальних мереж і надалі буде стабільно зростати і 
до кінця поточного року може скласти третину всього населення 
планети [1]. 

Слід відмітити, що удавана анонімність користувачів, 
фактична відсутність географічних кордонів у мережі Інтернет і її 
технічні можливості створюють майже ідеальні умови для 
вчинення злочинів. Усе частіше соціальні мережі 
використовуються при підготовці та вчиненні тяжких та особливо 
тяжких злочинів корисливо-насильницької спрямованості, зокрема, 
вбивств.  

Фахівцями-кримінологами з університету Бірмінгема – 
доктором Елізабет Ярдлі та професором Девідом Уїлсоном 
поведено перше в світі дослідження того, як злочинці, які 
відбувають тюремний термін за вбивство, скористалися 
соціальною мережею Facebook для здійснення своїх злочинів.  У 
даній роботі автори аналізують 48 випадків «Facebook-убивств», 
які скоїли злочинці в усьому світі з 2008 по 2013 рік [2].  
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Сьогодні вчені різних країн активно працюють над 
розробленням методик боротьби з кримінальними діяннями, що 
вчиняються за допомогою мережі Інтернет, а також її 
використання в боротьбі зі злочинністю. Проте, для розкриття 
злочинів і розшуку злочинців правоохоронні органи різних країн 
як на локальному, так і міжнародному рівні досить давно 
використовують Інтернет у своїй роботі. Особливо ефективно 
використовуються соціальні мережі. 

Слід зазначити, що місячна аудиторія соціальної мережі 
Facebook складає приблизно 1,35 млрд користувачів. З цієї 
причини, використання її в якості корисного інструменту в 
боротьбі зі злочинністю практикується в багатьох країнах, усе 
активніше вона застосовується поліцейськими в пошуках 
підозрюваних. Так, Facebook виявився настільки корисним, що 
деякі поліцейські управління (наприклад NYPD – поліцейський 
департамент Нью-Йорка) створили спеціальні підрозділи 
соціальних медіа, які займаються пошуком і моніторингом даних у 
мережах для відстеження злочинів і пошуку злочинців. 

Один з прикладів, у Лос-Анджелесі поліцейський при 
пошуку в Facebook знайшов обвинуваченого у вбивствах, який 
переховувався від правосуддя більше 10 років. Едуардо Родрігес, 
що підозрюється в чотирьох убивствах і двох замахах на вбивство, 
пов'язаних з діяльністю вуличної банди, був упізнаний 
поліцейським на фотографіях, розміщених на сайті соціальної 
мережі сім'єю втікача та його друзями [3]. 

Однак, пошук і стеження за злочинцями в соціальних 
сервісах  не єдине можливе використання мережі Інтернет для 
здійснення правосуддя. Мережа Інтернет і, зокрема, соціальні 
мережі все частіше використовуються правоохоронними органами 
з метою  запобігання злочинам. Співробітниками правоохоронних 
органів у багатьох країнах налаштовано системи оповіщення 
громадян про потенційну небезпеку: в Інтернеті на офіційних 
сайтах установ публікуються фотографії або фотороботи злочинців 
і підозрюваних, інформація про них. Часто такі дії, завдяки 
активності простих громадян, допомагають запобігти вчиненню 
кримінальних правопорушень або затримати злочинців. Ця 
практика отримала розповсюдження у США, Японії, Іспанії та 
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інших розвинутих країнах, сьогодні досвід переймають держави 
Латинської Америки і деякі інші країни світу [4; 5]. 

В правоохоронців України, на жаль, не має подібних 
інформаційних ресурсів. Проте, запрацював сайт «Миротворець», 
де збираються дані про терористів і зрадників. На сьогодні в базі 
даних Центру досліджень ознак злочинів проти основ національної 
безпеки України, миру, безпеки людства і міжнародного 
правопорядку завдяки ретельній роботі волонтерів зібрано понад 
7500 профілів терористів, сепаратистів і їхніх пособників. 

Зібраною інформацією користується МВС, СБУ, розвідка і 
прикордонна служба. На сьогодні тільки МВС отримано дозвіл 
суду на затримання і арешт понад 500 сепаратистів і терористів. У 
тому числі й на підставі даних з сайту Центру. Дані з цього ресурсу 
рекомендується використовувати бійцями сил АТО при перевірці 
документів на блокпостах. Якщо при перевірці документів 
з'ясувалося, що  особа є в базі даних Центру, то її затримують і 
доставляють до найближчого відділення міліції для подальшої 
перевірки особистості, її зв'язків і контактів. 

При цьому, дані про терористів та їх помічників збираються 
з відкритих джерел (сепаратистських сайтів, соціальних мереж і 
російських ЗМІ). Цей сайт розміщений в мережі Інтернет за 
адресою www.psb4ukr.org. Усі свідомі громадяни можуть 
надсилати дані про терористів на пошту сайту lyst2sbu@gmail.com. 

Цей сайт не порушує Закону України «Про захист 
персональних даних», бо боротьба з тероризмом і сепаратизмом є 
державною справою, і Конституція у статті 17 визначає, що "захист 
суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її 
економічної та інформаційної безпеки є найважливішими 
функціями держави, справою всього українського народу". 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що сьогодні одним із 
найважливіших напрямів вітчизняних наукових досліджень у сфері 
забезпечення державної безпеки України та боротьби зі 
злочинністю має стати використання мережі Інтернет для протидії 
кримінальним правопорушенням. Результати цих досліджень 
підлягають негайній апробації та впровадженню у практику. Крім 
того, для використання мережі Інтернет у протидії злочинності 
потрібно створити належне правове забезпечення. 

http://psb4ukr.org/
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активну участь у профілактичній, просвітницькій, технічній, 
фізичній та іншій діяльності, яка здійснювалась на безоплатній 
основі. Робота товариських судів, опорних пунктів охорони 
правопорядку, добровільних народних дружин з патрулювання 
вулиць тощо є наочними прикладами успішної участі 
недержавних суб’єктів у запобіганні злочинності та виправленні 
злочинців у ті часи.  

На жаль, за період незалежності України наше суспільство 
втратило колишній потужний профілактичний потенціал, який 
акумулювався кілька десятиліть. Умови ринкової економіки та 
капіталістичний світогляд самі по собі заперечують безоплатну 
добровільну діяльність частини українського населення. 
Останнє у своїй більшості є байдужим до себе та справ 
державного значення, до яких відноситься рівень 
криміногенності та безпеки суспільства. Вказані соціально-
психологічні разом із економічними обставинами призвели до 
значного зростання злочинності в Україні. За офіційними 
статистичними даними, протягом 2009–2014 рр. рівень 
злочинності в нашій державі має стійку тенденцію до зростання. 
Протягом вказаного періоду кількість зареєстрованих злочинів 
збільшилась на 18,9 % [1; 2].  

Для підвищення ефективності запобігання злочинності з 
метою розширення суб’єктів цієї діяльності необхідно не лише 
поновлювати втрачений правоохоронний потенціал 
громадськості, але й використовувати сучасний прогресивний 
міжнародний досвід у вказаній сфері. Вбачається, що 
постановка цього питання зараз є вчасною з декількох обставин:  

1) в Україні, починаючи із січня 2014 р., спостерігається 
велика активність населення більшості регіонів країни у наданні 
безкоштовної допомоги в охороні правопорядку (загони 
самооборони; діяльність окремих громадських організацій 
подібно до «Дорожнього контролю» та ін.);  

2) проведення АТО у Луганській та Донецькій областях 
значно згуртувало громадян в Україні, що позначилось та 
активізації волонтерського руху та діяльності добровільних 
формувань правоохоронної й військової спрямованості;  
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3) намічене реформування української міліції у 2015 р. 
має відбутись із врахуванням позиції громадськості, а також її 
залученням до справи протидії злочинності.  

Який зарубіжний досвід у громадському впливі на 
злочинність слід вважати прогресивним та які саме форми 
участі громадськості зарубіжних країн заслуговують на увагу? 
Прогресивним слід вважати, напевно, той досвід, результати 
якого досягають поставленої мети у виді скорочення 
злочинності, зміни її структури, зменшення «ціни».  

Для запровадження нової моделі запобігання злочинності, 
яка б передбачала участь громадян в цьому процесі, слід 
закласти відповідну правову основу. Такою має стати Закон 
України «Про поліцію» та Закон України з умовною назвою 
«Про участь громадян у запобіганні та протидії злочинності». 
Останній повинен замінити у цілому застарілий Закон України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і 
державного кордону» від 2000 р. Основним принципом 
діяльності новоствореної поліції України має бути принцип 
тісної взаємодії із громадськістю. Він досягатиметься завдяки 
реалізації не каральної, а передусім соціально-обслуговуючої 
функції поліції. Дана функція полягатиме у налагодженні 
довірливих стосунків із місцевим населенням, допомозі 
поліцейськими громадянам у вирішенні їх не тільки правових, а 
й соціальних і навіть побутових проблем. Поліцейський має 
стати символом реформ нової влади, уособленням 
незаангажованості, неупередженості й професіоналізму. Стане 
перелічене черговою пустою декларацією чи перетвориться на 
реальність української найближчої дійсності – покаже час.  

Для того, щоб досягти поставленої мети у виді скорочення 
злочинності за допомогою активної участі недержавних 
суб’єктів, бажано врахувати такі форми громадського впливу на 
злочинність, що широко поширені у різних країнах світу: 

– врахування думки громади під час призначення 
керівника місцевої поліції, оцінка ефективності роботи поліції із 
врахуванням ступеня її взаємодії із населенням (Велика 
Британія); 
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– проведення поліцією просвітницьких заходів у виді днів 
відкритих дверей у районних відділках поліції, уроків 
самооборони, поліцейських курсів для школярів і молоді з 
метою налагодження доброзичливих стосунків із місцевим 
населенням та популяризації професії поліцейського (США); 

– розробка на державному й місцевому рівні спеціальних 
профілактичних програм із запобігання окремим видам 
злочинності (неповнолітніх, проти власності, насильницької 
тощо) із передбаченням допомоги громадян у здійсненні 
вказаних програм (ФРН, Франція, Австралія, Канада); 

– популяризація участі місцевого населення у роботі 
добровільних об’єднань із охорони правопорядку на безоплатній 
основі (США, Велика Британія);  

– розширення практики врахування роботодавцями 
попередньої громадської безоплатної діяльності молодих людей 
при їх призначенні на вакантні посади на підприємствах, 
установах й організаціях всіх форм власності (Нідерланди); 

– стимуляція активної участі молоді в охороні 
громадського порядку шляхом надання пільг під час вступу до 
вищих навчальних закладів (США); 

– оголошення як загальнонаціональних, так й місцевих 
конкурсів, щодо обрання кращого патрулю добровольців чи 
кращого документального фільму про діяльність громадських 
формувань правоохоронної спрямованості (США, Російська 
Федерація); 

– створення на державному та місцевому рівнях 
спеціального фонду, з якого здійснюється матеріальна 
винагорода тих громадян, які надали правоохоронним органам 
інформацію про злочини, які вчинені чи готуються, та осіб, які 
їх вчинили (США, Велика Британія, Російська Федерація, 
Республіка Казахстан); 

– розроблення інформаційних ресурсів на кшталт «Карта 
злочинності», які розміщуються на сайтах міських відділів 
поліції та інформують громадян про найбільш криміногенні 
райони й місця (США, Велика Британія); 

– проведення локальних кримінологічних експериментів із 
перевірки ефективності тієї чи іншої кримінологічної теорії 
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(наприклад, теорії «розбитих вікон») із подальшим 
впровадженням результатів експерименту на більшій території 
(Нідерланди, Велика Британія, США); 

– сприяння державою у використанні досягнень науковців 
у практичній правоохоронній діяльності, скорочення кількості 
бюрократичних перепон щодо зменшення періоду реального 
впровадження результатів кримінологічних досліджень у життя 
(США, Велика Британія) тощо. 
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ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИНЕРГЕТИЧНОЇ 

ПАРАДИГМИ В КРИМІНОЛОГІЇ 
 

Науковий пошук у науках про суспільство, закони та 
способи його існування та розвитку наприкінці минулого 
століття призвів до того, що дослідники соціально-правової 
реальності дійшли висновку про нелінійний характер 
залежностей у соціальній дійсності. Більше того, прийшло 
розуміння, що причинність у соціальній сфері не лише має 
нелінійний характер, а й що соціальне буття має досліджуватись 
з точки зору впливу на нього багатьох чинників. Як реакція на 
таке розуміння й набула поширення в науці нелінійна 
методологічна парадигма  — синергетика.  
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Займаючись вивченням процесів самоорганізації в 
системах різної природи, дослідники не могли обійти стороною 
такий важливий об'єкт вивчення, як суспільство. Більше того, 
для багатьох учених стало очевидним, що майбутнє людства все 
більшою мірою визначається не стільки високим рівнем 
розвитку техніки, скільки розвиненими соціальними 
відносинами й соціально зумовленими системними взаємодіями. 

Чим більш складною є система, тим більш високим є рівень 
її самоврегульованості та самоорганізації, що в свою чергу 
підпорядковані певним закономірностям. Ці закономірності 
самоорганізаціїї систем живої та неживої природи, розроблені та 
відомі в синергетиці, дозволяють застосовувати її для 
дослідження багатьох сфер, в яких ми маємо справу з системами, 
що розвиваються та еволюціонують. Слід мати на увазі, що 
досліджуючи будь-яку систему, синергетика насамперед вивчає 
не самі елементи, що її складають, а характер, природу та 
щільність  системних зв’язків між цими елементами, досліджує 
впливи їх один на одного та на систему в цілому. Це 
фундаментальне положення має застосовуватись не тільки при 
дослідженнях статичних станів соціальних систем, а й при 
виявленні точок біфуркаціїї системи й визначенні аттракторів 
подальшого суспільного розвитку та суспільної реакції ( на 
прояви криміногенного потенціалу суспільства в тому числі). 

Синергетика вивчає нелінійні відкриті диспаситивні 
системи. Такі системи перебувають далеко від рівноваги й 
активно обмінюються інформацією, енергією чи речовиною із 
навколишнім середовищем, що призводить до так званого 
«детермінованого хаосу». Суть цього явища полягає в тому, що 
повністю детермінована динамічна система (при відсутності 
будь-яких випадкових впливів на неї) починає вести себе у 
непередбачуваний спосіб. Проте у цій хаотичності все ж таки 
можливо виявити низку закономірностей у поведінці системи, що 
відрізняє дане явище від класичних випадкових процесів. В 
соціальному бутті прикладами детермінованого хаосу можуть 
слугувати процеси самоутворення інститутів громадянського 
суспільства, саморозвиток та існування субкультурних (в тому 
числі й кримінальних субкультурних) утворень зі своїми 
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традиціями й звичаями; кримінологічнозначущіми є хаотичні, але 
детерміновані, процеси відтворення та оновлення кримінального 
середовища тощо. 

Синергетика вивчає складні системи, які, як зазначалось 
вище, містять багато підсистем різної природи, маючи на меті 
виявити, в який спосіб взаємодія таких підсистем приводить до 
виникнення нових стійких просторових, часових чи просторово-
часових структур або режимів функціонування, а також 
досліджує характерні масштаби й швидкості перехідних процесів. 
Синергетика акцентує увагу на явищах, що виникають завдяки 
спільній дії кількох чинників, кожний з яких окремо до цього 
явища не приводить. Недарма її часто визначають як науку про 
самоорганізацію. Під самоорганізацією розуміють мимовільне, 
спонтанне самоускладнення форми, структури системи та законів 
її функціонування унаслідок повільної та плавної зміни її 
параметрів. Іншими словами, самоорганізація — це утворення 
впорядкованих структур із хаосу.  

Слід також мати на увазі, що системи різних рівнів 
організації пов’язані між собою через хаос й неврівноваженість 
будь-якої системи на будь-якому рівні є витоком нового порядку, 
нового ступеню організованості та складності як для самої ситеми, 
так й для пов’язаних з нею (через речовину, енергію або 
інформацію) систем. Виникає новий системний взаємоєв’язок 
складного, багаторівневого, узгодженого голографічно-матричного 
типу.Один із постулатів синергетики полягає в тому, що по мірі 
зростання складності організації системи зростає також ступінь її 
відкритості та вразливості, що робить її більш чутливою для 
зовнішніх впливів. При цьому основним питанням, що постає 
перед системою, є питання про акумулювання такого впливу та 
звернення його на свою користь, або про підкорення йому.  

Базуючись на діалектиці та водночас збагачуючи 
діалектику  багатовимірністю та чисельністю параметрів 
досліджуваних явищ, нелінійністю та невизначеністю зв’язків, 
синергетика дозволяє самим категоріям діалектики вийти за 
рамки лінійності та створити складну нелінійну модель 
поводження соціальної системи в залежності як від зовнішніх, так 
і від внутрішніх зв’язків та впливів.  
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Вихід на бажаний аттрактор (напрям) розвитку, тобто пошук 
найбільш прийнятного та соціально-корисного виходу з точки 
біфуркації (точки максимальної невизначеності, нестабільності 
системи), визначення сталих та пошук нових параметрів порядку 
соціальної системи є основними завданнями синергетики в царині 
перетворення соціальної дійсності шляхом управління цими 
процесами. Соціум — це система, що самоорганізується, зміна 
стану якої відбувається через її внутрішні механізми. Зовнішній 
світ, хоч і є причиною її зміни, проте, цілком її не детермінує — 
соціуму притаманні властивості, що відсутні в природі: бурхливе 
реагування на особистість і її роль під час прийняття рішень, 
ідеологічні, націоналістичні, гендерні стереотипи, що інколи 
суттєво впливають на структуру і структурні зрушення у 
суспільстві. Сучасна соціальна реальність складна, суперечлива і 
динамічна; процеси, що відбуваються в сучасному соціумі, носять 
прискорений характер; і, нарешті, зросла роль особистості в 
соціальних процесах, що підсилює напруженість, оскільки 
підвищує відповідальність не лише тих, хто ухвалює управлінські 
рішення, але і тих, хто втілює ці рішення в життя.  

Синергетична методологія може бути покладена в основу 
принципово нової як концепції запобігання злочинності, так і 
стати методологічною основою кримінології в цілому, адже 
синергетичні уявлення дозволяють пояснити, чому нерідко дуже 
потужний зовнішній вплив на систему виявляється набагато 
менш ефективний, ніж у  рази більш слабкий, і навпаки. У цьому 
сенсі одне з найбільш важливих завдань кримінології — знайти ті 
«больові точки» соціального організму, вплив на які максимально 
сприяв би моральному оздоровленню і соціальному прогресу 
суспільства, більш успішному запобіганню злочинності.   

Синергетика має потужний евристичний потенціал у 
кримінології. У світлі синергетичного уявлення про соціум та 
його інститути, злочинність уявляється як відкрита для 
різноманітних впливів, самоупорядкована та самоврегульована 
нелінійна система, яка перебуває в стані постійного обміну 
речовиною, енергією та інформацією з іншими напрямками 
соціального реагування та управління, з суб’єктами та об’єктами 
соціальної взаємодії тощо.  
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Синергетична методологія уявляється найбільш вдалою як 
для комплексних кримінологічних досліджень, так і для вивчення 
та вдосконалення системи запобігання та протидії злочинності як 
самостійного напряму соціального впливу та соціальної реакції 
на злочинність. 

 
 
Гринчак В.М., професор кафедри 
оперативно-розшукової діяльності 
Національної академії внутрішніх 
справ, кандидат юридичних наук, 
доцент 

 
ЩОДО СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 
 
Попередження злочинів - це найгуманніший засіб 

підтримки правопорядку, гарантування безпеки охоронюваних 
правом цінностей. Здійснення його, поряд із захистом суспільства 
від злочинних посягань, застережує також схильних до 
антисуспільної поведінки громадян від подальшого морального 
падіння, не даючи їм стати на злочинний шлях, і тим самим 
оберігає їх від кримінального покарання. Попередження злочинів 
є найефективнішим засобом протидії злочинності, оскільки 
кримінально-правові заходи мають обмежений характер. 

Також, доцільно погодитись з думкою професора О.М. 
Джужи, який вважає, що під профілактикою злочинів слід 
розуміти особливий вид соціального управління, який 
покликаний забезпечити безпеку  правоохоронних цінностей і 
полягає в розробці та здійсненні спеціальних заходів щодо 
виявлення та усунення детермінант злочинності, а також 
справлянні запобіжного впливу на осіб, схильних до 
протиправної поведінки. 

О.М. Джужа під профілактикою, злочинів також розуміє 
систему заходів і методів, спрямованих на виявлення і усунення 
причин, що породжують злочини, та умов, які їм сприяють, а 
також на недопущення (запобігання або припинення) вчинення 
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злочинів конкретними особами, поведінка яких свідчить про таку 
можливість, та разом з тим їх перевиховання [1, С. 140].  

Істотним для теорії і практики протидії злочинності є 
визначення специфіки дій суб'єктів профілактики і відповідно 
масштабів здійснюваних ними запобіжних заходів та аналіз 
конкретної спрямованості цих заходів.  

Однією важливо ознакою профілактики злочинів, про яку 
необхідно зазначити є та, що їй властиві елементи цілісної 
системи, і як будь-яка система, вона має інформаційне 
забезпечення, головним джерелом якої є правові норми, що 
регулюють порядок організації та проведення заходів в межах  
запобіжної діяльності. 

Враховуючи думку вітчизняних науковців є підстави 
зазначити, що, оперативно-розшукова профілактика є однією з 
організаційно-правових форм оперативно-розшукової діяльності, 
складовою (елементом) загальної системи профілактичних 
заходів, які здійснюються всіма державними органами, в тому 
числі - правоохоронними, громадськими організаціями щодо 
попередження правопорушень [2, С. 115]. 

Тому, протидія злочинності, відповідно до сучасних вимоги 
потребує поліпшення діяльності органів внутрішніх справ і, 
зокрема, їх оперативних служб пов'язані не лише з підвищенням 
ролі міліції у розкритті злочинів, але з огляду на складність 
оперативної обстановки, пріоритетними мають бути оперативно-
розшукові заходи запобіжного характеру, здійснення ними 
загальних та індивідуальних оперативно-профілактичних заходів 
злочинів на стадіях підготовки та замаху на вчинення злочинів. 

З цих позицій головним призначенням оперативно-
розшукової профілактики є здійснення комплексних оперативно-
розшукових  профілактичних заходів, спрямованих на: 
виявлення, усунення або нейтралізацію конкретних обставин і 
умов, що обумовлюють правопорушення та сприяють їх 
вчиненню; організацію і безпосереднє здійснення індивідуальних 
оперативно-розшукових профілактичних заходів стосовно осіб, 
від яких через їх антигромадську поведінку можна очікувати 
вчинення злочинів; організацію і безпосереднє проведення 
заходів, які забезпечують недопущення вчинення злочинів, що 
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плануються та готуються; участь оперативних підрозділів у 
загальних профілактичних заходах, що є складовою системи 
ідеологічної та виховної роботи, яку спільно з громадськістю 
проводять державні органи. 

Аналізуючи викладене, доцільно зазначити, що  
оперативно-розшукова профілактика з використанням 
оперативно-розшукових можливостей призвана вирішувати такі 
завдання: - виявлення, в тому числі оперативно-розшуковим 
шляхом, й аналіз явищ, процесів, обставин, які породжують 
злочини та сприяють їх вчиненню; - вивчення чинників, що 
призводять до формування особи з анти суспільними 
спрямуваннями і реалізації злочинних намірів та їх нейтралізацію 
оперативно-розшуковими заходами; - встановлення оперативним 
шляхом кола осіб, від яких можна очікувати вчинення злочинів, 
та цілеспрямований виховний оперативно-профілактичний  вплив 
на них;- проведення оперативно-розшукових заходів 
спрямованих на усунення або нейтралізацію криміногенних 
факторів на рівні індивідуальної злочинної поведінки; - 
проведення превентивних оперативно-профілактичних заходів на 
стадіях підготовки та замаху на вчинення злочину, недопущення 
настання злочинних наслідків. 

Визначені завдання оперативно-розшукової профілактичної 
діяльності конкретизуються залежно від рівнів, видів, форм і 
методів. Тому, підсумкова ефективність оперативно-розшукової 
профілактики залежить від того, як виконуються конкретизовані 
завдання, що перед нею поставлені. 

Із сутності оперативно-розшукової профілактики злочинів 
випливає, що вся профілактична оперативно-розшукова діяльність 
складається з двох послідовних етапів. Перший – виявлення та 
вивчення причин, що породжують злочини, і умов, які сприяють їх 
вчиненню, а також формують особу злочинця. Другий – 
проведення оперативно-розшукових заходів по усуненню або 
нейтралізації виявлених таких причин та умов. На першому етапі 
не досягається безпосереднього результату, але це не може бути 
приводом до того, щоб розцінити його як другорядний. Тому 
недооцінювати перший етап профілактичної діяльності для 
досягнення кінцевої мети було б вкрай неприпустимим.  
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Тому є підстави дійти до висновку, що оперативно-
розшукова профілактика, являється певним напрямком діяльності 
оперативних підрозділів, має свої цілі, завдання функції, 
напрямки, систему, рівні здійснення. Також, важливо погодитись 
з визначенням, що оперативно-розшукова профілактика має 
самостійну форму прояву, яка передбачає діяльність оперативно 
розшукових підрозділів спрямовану на виявлення, усунення або 
нейтралізацію причин та умов вчинення злочинів, виявлення осіб, 
які схильні до протиправних порушень та превентивний вплив на 
них, запобігання злочинів, що готуються та припинення таких, 
що розпочалися, з використанням спеціальних сил, засобів та 
методів оперативно-розшукової діяльності. 
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ОРГАНІЗОВАНІ ФОРМИ ШАХРАЙСТВА В УКРАЇНІ 

 
На сьогоднішній день, однією з проблем сучасної науки є 

те, що в міру поглиблення і спеціалізації знань про окремі 
сегменти або властивості злочинності загальна кримінологічна 
картина втрачає свою цілісність. Не є винятком і організоване 
шахрайство, яке у міру накопичення теоретичного та 
емпіричного матеріалу починає розглядатися як відокремлений 
від інших елементів злочинності. 
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Вважаємо, що найбільш інформативною і значущою з 
практичної точки зору є оцінка організованого шахрайства у 
взаємозв'язках з організованою, професійної, корупційної та 
економічною злочинністю. 

В даний час більшість шахрайських дій, вчинених у групі, 
характеризуються стійкістю внутрішніх і зовнішніх зв'язків і це 
закономірно, якщо врахувати, що успіх шахрайства багато в чому 
залежить від тривалості злочинної діяльності, згуртованості і 
високого професіоналізму членів групи. 

Як свідчить судова практика, формування організованих 
груп, які вчиняють шахрайства, відбувається двома способами: 

а) частина злочинних груп стають організованими не 
відразу, а після вчинення одного або декількох злочинів, за які їх 
учасники не були притягнуті до кримінальної відповідальності. 
Спочатку умисел учасників групи був спрямований на вчинення 
одного шахрайства. Але з часом у них виникає умисел на 
багаторазове вчинення злочинів. Група осіб за попередньою 
змовою переходить на більш складний рівень організованості і 
переростає в організовану групу. При цьому відбувається більш 
суворий і чіткий розподіл ролей. За даними експертного 
опитування, близько однієї третини шахрайських груп були 
створені таким чином. Як правило, вони спеціалізуються на так 
званому побутовому загально-кримінальному шахрайстві 
(«наперсточники», шулери, шахраї що представляються 
працівниками соціальних служб та ін.); 

б) умисел учасників групи був направлений на неодноразове 
вчинення злочинів. Така група створюється з метою постійного 
вчинення шахрайств. Її члени вже на самому початку своєї 
діяльності планують, що вони будуть існувати за рахунок вчинення 
злочинів. Таким способом створюється близько двох третин 
організованих груп, як правило, економічної спрямованості. При 
цьому, на думку дослідників, кожне четверте організоване 
шахрайське угруповання створюється посадовими особами 
владно-управлінських органів, які і очолюють створені ними 
кримінальні структури. 

Як свідчить практика, вищий рівень організації характерний 
для шахрайства у сфері підприємницької діяльності, на ринку 
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цінних паперів, у фінансово-кредитній сфері. В даний час частка 
таких організацій незначна і складає в середньому 5% від загальної 
чисельності шахрайських груп. Незначним є і питома вага 
вчинених ними злочинів (в середньому 7%), що пояснюється 
гіперлатентністю даних злочинів. 

Проведений аналіз дозволив виявити ряд особливостей 
кримінальної спеціалізації шахрайських груп. 

По-перше, визначальним чинником у її формуванні є сфера 
вчинення злочинних дій, а не спосіб або кошти шахрайства. 

По-друге, для організованого шахрайства характерно 
залучення зовнішніх консультантів, які дають рекомендації, 
спрямовані або на вдосконалення (розширення, поглиблення) 
кримінальної спеціалізації групи, або на мінімізацію ризиків 
викриття. За даними опитування працівників слідчих підрозділів, в 
85% випадків до допомоги консультантів звертаються організовані 
групи, що займаються економічним шахрайством (зокрема, в 
якості фахівців залучаються адвокати, аудитори, бухгалтери, 
державні реєстратори, фахівці з галузі цінних паперів та ін.). 

По-третє, організовані шахрайські групи розширюють 
спектр вчинених злочинів за рахунок діянь, пов'язаних з 
шахрайством.  

Для професійного шахрая злочинна діяльність є основним 
джерелом існування. Цей висновок підтверджують результати 
аналізу кримінальних справ, а саме 52% осіб, які займаються 
шахрайством в складі організованої групи, ніде не працювали. 
Близько 40% були офіційно зайняті на підприємстві (організації), 
під прикриттям якого здійснювалася злочинна діяльність. 

На відміну від інших форм незаконного заволодіння чужим 
майном (крадіжки, грабежі), для організованих шахраїв не 
характерно наслідування злочинних традицій, зважаючи на 
незначну кількості раніше засуджених осіб у складі груп та 
інтелектуальної спрямованості злочинної діяльності. Виняток 
становлять групи, що займаються побутовим шахрайством. Це 
пов'язано з тим, що вони формуються з числа осіб, які мають 
кримінальний досвід і купують професійні навички переважно в 
місцях позбавлення волі. Опитування співробітників слідчих і 
судових органів засвідчило, що елементи кримінальної субкультури 
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найчастіше проявляються в діяльності організованих груп, що 
складаються з карткових «шулерів», «наперсточників» і лялькарів. 

У генезисі сучасного організованого шахрайства 
простежується вельми цікава залежність: консолідація 
шахрайських груп, їх перехід до більш трудомістких і 
інтелектуальних способів вчинення злочинів. 

Цей висновок підтверджують дані статистики. У 2014 році 
найбільша кількість організованих шахрайств було скоєно у сфері 
фінансової діяльності -  27% від загальної кількості діянь, 
вчинених в цьому секторі економіки. У галузі будівництва питома 
вага шахрайства склав 47%; у сфері нерухомості - 61%; оптової 
торгівлі - 32% та ін. 

В цілому, проведений аналіз дозволив виявити стійку 
тенденцію економізації організованого шахрайства. Вона 
проявляється в поступовій відмові злочинних груп від традиційних 
способів розкрадання на користь «інтелектуальних» і складно 
організованих шахрайських схем у сфері підприємницької та іншої 
економічної діяльності; підвищення ступеня організованості 
злочинних формувань; зосередженні злочинної діяльності в 
найбільш дохідних і інвестиційно привабливих галузях економіки з 
метою отримання надприбутку. 

 
 

Расюк Е.В., доцент кафедри 
кримінології та кримінально-
виконавчого права Національної 
академії внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, доцент 

 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ 
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЙОГО ЗАХИСТУ 
ВІД ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ 

 
В Україні сучасний стан реформування системи житлово-

комунального господарства (далі ЖКГ) не тільки не зазнає 
позитивних зрушень, а навпаки з кожним роком він дедалі 
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погіршується. Ситуація у ЖКГ є критичною – це обумовлено 
відсутністю позитивних зрушень установленні ринкових відносин, 
розвитку конкуренції та залученні приватних інвестицій у 
підприємства галузі. Навіть загальнодержавна програма 
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 
2009-2014 роки [1]декларує про:  

- неефективність реформування галузі призвела, що 
призвела до критичного стану основних фондів підприємств 
житлово-комунального господарства;  

- недосконалу тарифну політику, що зумовила хронічну і 
постійно зростаючу збитковість підприємств;  

- недосконалу систему управління житлом та 
підприємствамижитлово-комунального господарства та систему 
регулювання природних монополій, що призвела до 
неспроможності ефективної робити у ринкових умовах 
підприємств і надання ними споживачам послуг належної якості; 

- нестачу власних і бюджетних фінансових ресурсів, їх 
неефективне розміщення, відсутність дієвого механізму залучення 
позабюджетних коштів, зокрема не створення сприятливого 
інвестиційного клімату вітчизняним і міжнародним інвесторам і 
донорам, що не сприяють вирішенню завдань технічного 
переоснащення житлово-комунальних підприємств та розвитку 
комунальної інфраструктури; 

- недосконалість системи соціального захисту населення у 
сфері надання житлово-комунальних послуг, недостатню 
поінформованість населення, неузгодженість норм законодавства 
щодо регулювання взаємовідносин споживачів і 
виробників/виконавців житлово-комунальних послуг зумовлюють 
зростання незадоволення серед населення.  

Вище зазначене негаразди зберігаються й сьогодні та лише 
поглиблюються, що призводять до зростання кількості злочинів, 
вчинених на підприємствах, установах, організаціях ЖКГ, які 
виробляють та розподіляють електроенергію, газ, пару, гарячу воду 
(з року у рік вчиняється близько 1,5 тисячі злочинів, що завдають 
збитків суспільству і державі більш ніж на 120 мільйонів гривень, 
та за їх вчинення до кримінальної відповідальності притягується 
близько 300 осіб). 
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Одним з більш криміногенних є житлово-комунальні 
послуги, які є результатом господарської діяльності, спрямованої 
на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і 
нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків 
і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і 
правил. Споживачем житлово-комунальних послуг визнається 
фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати 
житлово-комунальну послугу. Залежно від функціонального 
призначення житлово-комунальні послуги поділяються на: 

1) комунальні послуги (централізоване постачання холодної 
та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, 
централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів 
тощо); 

2) послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та 
прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, 
обслуговуваннявнутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, 
освітлення місць загального користування, поточний ремонт, 
вивезення побутових відходів тощо); 

3) послуги з управління будинком, спорудою або групою 
будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання 
послуг, контроль виконання умов договору тощо); 

4) послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та 
підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, 
відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій 
тощо 

Зловживання у сфері службової діяльності відбуваються й у 
регулюванні цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, порядку 
їх формування та затвердження, а також плати за житлово-
комунальні послуги. Залежно від порядку затвердження 
цін/тарифів на житлово-комунальні послуги вони поділяються на 
три групи: 

1) перша група — житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи 
на які затверджують спеціально уповноважені центральні органи 
виконавчої влади; 
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2) друга група — житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи 
на які затверджують органи місцевого самоврядування для надання 
на відповідній території; 

3) третя група — житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи 
на які визначаються виключно за договором (домовленістю 
сторін). 

Ціни/тарифи на комунальні послуги та послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій формуються і 
затверджуються органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування відповідно до їхніх повноважень, визначених 
законом. 

Законодавством передбачено встановлення мінімальних 
норм житлово-комунальних послуг з метою забезпечення 
санітарно-гігієнічних вимог проживання людей та їх перебування в 
приміщеннях, забезпечення технічних вимог до експлуатації 
будинку (споруди), підтримання несучої спроможності 
конструкцій та експлуатаційних характеристик 
внутрішньобудинкових мереж і систем. До переліку мінімально 
необхідних житлово-комунальних послуг не можуть включатися 
послуги, ціни/тарифи, які визначаються виключно за договором 
(домовленістю сторін). 

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги» мінімальні норми житлово-комунальних 
послуг, які визначають мінімальний перелік, мінімальні вимоги до 
кількості та якості житлово-комунальних послуг, затверджуються 
Кабінетом Міністрів України. 

У той же час, існує ряд інших нормативно-правових актів, у 
тому числі й Кабінету Міністрів, які дають змогу окреслити 
поняття мінімальних норм житлово-комунальних послуг. Зокрема, 
вимоги щодо кількісних і якісних показників послуг визначені 
додатком до Правил надання послуг з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і водовідведення, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 
липня 2005 року № 630 [2]. Згідно із зазначеними правилами 
послуги повинні відповідати: 
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- з централізованого постачання холодної та гарячої води — 
вимогам щодо якості і тиску води, температури гарячої води, а 
також розрахунковим нормам витрати води у точці розбору; 

- з централізованого опалення — нормативній температурі 
повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) за 
умови їх утеплення споживачами та вжиття власником 
(балансоутримувачем) будинку та/або виконавцем заходів до 
утеплення місць загального користування будинку; 

- з централізованого водовідведення — нормативам з 
відведення стічних вод за умови підтримання відповідного стану 
приміщень будинку та прибудинкової території. 

Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого 
самоврядування мають право тимчасово визначати інші норми 
споживання, кількісні та якісні показники та режими надання 
послуг в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. 
Тому, формування цінової політики зазнає значних зловживань з 
боку як державних службовців, так й посадових осіб місцевого 
самоврядування. Як видається державну політику щодо 
регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, порядку 
їх формування та затвердження, а також плати за житлово-
комунальні послуги, - має здійснювати єдиний орган виконавчої 
влади, наприклад Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України. 

Слід зауважити, що фактичні обставини призвели до того, 
що Президент України утворив Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг (НКРЕКП) [3], яка здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, та державним 
колегіальним органом, підпорядкованим Президентові України і 
підзвітним Верховній Раді України. НКРЕКП є органом 
державного регулювання діяльності у сферах енергетики та 
комунальних послуг 

Однак, такі кроки видаються шоковою терапією, яка 
доводить неспроможність держави контролювати ситуацію. 
Видається, що такі дії є лише фейковим відволіканням від, 
визначеної чинним законодавством, нормальної тарифної політики 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/715/2014#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/715/2014#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/715/2014#n10


 100 

підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, а також 
детермінують вчинення злочинів у цій сфері. 

На нашу думку, реформасистеми житлово-комунального 
господарства в Україні має враховувати ризики збільшення 
злочинів у цій сфері й тому насамперед передбачати:  

- аналіз реального стану ЖКГ із відповідною деталізацією 
підгалузей, визначенням джерел їх фінансування;  

- залучення міжнародних фінансових установ до 
моніторингу ЖКГ та забезпечення їх, спільно з 
громадськістю,доступу до реформування та розвитку цієї сфери; 

- вивчення які підгалузі ЖКГ є інвестиційно привабливими, 
а які потребують залучення іноземних інвестицій; 

- розширення громадського контролю, прозорості, гласності, 
відкритості у прийнятті рішень з питань реформування та розвитку 
ЖКГ, та участі громадян у цій діяльності;  

- правового забезпечення регулювання відносин у сфері 
ЖКГ, зокрема щодо впровадження нових ефективних механізмів 
фінансування розвитку галузі та визначення стратегічно важливих 
напрямків співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, 
проведення гармонізації національних стандартів ЖКГ до вимог 
Європейського Союзу; 

- регулювання тарифної політики, на основі 
високоякісногонадання житлово-комунальних послуг, зокрема 
якість має оцінюватись на основі вивчення громадської думки;  

- конкретизація видатків, що закладаються та виділяються на 
реформування ЖКГ з Державного бюджету, міжнародних 
інституцій тощо;  

- передбачити відповідальність осіб, що долучені до 
реформування цієї галузі, за нецільове використання чи 
розкрадання коштів, які виділені, та за негативний результат. 

 
Список використаних джерел 

1. Загально державна програма реформування і розвитку 
житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, 
затверджена Законом України від 24.06.2004 № 1869-IV - 
http://zakon2.rada.gov.ua. 



 101 

2. Правила надання послуг з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і водовідведення та 
типового договору про надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, 
затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 
21.07.2005 № 630 - http://zakon2.rada.gov.ua. 

3. Положення про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, затверджено Указом Президента України від 10 вересня 
2014 року № 715/2014 - http://zakon2.rada.gov.ua. 
 
 

Поливода В.В., доцент кафедри 
оперативно-розшукової діяльності 
Національної академії внутрішніх 
справ,кандидат юридичних наук 
 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ 
ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ 

РОЗШУКОВИХ ДІЙ 
 
Відповідно до чинного Кримінального процесуального 

кодексу України основним засобом негласного отримання доказів 
на стадіях кримінального процесу є негласні слідчі (розшукові) дії 
(гл.21 КПК України).  Завдяки таким діям розкриваються та 
розслідуються понад 85 % тяжких й особливо тяжких злочинів, а 
вчинених в умовах неочевидності, організованими злочинними 
угрупованнями, проти основ національної безпеки – 100 %. 
Негласні слідчі (розшукові) дії законодавець визначив як різновид 
слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи 
проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком 
випадків, передбачених КПК України (ч. 1 ст. 246) [1]. Негласні 
слідчі (розшукові) дії змінили роль слідчих органів, які раніше, 
виконуючи свою функцію з розслідування злочинів, здійснювали 
лише офіційну гласну процесуальну діяльність. Відтепер же вони 
разом із тим можуть застосовувати й негласні слідчі (розшукові) 

http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/715/2014#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/715/2014#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/715/2014#n10
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дії, що, по суті, являють собою негласну оперативно-розшукову 
діяльність. 

Розглядаючи засоби, які використовуються під час 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідно 
зазначити, що вони позиціонуються із засобами оперативно-
розшукової діяльності. Так, відповідно до ст. 273 КПК України за 
рішенням керівника органу досудового розслідування, прокурора 
при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути 
використані заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні 
(імітаційні) засоби. З цією метою допускається виготовлення та 
використання спеціально виготовлених речей і документів, 
створення та використання спеціально утворених підприємств, 
установ, організацій. Використання заздалегідь ідентифікованих 
або несправжніх (імітаційних) засобів з іншою метою 
забороняється [1]. 

Виходячи із загального поняття засобів, які 
використовуються при проведенні негласних слідчих (розшукових) 
дій необхідно виділити несправжні (імітаційні) засоби. До 
імітаційних засобів слід віднести: спеціально виготовлені речі; 
спеціально виготовлені документи; спеціально утворені 
підприємства, установи, організації. Розглянемо кожен з видів 
несправжніх (імітаційних) засобів, які використовуються при 
проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. 

1. Спеціально виготовлені речі. До таких речей можна 
віднести засоби, які необхідні як допоміжний засіб для виконання 
завдання при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії. До 
таких засобів можна віднести: засоби маскування, тобто предмети 
гардеробу, які, наприклад, вказують на певну професійну 
індивідуальність особи, автомобілі, обладнані під транспортні 
засоби комунальних, ремонтних та інших служб, комплекти 
ключів, маніпуляційне приладдя (відмички). 

2. Спеціально виготовлені документи. До такого засобу 
відносяться документи прикриття (печатки, штампи, установчі 
документи спеціально утворених підприємств та організацій, 
державні номерні знаки транспортних засобів тощо). Крім того, до 
спеціально виготовлених документів можна віднести й імітацію 
грошових купюр (кукла), які можуть бути використані при 
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проведенні окремих негласних слідчих дій (контрольоване 
постачання, оперативна закупка). 

3. Спеціально утворені підприємства, установи, організації. 
Житлові та службові приміщення можуть бути використані як 
спеціально утворені підприємства, установи, організації. Таким 
чином, житлові, службові та інші приміщення є засобом створення 
умов для проведення негласних слідчих (розшукових) дій.  

Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів 
для проведення конкретних негласних слідчих дій оформлюється 
відповідним протоколом. 

У разі необхідності розкриття до завершення досудового 
розслідування справжніх відомостей щодо спеціально утворених 
суб'єктів господарювання або щодо особи, яка діє без розкриття 
достовірних відомостей про неї, про це повідомляється орган, 
співробітником якого є особа, яка таким способом здійснює 
негласні слідчі (розшукові) дії, та керівник органу досудового 
розслідування, прокурор, який прийняв рішення про використання 
таких засобів у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. 
Рішення про розкриття справжніх відомостей про вказану особу, 
обставини виготовлення речей чи документів або спеціального 
утворення підприємства, установи, організації приймається 
керівником органу досудового розслідування, прокурором. У разі 
необхідності щодо особи, відомості про яку підлягають розкриттю, 
вживаються заходи безпеки, передбачені законом[1]. 

Несправжні (імітаційні) засоби, застосовані під час 
проведення негласної слідчої (розшукової) дії, використовуються в 
процесі доказування у вигляді первинних засобів чи знарядь 
вчинення злочину, за винятком випадків, коли суд встановить 
порушення вимог КПК України під час проведення відповідної 
негласної слідчої (розшукової) дії [1]. 

Таким чином, проаналізувавши засоби, які можуть 
використовуватись при проведенні негласних слідчих 
(розшукових) дій, до несправжніх (імітаційніх) засобів можна 
віднести: 

- спеціально виготовлені речі; 
- спеціально виготовлені документи; 
- спеціально утворені підприємства, установи, організації.  
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ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВИКЛИКАМ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ 
СФЕРІ УКРАЇНИ 

 
В сучасних умовах рівень захисту національних інтересів 

будь-якої держави визначається її умінням захищати свій 
інформаційний простір від всякого роду деструктивних впливів. 
Адже тенденції останніх десятиліть переконливо свідчать, що саме 
в ньому найбільш активно здійснюється невоєнне протиборство 
між державами та намагання впливати на різні сегменти їх 
суспільно-політичного і економічного життя. 

Не залишаються осторонь використання можливостей 
інформаційних технологій і організовані злочинні угрупування. З 
їх допомогою вони вдосконалюють методи і способи вчинення 
традиційних, здебільшого, корисливих, злочинів (шахрайства, 
вимагання, крадіжок, розповсюдження контрафактної продукції 
тощо), а також створюють їх нові різновиди. 

Загострення ситуації у вітчизняному інформаційному 
просторі стала причиною формування нових викликів і загроз 
національній безпеці України. У першу чергу,мова йде про 
створення системи внутрішньої безпеки, пов’язаної з проблемами 
широкої комп’ютеризації сфер державного управління і оборони, а 
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також автоматизацією технологічних процесів в галузях, котрі 
забезпечують сталий розвиток країни та її суверенітет. Зокрема, 
мова йде про об’єкти критичної інфраструктури держави, які стають 
надзвичайно уразливими для всякого роду атак та інших 
протиправних впливів з використанням кібер-ресурсів. Як наслідок, 
суттєво підвищуються ризики штучного створення надзвичайних 
ситуацій і техногенних катастроф, котрі можуть нести реальні 
загрози для життя і здоров’я людини. Однак, навіть незважаючи на 
те, що в новій редакції Стратегії національної безпеки України серед 
шляхів забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних 
систем йдеться і про системи управління об’єктами критичної 
інфраструктури (пункт 4.3.8.), в чинному законодавстві зміст цього 
поняття залишається досі не визначеним [1]. 

Необхідно також мати на увазі, що міжнародна спільнота 
дедалі частіше звинувачує Україну в інтелектуальному піратстві. 
За межами країни створюється ілюзія тотального ігнорування 
українцями права інтелектуальної власності та формується 
громадська думка щодо необхідності вжиття проти них відчутних 
економічних і політичних санкцій.  

Не менш важливим напрямом забезпечення інформаційної 
безпеки країни є дотримання певних стандартів застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій в медіа просторі. Це 
особливо важливо у зв’язку з тим, що останнім часом дедалі 
частіше вони виступають як засоби ведення гібридної війни 
Російської Федерації проти України. В контексті даної проблеми, 
слід зважати і на те, що українське інформаційне поле формується 
під повсякденним масованим впливом закордонних чинників. Як 
наслідок, події, що відбуваються в нашій країні, здебільшого 
висвітлюються інформаційними агенціями інших держав, а тому 
часто подаються під кутом їхніх геополітичних інтересів [2]. 

Свого вирішення з боку держави потребує проблема щодо 
спонукання і стимулювання працівників засобів масової 
інформації до об’єктивності і неупередженості. У зв’язку з цим 
одним із напрямів державної інформаційної політики має стати 
забезпечення механізмів протидії відтворенню в друкованих і 
електронних мас-медіа контенту, котрий викривлює реальні події, 
нагнітає напруження в суспільстві, пропагує насильство і 
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аморальність, нехтування громадянськими принципами, зневагу до 
закону і вседозволеність [3, с.70-71].  

Натомість, більш активно можливості ЗМІ повинні 
використовуватись державою для роз’яснення владою змісту 
реформ та очікуваних результатів від їх реалізації, оперативно 
реагувати на світові й внутрішні події, які торкаються 
національних інтересів. Слід також націлювати їх на нейтралізацію 
негативних впливів на свідомість людей, які відбуваються шляхом 
використання інформаційного простору різного роду 
деструктивними силами [4, с.79].  

Подальшого удосконалення потребує нормативно-правове 
забезпечення інформаційної сфери. Зокрема, слід подолати його 
пасивний характер і неконкретність. Потребує уточнення, 
розширення і деталізації понятійно-категоріальний апарат, 
уникнення розмитості багатьох понять і формулювань, без чого 
неможливо налагодження чіткої роботи відповідних служб і 
установ, забезпечення їх ефективної взаємодії [5, с.161-162].  

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що рівень 
національної безпеки України в інформаційній сфері ще не повною 
мірою забезпечує своєчасну і ефективну протидію викликам і 
загрозам, які реалізуються шляхом деструктивних впливів у 
вітчизняному інформаційному полі.  

Тому в числі пріоритетних напрямів забезпечення надійного 
захисту національного інформаційного простору і 
телекомунікаційної інфраструктури слід зосередити увагу на 
вирішенні наступних завдань:  

- удосконаленні нормативно-правового регулювання 
інформаційних відносин шляхом консолідації національного 
законодавства та його адаптації до міжнародних правових норму 
цій сфері; 

- забезпеченні державного регулювання галузі безпеки 
об’єктів критичної інфраструктури,залученні і стимулюванні 
приватних структур і окремих осіб до протидії несанкціонованим 
впливам і атакам; .  

- розвитку фундаментальної і прикладної науки та 
консолідації зусиль органів державної влади й інститутів 
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громадянського суспільства для забезпечення захисту державних 
інтересів у галузі інформаційної безпеки. 
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СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ 

ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
 

Спеціально-кримінологічне запобігання злочину, 
передбаченому ст. 149 КК України являє собою цілеспрямовану 
діяльність спеціальних суб’єктів щодо конкретних осіб (груп, 
частин населення), мета діяльності яких – дискредитувати 
злочинну поведінку. 

Заходи спеціально-кримінологічного запобігання торгівлі 
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людьми охоплюють здійснення профілактичного впливу на 
окремі соціальні групи, в яких можливе вчинення саме таких 
злочинних діянь. У цьому випадку спеціально-кримінологічне 
запобігання в сфері кримінального секс-бізнесу повинно 
розповсюджуватися на такі групи явищ: 

- недоліки у моральних уявленнях і правовому 
вихованні певних антисоціальних груп; 

- чинники, які носять стійкий характер і суттєво 
впливають на суспільну небезпечність сутенерства та втягнення 
особи в заняття проституцією, при чому вони характерні лише 
для певної групи осіб;  

- недоліки в вихованні, складнощі у сфері сімейних 
відносин, руйнація загального позитивного уявлення про шлюб і 
сім’ю;  

- недоліки і викривлення в суспільній моральності 
певних антисуспільно налаштованих груп;  

- проституція як вид анти суспільної (девіантної) 
поведінки, що є фоновим явищем для багатьох злочинів, 
пов’язаних із суспільною моральністю. 

Зважаючи на специфіку розглядуваного нами злочину, 
слід зазначити, що особливе місце в комплексі спеціально-
кримінологічних заходів запобігання злочинам, пов’язаним із 
сутенерством та втягненням особи в заняття проституцією, 
займає морально-правове виховання. Саме воно покликане 
позитивно впливати на формування особистості, правильно 
спрямовувати її наміри, з метою подальшого усвідомлення нею 
аморальності, протизаконності подібної поведінки. Морально-
правове виховання є частиною культурного виховання 
населення, а воно включає в себе цілий ряд заходів запобігання 
розповсюдженню розглядуваного злочину. Сюди можна 
віднести і пропаганду правових знань, всебічне роз’яснення 
законодавства, а особливо злочинів проти моральності, 
інформування населення про негативні сторони, наслідки 
заняття подібного роду діяльністю. Особливу увагу у даному 
напряму слід приділяти розвитку системи статевого виховання, 
яке впливає на мораль, орієнтації, погляди, інтереси і мотиви 
вчинків людей.  
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Акцентуючи увагу на можливостях загально соціальних 
заходів запобіганню торгівлі людьми, ми повністю 
погоджуємось з думкою А.І. Небітова, який стверджує, що 
торгівля людьми, напевне, буде скорочуватися відповідно до 
подолання стимулів до прагнення наживи, відповідно до 
витіснення споживацтва більш високими цінностями, в процесі 
формування у людей почуття гідності, честі, значущості 
власного існування, коли будь-яка форма продажності буде 
викликати не таємну заздрість до прибуткового промислу, а 
почуття огидливості.  

Щодо запобігання злочину, передбаченому статтею 149 
КК України, на індивідуальному рівні, слід зазначити, що 
індивідуальне запобігання повинно впливати на особистість у 
зв’язку з її соціальним оточенням.  

Щодо взаємодії, то вона має декілька напрямів, до яких ми 
б віднесли такі: 

По-перше, внутрішньовідомча взаємодія спеціальних 
підрозділів МВС України; 

По-друге, міжвідомча взаємодія;  
По-третє, взаємодія з неурядовими громадськими 

організаціями та населенням.  
Щодо внутрішньовідомчої співпраці, то варто зазначити, 

що найактивніше вона повинна відбуватися  з такими 
підрозділами МВС, як: 

- слідчі підрозділи – з метою повного та всебічного 
розслідування всіх обставин кримінальної справи, виявлення 
причин та умов, що сприяли вчиненню конкретного злочину, 
виявлення способів втягнення осіб в заняття проституцією, 
виявлення характеризуючих даних щодо потерпілих осіб 
(віктимологічний аспект), виявлення можливих зв’язків 
фігурантів по конкретній справі з організованими злочинними 
групами та ін.; 

- оперативні служби – з метою оперативного 
супроводження кримінальних справ, виконання доручень 
слідчого, здійснення оперативно-розшукових та розвідувально-
пошукових заходів та застосування оперативно-розшукових 
методів; 
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- дільничні інспектори міліції – з метою виявлення, 
вивчення відповідних категорій осіб, від яких реально можна 
чекати вчинення розглядуваних злочинів, а також осіб, яких 
втягують в заняття проституцією, і постановка їх на облік з 
метою здійснення за ними профілактичного контролю, а також 
періодичної їх перевірки;  

- кримінальна міліція у справах неповнолітніх – з метою 
встановлення та затримання неповнолітніх, які стали суб’єктами 
або об’єктами злочинного секс-бізнесу, виявлення дорослих 
осіб, які проявляють зацікавленість до втягнення неповнолітніх 
в заняття проституцією. Зазначимо, що у Законі України «Про 
органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей» вказано, що кримінальна міліція у справах дітей виявляє 
дорослих осіб, які займаються виготовленням, 
розповсюдженням порнографічної продукції, видань, що 
пропагують насильство, жорстокість, сексуальну розпусту;  

- підрозділи по боротьбі з незаконним обігом наркотиків 
– з метою встановлення наявності наркотичних речовин у осіб, 
які займаються проституцією або ж її організацією; 

- підрозділи по боротьбі з організованою та 
економічною злочинністю – з метою перевірки легальності 
діяльності в сфері індустрії розваг, приватних саун, готелів, 
салонів та інших закладів для подальшого виявлення та 
встановлення зв’язків з кримінальним секс-бізнесом. Адже, як 
ми зазначали раніше, сутенерство – це діяльність, яка 
здійснюється у вигляді промислу, добре організованими 
злочинними угрупуваннями, за наявністю великих незаконних, 
тіньових грошових обертів. 

Міжвідомча взаємодія повинна здійснюватись між 
правоохоронними органами та такими органами, як служба 
безпеки України, державна прикордонна служба України, митна 
служба України, прокуратура та ін. З метою проведення 
взаємних консультацій щодо взаємообміну інформацією, 
складання та реалізації спільних планів щодо проведення 
слідчо-оперативних та оперативно-розшукових дій з метою 
оперативного супроводження кримінальних справ.  

Взаємодія між ОВС з урядовими, неурядовими, 
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громадськими організаціями та населенням.   
У ситуації, яка склалася, на нашу думку, слід 

скооперувати діяльність усіх можливих органів і організацій 
задля досягнення мети, що полягає у найефективнішій протидії 
втягненню у заняття проституцією, шляхом ліквідації всіх 
чинників, які їй сприяють, для зниження кількості вчинених 
злочинів. Протидія цьому явищу має бути масштабною та 
всеохоплюючою, до якої повинні бути залучені: 

- міністерства та спеціалізовані установи, до яких, в 
першу чергу, слід віднести міністерство внутрішніх справ, а 
також інші міністерства, профільні комітети і відомства, служби 
у справах неповнолітніх та соціальні служби, у тому числі до 
компетенції яких віднесено забезпечення дотримання та захист 
прав дітей та молоді; 

- професійні спілки (головним чином, федерація 
профспілок України), основним завданням яких має бути 
контроль за реалізацією права на працю та недопущення, а у 
разі допущення – миттєва реакція на залучення дітей 
працездатного віку до праці, яка не відповідає рівню їх розвитку 
(так, більшість дітей, які працюють, виконують важку фізичну 
роботу, піддаються високій нервовій напрузі, не мають права на 
обід чи перерву, працюють в умовах високої запиленості чи 
загазованості, тобто в умовах, які важко назвати допустимими).   

Щодо неурядових громадських організацій, то слід 
зазначити, що їх основна перевага в тому, що вони можуть 
інтегруватися, вони більш гнучкі, ніж державні органи, і це дає 
їм можливість швидко реагувати на зміну ситуації у суспільстві. 
Громадські організації вільні у виборі форм та методів роботи, 
вони не зарегламентовані певними нормами, і не обмежені 
функціями та рамками.  

Щодо взаємодії ОВС із населенням, то слід зазначити, що 
на сьогоднішній день в діяльності міліції основне завдання 
складає підвищення довіри населення до працівників міліції (ця 
довіра має бути взаємною).  
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МОНІТОРИНГОВЕ ВІКТИМОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ 

СТУДЕНТІВ М.КИЄВА: ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 
Одним з перспективних напрямків вибіркових 

кримінологічних досліджень є виктимологічне опитування 
населення з метою визначення осіб, щодо яких протягом певного 
періоду часу були вчинені злочини певних видів.  

Авторським колективом науково-дослідної лабораторії 
кримінологічних досліджень Державного науково-дослідного 
інституту МВС України (керівник – О.Г. Кулик) за участю автора з 
1998 р щорічно проводяться такі опитування студентів м.Києва. 
Було вирішено проводити опитування в моніторинговому режимі, 
що дозволило отримати дані за тривалий період часу, виявити 
закономірності в розподілі відповідей респондентів, додатково 
проконтролювати достовірність отриманих результатів.  

Нижче наводяться основні результати віктимологічних 
опитувань студентів м. Києва у 2002–2013 рр., тобто за період коли 
на основі накопиченого досвіду були отримані найбільш однорідні 
та достовірні дані. У середньому щороку опитувалося 475 
респондентів. Вибірка конструювалася за принципом дотримання 
київської квоти розподілу студентської молоді за статтю та віком. 
Пропорції вибірки в цілому відповідають пропорціям генеральної 
сукупності, розрахованим за даними Головного управління освіти 
м. Києва та Головного управління статистики у м. Києві. На наш 
погляд, ці дані являють собою цінну додаткову інформацію, яка 
дозволяє більш повно проаналізувати кримінальну ситуацію в місті 
у ці роки та встановити тенденції її розвитку. 

 Розподіл відповідей на основне питання віктімологічного 
опитування щодо кількості респондентів, які постраждали від 
злочину, виглядає наступним чином. У 2002 р. частка 
респондентів, які вказали, що протягом року, який передував 
опитуванню, стали жертвами злочинів складала 52,1%, у 2003 р. – 
43,6%, у 2004 р. – 50,7%, у 2005 р – 55,7%, у 2006 р. – 43,9%, у 2007 
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р. – 35,3%, у 2008 р. – 38,5%, у 2009 р. – 35,9%, у 2010 р. – 27,1%, у 
2011 р. – 31,9%, у    2012 р. – 38,3% і у 2013 р. – 26,2%. 

Як свідчать наведені дані, рівень віктимізації студентської 
молоді м. Києва досить високий. Ця констатація є справедливою 
навіть з урахуванням обмеженого характеру опитувань, можливих 
помилок респондентів при оцінці скоєних стосовно них 
протиправних дій. Протягом 1998-2005 рр. цей показник істотно 
коливався то в бік збільшення, то – зниження, а з 2006 р. 
спостерігається зниження рівня віктимізації студентів міста.   

Ще одне важлива інформація, яка з'ясовується в процесі 
таких досліджень, це відсоток респондентів, які постраждали від 
злочинів, але не зверталися із заявою до міліції. На основі цих 
даних можна оцінити рівень природної латентності злочинів, 
скоєних щодо цієї групи міського населення. Середня за ці роки 
частка таких осіб серед опитаних нами студентів м.Києва 
становила 67%. Отже, з високою долею ймовірності можна 
стверджувати, що понад 60% реально вчинених злочинів проти 
представників даної соціальної групи залишалися протягом цих 
років поза реєстрацією, тобто були латентними. 

    За ці роки вдалося визначити кількісні параметри 
структури віктимізації студентів м.Києва за видами злочинів. Вона 
є досить стабільною, що свідчить про існування певних 
закономірностей злочинної поведінки, що мають довгостроковий 
характер.  

Найчастіше респонденти ставали жертвами кишенькових 
крадіжок. До 2006 р. цей показник при деяких коливаннях 
тримався в районі 20%, а потім почалося його помітне зниження до 
10,2% у 2010 р. Унаступні 2 роки цей показник зріс до 17,4%, а у 
2013 р. зменшився до 8,3%.  

Другими за поширеністю були випадки хабарництва 
(вимагання хабара, дача хабара під тиском т.д.). Найбільш високі 
показники були зафіксовані у 2004 р (14,3%) і в 2005 р (13,8%). З 
2006 р. спостерігається тенденція зменшення рівня віктимізації від 
цього злочину: 2010 р. – 6,2%, 2013 р. – 8,1%. 

Часто студенти ставали жертвами хуліганських проявів. Тут 
як і щодо двох вищевказаних видів злочину спостерігаються піки 
зростання віктимізації у 2004–2005 рр. (14,0%, 13,5%). У наступні 
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роки ці показники суттєво скорочуються: 2010 р. – 6,0%, 2011 р. – 
9,1%, 2012 р. – 11,4% і 2013 р. – 7,1%. 

Як свідчать статистичні дані, люди молодого віку часто самі 
здійснюють грабежі та розбійні напади, і вони ж часто стають 
жертвами таких діянь. Частка осіб, які стали жертвами грабежу, у 
2002 р. склала 5,4%, в 2004-2006 рр. перевищувала 10%, в наступні 
5 років постійно зменшувалася і дорівнювала в 2011 р. 3,9%, а у 
2013 р. – зросла до 5,1%. Показник постраждалих від розбійних 
нападів на протязі періоду моніторингу був більш стабільними: 
2002 р. – 3,6%, 2006 р. – 5,0%, а в наступні роки відбулося його 
зниження до 1,8% в 2013 р. 

Помітне число опитаних відзначили, що стали жертвами 
квартирних крадіжок і крадіжок речей на дачі. Показники 
віктимізації від квартирних крадіжок був протягом 2002–2011 рр. 
відносно стабільними (3-4%) і лише у 2012–2013 рр. зменшилисмя 
до 1,5% та 2,2% відповідно. Натомість дані щодо дачних крадіжок 
помітно коливалися. У 2002 р. частка постраждалих від цього 
злочину склала 6,3%, в 2005 р – 8,9%, в 2006 р – 6,6%. У 2007–2012 
рр. про вчинення відносно них цього злочину заявляло 4% 
респондентів, а у 2013 р. – 2,0%. 

Помітна кількість представників зазначеної соціальної групи 
вказують на вчинення у них крадіжок речей з автомобіля, грошей 
або речей за місцем роботи, навчання. У 2005 р рівень віктимізації 
від цих злочинів становив 8,9%, у 2008–2009 рр. – 8,6% і 7,0%, а в 
наступні 4 роки знизився до 3,3%.  

Частка осіб, які постраждали в результаті порушення правил 
безпеки дорожнього руху зросла до 7% в 2005-2007 рр., у 2011 р. 
дорівнював 5,3%, у 2012 р. – 5,8%, а у 2013 р. зменшилася до 3,7%. 

Спостерігалася істотна різниця між показниками 
постраждалих від шахрайства на початку періоду моніторингу, 
коли відбувався бум масових шахрайських афер щодо громадян, і 
останніми роками. У 2002 р. цей показник становив 12,3%, у 2003–
2005 рр. – скоротивсядо 5%, а внаступні роки – до 3–4%.  

Крадіжки та угони автомобілів здійснювалися щодо 
студентів значно рідше. Частка респондентів, які постраждали від 
таких діянь, у 2002 р. дорівнювала 3,1%, а в наступні роки 
становила біля 1%.  
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Сприятливо виглядають дані щодо жертв насильницьких 
злочинів різного ступеня тяжкості. Показник жертв згвалтування 
та замаху на згвалтування становив у 2002 р. 5,6%, у 2003 та 2005 
рр. – 3,7%, а в наступні роки переважно скорочувався і дорівнював 
у 2013 р. 0,4%. Середній відсоток осіб, на життя яких було вчинено 
замах, дорівнював 1,5% (2013 р. – 1,7%). Про насильницьке 
спричинення тяжких тілесних ушкоджень заявляло у 2002–2007 рр. 
біля 1,5% опитаних, в наступні роки цей показник був менше 1 %, 
а у 2013 р. дорівнював 0,2%.     

Наведені дані показують, що виктимологічне опитування 
дозволяє отримати нову інформацію про масштаби реальної 
злочинності, оцінити рівень латентності злочинів, визначити 
ступень розповсюдженості найбільш поширених видів 
загальнокримінальних посягань. Така інформація може суттєво 
доповнити показники офіційної статистичної звітності. 
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ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТА КРИМІНОЛОГІЧНОЇ 
ПРАКТИКИ 

 
Події останніх років наочно продемонстрували практичну 

потребу у забезпеченні функціонального зближення 
кримінологічної практики та політичного управління. Їх 
вибіркова, однак, системна інтеграція – вимога часу, що 
виражається у необхідності синхронізації діяльності публічної 
адміністрації, інших політичних акторів зі складовими системи 
протидії злочинності, поширення інституційних компонентів 
останньої на сферу політичних взаємодій, забезпечивши тим 
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самим представництво у ній інтересів суспільства в 
криміногенній безпеці. Реалізація означених завдань має 
здійснюватись на базі науково обґрунтованої стратегії.  

Стратегія – це програма, що має в своїй основі 
проектування політичних дій та оволодіння ключовими 
факторами політичної ситуації з метою досягнення панування в 
якій-небудь сфері інтересів. Панування ж є однією з форм 
домінування, яка означає можливість здійснення волі всередині 
певного соціального порядку, навіть всупереч спротиву. 
Стратегія інтеграції політичної й кримінологічної практики, 
таким чином, може мати на меті або реалізацію через політичну 
систему і з використанням можливостей її активних суб’єктів 
програм у сфері протидії злочинності, досягаючи домінування у 
ній, або ж навпаки –  реалізацію через систему протидії 
злочинності програм політичної експансії. Звісно, останній 
варіант в країнах ліберальної демократії відкидається, адже по 
суті відображає інквізиційну чи-то комерційну (корупційну) 
спрямованість кримінальної юстиції. Однак для повноти 
наукового дослідження його також не слід відкидати, в тому 
числі і з метою ранньої діагностики утвердження (реінкарнації) 
популістського політичного режиму в Україні. Разом з тим, 
такий напрям інтеграції варто розглядати не як суть 
кримінологічної, а як суть політичної стратегії, що 
унеможливлює широкоформатний аналіз у межах 
кримінологічної науки. 

Наріжним каменем стратегії інтеграції політичної та 
кримінологічної практики є планомірне проведення в життя 
нових форм і методів протидії злочинності, спектр яких має 
розширюватись за рахунок використання інструментів 
політичного управління. 

Наразі для України, на нашу думку, оптимальною є 
антикризова партнерська стратегія інтеграції політичної та 
кримінологічної практики за європейсько-континентальною 
моделлю. Разом з тим, не дивлячись на суттєву її  
специфікованість, щільний зв’язок зі стратегією забезпечення 
національної безпеки, вона за визначенням та призначенням є 
кримінологічною стратегією. Остання, як правовий феномен, 
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характеризується низкою ознак: по-перше, становить систему 
теоретичних положень, сукупність політико-правових ідей, 
розрахованих на довгострокову перспективу; по-друге, визначає 
загальну орієнтацію діяльності щодо протидії злочинності, 
фундаментальні цілі і довгострокові завдання, основні напрями 
цієї діяльності; по-третє, виходить із вимог системи об’єктивних 
законів у сфері протидії злочинності [1, с. 497–499]. Варто 
також погодитись і з О. М. Литвиновим у тому, що в 
кримінологічній стратегії можливо виділяти чотири аспекти, 
урахування яких дозволяє при організації та здійсненні протидії 
злочинності не втрачати ознак перспективності і разом із тим не 
допускати суб’єктивістських і волюнтаристських рішень. 
Перший аспект кримінологічної стратегії полягає в тому, що 
визначається її кінцева мета у формі світоглядної позиції з 
питань призначення, ролі, місця і методів протидії злочинності. 
Другий аспект пов’язаний із визначенням контуру політичного 
курсу держави у сфері протидії злочинності на даному 
конкретному історичному етапі розвитку суспільства. Третій 
аспект стосується її цільових настанов на конкретній стадії 
розвитку, четвертий – у рамках певного періоду [2, с. 378]. 
Погоджуючись із вченим, можливо виділити наступні найбільш 
узагальнені риси антикризової стратегії в сучасній Україні. 

1. Генеральною метою вказаної стратегії є стабілізації 
показників криміногенної обстановки до показників 
докризового періоду та закладення кримінально-превентивного 
політико-кримінологічного потенціалу для ефективної 
деструкції визначальних складових детермінаційного комплексу 
злочинності в Україні.  

2. Світоглядною основою вказаної стратегії має стати 
ідеологія антикриміналізму у поєднанні з ліберально-
гуманітарною філософією на базі утвердження національних 
інтересів у сфері забезпечення прогресивного розвитку 
людського потенціалу, територіальної цілісності й незалежності 
держави. Це, в свою чергу, передбачає імплементацію ідеології 
антикриміналізму у структуру політичних ідеологій. При чому 
антикриміналізм, вочевидь, в силу своєю специфікованості не 
може претендувати на роль повноцінної політичної ідеології. Це 
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– ідеологія-рух, яка, втім, здатна втілитись в інституційній 
основі практично всієї політичної системи.   

3. Напрями партнерства спеціалізованих суб’єктів 
протидії злочинності з політичними акторами:  

1) відновлення державного суверенітету на тимчасово 
окупованих та непідконтрольних українській владі територіях 
України; 

2) локалізація та подальша нейтралізації загрози 
кримінального сепаратизму, тероризму, діяльності незаконних 
воєнізованих, збройних формувань;  

3) стабілізація політичної ситуації й кримінологічної 
обстановки в регіонах в цілому та на звільнених у майбутньому 
територіях, зокрема; 

4) блокування розпалювання ворожнечі на національному 
підґрунті; 

5) протидія політичній корупції; 
6) деструкція синтетичних корпоративно-політичних 

утворень, зниження ступеню впливу великого капіталу на 
спрямованість державної політики; 

7) блокування розвідувально-підривного впливу на 
політичну систему в Україні з боку іноземних суб’єктів (держав, 
міждержавних, міжнародних об’єднань тощо).  

Спектр заходів, спрямованих на реалізацію кожного з 
наведених напрямів є досить широким: від технічних заходів 
забезпечення інформаційної безпеки до правових заходів, 
спрямованих на обмеження деструктивного впливу окремих 
факторів генерації суспільної свідомості. 

Підсумовуючи, зауважимо на тому, що запропоновані 
положення мають узагальнений характер. Кожна зі складових 
вказаної стратегії підлягає ґрунтованому опрацюванню, 
детальному описанню з визначенням вузлових тактичних 
елементів. Варто також зважати й на те, що їх застосування має 
чітко визначені цільові підстави. А тому зі зміною суспільно-
політичного контексту, вони можуть варіюватися, почергово 
змінюватись, адаптуючись до соціальних запитів у сфері 
криміногенної безпеки. 

 



 119 

Список використаних джерел 
1. Современные проблемы и стратегия борьбы с 

преступностью / Науч. ред. В. Н. Бурлаков, Б. В. Волженкин. – 
СПб. : Изд. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 592 с. 

2. Литвинов О. М. Стратегія протидії злочинності / 
О. М. Литвинов // Вісник Асоціації кримінального права 
України. – 2013. – № 1 (1). – С. 377–387. 

 
 

Кулакова Н.В., професор кафедри 
кримінології та кримінально-
виконавчого права Національної 
академії внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ 

НА ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
 

Сьогодні в умовах глобалізації проблема охорони об’єктів 
культурної спадщини набуває все більшого значення. 
Збереження та недопущення її незаконного вивозу з країни 
стала особливо актуальною у зв’язку сучасними процесами, 
оскільки об’єкти культурної спадщини та культурні цінності все 
частіше втягуються у торговий обіг.  

За даними МВС України за 2001-2012 рр. було вчинено 
більше трьох тисяч злочинів, пов’язаних з викраденням 
антикваріату, творів мистецтва, з яких майже половину розкрито, 
а протягом 2013 р. всього посягань на художні, історичні та інші 
культурні цінності було вчинено - 36 кримінальних 
правопорушень, серед них найбільшу частину складають діяння, 
що були вчинені у квартирах і приватних будинках – 32, а за 
2014 р.- 173, з них: в музеях, картинних галереях, виставкових 
залах – 2, у місцях відправлення релігійного культу – 25, у 
квартирах і приватних будинках - 146, завдана шкода складає – 
249382 тис. гр., а протягом одинадцяти місяців поточного року 
було зареєстровано посягань на об’єкти культурної спадщини, а 
саме: незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті 
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археологічної спадщини, знищення, руйнування або 
пошкодження об'єктів культурної спадщини (ст. 298) – 42 [3]. 

Об’єктом посягання є предмети фалеристики, 
медальєрики, геральдики, образотворчого мистецтва, 
архітектурні пам’ятки. Злочинці виявляють інтерес до 
друкованих видань, предметів релігійних культів, архівних 
документів, музичних інструментів. До Каталогу викрадених 
культурних цінностей з державних музеїв та приватних колекцій 
потрапило більше 1000 предметів (Каталог був складений на 
базі матеріалів, що надані МВС, Міністерством культури, а 
також регіональними управліннями культури) [4, 4]. 

Тільки на сьогоднішній день у базі Генерального 
секретаріату Інтерполу зберігається інформація про близько 40 
мільйонів викрадених документів, серед яких 173 об’єкти, які є 
предметами культурної спадщини України і оголошено в 
міжнародний розшук майже 900 осіб, які їх вчинили [5].  

Кількість крадіжок з приватних та державних колекцій з 
кожним роком збільшується приблизно на 9,0 %. Рівень розкриття 
у цій сфері, за даними відповідного відділу Інтерполу, не 
перевищує 3,0 %. Науково-дослідний інститут «Системи 
статистики культури ЮНЕСКО» (ССК ЮНЕСКО. Монреаль. 
Канада)[1] у доповіді 2010 року вимушений був визнати, що 
відсутній у будь-якій країні світу Єдиний реєстр т.з. бази даних 
культурних цінностей (усіх форм власності приватної, державної, 
громадської) можна казати лише про констатацію правопорушень, 
але не про створення механізмів недопущення таких дій [6]. 

Злочини, що посягають на об’єкти культурної спадщини 
характеризуються високим рівнем латентності. Більша частина 
крадіжок таких предметів вчиняється з приватного володіння (до 
80,0 %), біля 1,0 % з місць відправлення релігійного культу і ікони 
як предмет посягань складають до 70,0 % від всіх викрадених 
предметів. Більша частина крадіжок об’єктів культурної спадщини 
вчиняється при безпосередній участі осіб, що мають до них доступ: 
робітники бібліотек, реставраційних майстерень, співробітники 
музеїв. В якості запобіжних заходів сьогодні необхідно створити 
єдину базу даних про осіб, засуджених за вчинення злочинів 
предметом яких є об’єкти культурної спадщини. 
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Специфіка злочинів, що посягають на об’єкти культурної 
спадщини обумовлена впливом численних та різноманітних сфер 
державного та суспільного життя, їх стан, спрямованість, зміст, 
ступінь впливу на суспільство. Серед них особливу роль відіграють 
у сфері реалізації державної політики щодо охорону культурного 
надбання. Об’єкти культурної спадщини, будучи особливо 
значущими для суспільства, як результати матеріальної та 
інтелектуальної праці, разом з тим розглядаються як майно. Вони 
володіють вираженими у грошовій характеристиці вартісними 
властивостями і можуть виступати об’єктом купівлі-продажу, 
знаходитися у власності, користуванні, розпорядженні фізичний 
або юридичних осіб, держави. Таким чином об’єкти культурної 
спадщини мають статус майна. Але, незважаючи на таку їх 
властивість, ця ознака не може вважатися їх змістовною 
характеристикою, вона є похідною, оскільки це обумовлено їх 
підвищеною суспільною значимістю, унікальністю з точки зору 
історії, мистецтва, архітектури.  

Вчинення злочинів організованою злочинністю у сфері 
культурної спадщини є відносно нове суспільно небезпечне 
діяння, яке не контролюється діючим законодавством і не 
вкладається в традиційні кримінально-правові схеми. Наявність 
таких структур – доказ слабкого національного контролю за 
діяльність організованої злочинності, його відставання від 
інтенсивного зростання злочинності у сфері культурної 
спадщини є результат інерції усвідомлення суспільно-
небезпечних діянь, чим скористалися швидко реагуючі на всі 
зміни організовані злочинні групи.  

За даними спеціалістів, є можливість казати не про 
непрофесіоналізм окремих музейних робітників, до яких 
належить і директора провідних національних музеїв, які 
скоріше умисно, ніж з необережності, сприяють виданню 
дозволів на вивіз з країни унікальних предметів культурної 
спадщини. Так, відомий факт, коли громадянин США надав для 
митного оформлення документи на вивезення з України колекції 
творів мистецтва загальною масою більше 740 кг., серед яких 
були 367 ікон, які за висновком експерта не мали ніякої 
культурної цінності, що не відповідало дійсності [6]. Експерти 
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оцінили вартість колекції, що намагалися вивезти в 285 тис. 
долл. Також митники не дали вивезти унікальну колекцію 
культурних цінностей, до якої крім творів живопису та 
дорогоцінних каменів, належало 115 ікон XVII—XVIII століть. 
Вартість колекції складала півмільйона доларів. 

За даними спеціалістів кількість іноземців, що вчиняють 
зазначені злочині відповідає кількості осіб, що є громадянами 
України. Позаминулого року були порушені кримінальні справи 
проти 190 осіб, з яких 69 іноземці (36,3 %), і минулого – проти 
225, з них 81 іноземець (36,0 %). 

У більшості випадків посягання на об’єкти культурної 
спадщини відбувається з метою їх вивозу за межі країни в Західну 
Європу, США, Японію, Китай, де вже тривалий час діє 
багатомільярдний ринок культурних цінностей («арт-ринок»). 
Наприклад, серед предметів контрабанди культурні цінності 
займають провідне місце, чим більша цінність того або іншого 
викладеного предмету, тим більша вірогідність його вивозу 
закордон. Нажаль, у вітчизняному законодавстві не враховано, що 
контрабанда культурних цінностей має організований характер. 
Безпосередніми виконавцями є особи, звільнені від митного 
контролю. Також відсутня норма щодо відповідальності за дії, 
пов’язані з неповерненням предметів культурного надбання на 
територію України, а саме це не відображає рільної небезпеки та 
реального розповсюдження таких дій. Питання боротьби зі 
злочинними посяганнями розглядаються розрізнено – окремо 
знищення, пошкодження або контрабанда. Але це не дозволяє 
боротися з організованою злочинністю в даній сфері, виявляти всі 
злочинні взаємозв’язки: замовник злочину – особи, що вчини 
розкрадання або викрадення – перевезення об’єктів культурної 
спадщини за межі країни – покупець. Саме це спрямовує зусилля 
правоохоронних органів на боротьбу зі злочинцями-одинаками. 
Але на міжнародному рівні, ще у 1970 р. Конвенцією ЮНЕСКО 
«Про заходи, спрямовані на заборону і попередження незаконного 
ввозу, вивозу та передачі права власності на культурні цінності» 
було запропоновано комплекс заходів щодо запобігання вчинення 
злочинних посягань на об’єкти культурної спадщини 
організованою злочинністю [7]. Діючи міжнародно-правові акти по 
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захисту культурних цінностей, безсумнівно володіють значним 
потенціалом, особливо при розробці системи запобіжних заходів, 
спрямованих на захист об’єктів культурної спадщини. 

Забезпечення охорони культурної спадщини та 
культурних цінностей можливе при ефективній реалізації 
державної політики у сфері запобігання шляхом розроблення та 
здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин 
та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження 
дієвої співпраці правоохоронних органів та Міністерства 
культури України, діяльність яких повинна бути спрямована на 
розробку конкретних заходів, підвищення ефективності 
запобіжних заходів. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ 

НЕПОВНОЛІТНІМИ В УКРАЇНІ 
 

Особливості злочинів, що вчиняються неповнолітніми 
обумовлені специфікою правового та фактичного становища їх, 
як вікової групи населення, що найбільш гостро відчуває 
формуючий вплив негативних факторів соціального 
середовища, специфікою детермінант злочинності, а також 
особистісних якостей цієї вікової групи. Комплексне вирішення 
проблеми ефективного запобігання злочинів, що вчиняються 
неповнолітніми можливе тільки при спільній діяльності всіх 
інститутів держави на основі застосування заходів, що 
передбачені нормативно-правовими актами. 

Протягом 2014 р. – було вчинено – 8819, з них в органах 
внутрішніх справ знаходилися впровадженні – 1698, особливу 
небезпеку викликає тенденція збільшення виявлених фактів 
втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність – 489. 

За цей період було вчинено злочини проти життя і 
здоров’я, з них особливо тяжких злочинів – 478, тяжких 
злочинів – 748, злочинів середньої тяжкості – 708, злочинів 
невеликої тяжкості - 208. А саме: нанесення умисного тяжкого 
тілесного ушкодження (ст.121) – 45, у тому числі, що 
спричинило смерть потерпілого (ст. 121, ч. 2) – 10; умисного 
середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122) – 62, умисного 
легкого тілесного ушкодження (ст. 125) – 298, побоїв і 
мордування (ст. 126) – 17, необережного тяжкого або середньої 
тяжкості тілесного ушкодження (ст. 128) – 19 [1]. 

А також за 2014 р. було вчинено злочинів проти волі, честі 
та гідності особи – 210, злочинів проти статевої свободи та 
статевої недоторканності особи – 8, злочинів проти власності – 
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1165, проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 181, 
проти громадського порядку і моральності – 62, у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення – 40, 
проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та об'єднань громадян – 11 [1]. 

Тенденція до зростання характерна й для інших видів 
злочинів зазначеної групи, але їх темпи були значно нижчі. 
Наприклад, кількість розбійних нападів з метою заволодіння 
майном громадян збільшилася у 5,6 разів, грабежів з метою 
заволодіння майном – 4,5 рази, розбійних нападів – 4,8 рази.  

Багато злочинів неповнолітніми вчиняється у громадських 
місцях, за 2014 р. було зареєстровано – 579, з них на вулицях 
(дорогах), площах, у парках, скверах – 408. Таким чином, у 
повній мірі проявилася тенденція включення у злочинну 
діяльність нових осіб через механізм соціальної дезадаптації. 
Злочинів проти громадського порядку та моральності було 
вчинено – 164, з них хуліганство – 101. 

Викликає занепокоєння значна частка злочинів, що 
посягають на власність всього у 2014 р. було вчинено – 4566, з них: 
22 – особливо тяжких; 2134 – тяжких, 2342 – середньої тяжкості, 
68 – невеликої тяжкості. З них 3758 – крадіжок (проти державної 
власності – 108, приватної власності – 3431, із складів, баз, 
магазинів та інших торгівельних точок - 549); грабіж, (ст. 186) – 
488; розбій (ст. 187) – 109, шахрайство (ст. 190) – 153[1]. 

Органами внутрішніх справ протягом досліджуваного 
періоду було зареєстровано злочинів проти громадської безпеки – 
54, з них тяжких – 29, середньої тяжкості – 24. Особлива небезпека 
обумовлена вчиненням незаконного поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263) – 41. 

В 2014 р. було вчинено злочинів проти безпеки руху та 
експлуатації транспорту – 569, з них незаконне заволодіння 
транспортним засобом (ст. 289) – 523 (у тому числі проти приватної 
власності – 510), шляхом крадіжки – 257, у тому числі автомобілями 
– 222 (з них автомобілями приватної власності – 220). 

Злочинів у сфері бігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів було вчинено – 214, з них: незаконне 



 126 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 
пересилання чи збут  наркотичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів (ст. 307) – 70, з них збут – 55, Незаконне 
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 
пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів без мети збуту (ст. 309) – 136 [1].  

Більше половини злочинів вчинено неповнолітніми 
вперше – 54,0 %, кожен третій злочин вчинено особами, які 
раніше були засуджені, 2,5 % – особами, які вчиняли 
неодноразово злочини. Сьогодні кожен третій злочин було 
вчинено в місцях проведення дозвілля, яке частіше знаходиться 
в інших районах або сусідніх населених пунктах. Зростає частка 
злочинів, що скоєно у чужих помешканнях, гуртожитках та 
інших приміщеннях, у транспорті. Кожне друге пограбування та 
розбійний напад з метою заволодіння майном громадян 
вчинюється на вулицях, площах, в парках та скверах у вечірній і 
нічний час. Розповсюджені також розбійні напади на водіїв таксі 
та власників автотранспорту, вчинені на дорогах, напади на 
громадян з проникненням до їх житла.  

Частіше всього неповнолітні скоюють злочини у вільний 
від навчання час (з 15.00 до 24.00). Цікаво відзначити, що «пік» 
злочинних проявів припадає на 20.00-23.00. До 7,0 % злочинів 
вчиняється у навчальний час, коли підлітки повинні бути на 
заняттях; до 10,0% - в період виробничої практики та інших. 
При цьому 18-20,0 % злочинів скоєно у вихідні та святкові дні. 
Протягом року «пік» злочинних проявів припадає на канікули, 
що пов’язано з послабленням соціального контролю за 
неповнолітніми [2, 204]. 

Особливістю злочинності неповнолітніх є вчинення 
злочинів у складі групи. Сьогодні при вчиненні злочинів 
неповнолітніх зросла їх суспільна небезпека, через те, що члени 
злочинних груп надають один одному психологічну підтримку, 
кожен почуває себе в групі більш впевнено, а це в свою чергу 
сприяє прийняттю рішень про вчинення більш тяжких злочинів. 
У групі швидше йде процес передачі кримінально досвіду, якщо 
ним володіє один член групи, то незабаром його 
використовують інші. Зростає жорстокість при скоєнні злочинів 
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корисливо-насильницької спрямованості. При розбійних 
нападах на житло злочинці використовують вогнепальну та 
холодну зброю, потерпілим наносяться тяжкі тілесні 
ушкодження, чиниться психологічне насильство.  

Більшість таких підлітків вживали алкоголь, токсичні чи 
наркотичні речовини. Найбільш значимі для них такі цінності, 
як гроші, секс, автомашини, «красиве життя». З цього можна 
зробити висновок, що «тусовка» відіграє неабияку роль у 
психологічній підготовці підлітків до кримінальної діяльності. 

Сферою спілкування й місцем виявлення активності 
підлітка стає група, норми і цінності якої формуються за 
межами соціально значущої діяльності, які стимулюють 
асоціальну поведінку (паління, вживання спиртних напоїв, 
нецензурна сварка, притиснення слабких), що в результаті є 
фактором, що обумовлює вчинення злочинів. Не дати такій 
групі  перерости у кримінальну – важливе завдання органів, що 
здійснюють запобіжну роботу. 

Злочинні групи неповнолітніх, члени яких відчувають 
психологічну та моральну підтримку один одного, частіше 
всього скоюють зухвалі пограбування, розбійні напади, групові 
зґвалтування, цинічні хуліганські дії. Чим довше такі групи 
діють безкарно, тим більш тяжкі злочини, вони вчиняють. 
Групи, що склалися на антисуспільній основі, належать до числа 
тих спільнот, стосунки між учасниками виникають на базі не 
стільки загальних симпатій, скільки єдності кримінальних 
інтересів, та взаємопідтримки у злочинній діяльності. Остання в 
цих групах набуває оманливої романтики, має емоційно 
насичені атрибути (нанесення татуїровок, вміння володіти 
жаргоном, специфічні клятви тощо) [3, 11-13]. Вплив 
криміногенної групи на її учасників дуже великий. Не тільки в 
силу привабливості  внутрішнього життя, але й серйозної 
загрози покарання за відступництво. Роль пресингу настільки 
велика, що треба мати мужність, щоб по своїй волі залишити 
таку групу. 

Підвищені імпульсивність і ситуативність групових 
злочинів, які вчиняються неповнолітніми, обтяжують їх 
наслідки. Легкість швидкого неформального об’єднання, звичка 
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до групового спілкування, підвищений інтерес до конфліктних 
ситуацій, потреба в самореалізації, прагнення до оригінальності, 
нестійкість ідейних, моральних та правових переконань 
багаторазово збільшують небезпечність протиправних 
антигромадських дій неповнолітніх. 

Органи прокуратури продовжують вживати заходи щодо 
неухильного забезпечення прав неповнолітніх при застосуванні 
акту амністії та реалізації прав кожної дитини на звільнення від 
покарання, гарантованих Законом України «Про амністію у 2014 
році». Протягом одинадцяти місяців 2014 р. за втручання 
органів прокуратури амністовано понад півтисячі неповнолітніх. 
Застосування амністії поширилося на кожного третього 
неповнолітнього засудженого до покарань, не пов’язаних із 
позбавленням волі, які перебувають на обліку в підрозділах 
кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної 
служби України. За втручання органів прокуратури із 1023 осіб, 
на яких поширюється амністія, від відбування покарання 
звільнено понад 560 неповнолітніх [4], засуджених за вчинення 
крадіжок та інших злочинів проти власності. Такими є 
результати комплексних заходів, вжитих органами прокуратури 
щодо належного виконання Закону України «Про амністію у 
2014 році» стосовно неповнолітніх засуджених. 

Крім цього, завдяки скоординованим прокурорами 
заходам на підставі акту амністії від відбування покарання 
звільнено 83 засуджених, які перебували у виховних колоніях, 
40 особам скорочено термін покарання. 

Одночасно, при звільненні неповнолітніх засуджених 
здійснюються відповідні заходи соціального патронажу, 
насамперед, щодо їх працевлаштування за місцем проживання, 
здобуття освіти, сприяння реалізації соціальних та майнових 
прав, поновлення документів. Це позитивно впливає на їх 
повернення до соціально корисного життя в суспільстві. 
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ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВІДНОСИН 

КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КПК 
УКРАЇНИ  

 
Боротьба зі злочинністю, її попередження на сучасному 

етапі набуває професіоналізму та організованості, в зв’язку з 
чим виникає необхідність удосконалення способів та засобів 
отримання доказів у кримінальному провадженні. З прийняттям 
13 квітня 2012 року Верховною Радою України Кримінального 
процесуального кодексу України (далі КПК України) уперше в 
кримінально-процесуальній системі на законодавчому рівні 
створено окремий інститут процесуальних дій, що проводяться 
під час досудового розслідування у кримінальному провадженні 
- негласні слідчі ( розшукові ) дії. 

Запровадження саме негласних слідчих (розшукових) дій 
та використання їх результатів у кримінальному провадженні 
забезпечить об’єктивність, повноту та неупередженість 

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/831142;jsessionid=7F04E301C7982F048EA9C49587BF5208
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розслідування злочинів та притягнення винних до кримінальної 
відповідальності. 

Завданням реформування кримінального процесу є 
запровадження нової процедури досудового розслідування, під 
час якої гласними і негласними методами здійснюється 
збирання фактичних даних, що мають значення для 
кримінального судочинства.  

 Правова регламентація відносин конфіденційного 
співробітництва у КПК України встановлюється ст. 275 КПК 
України. Організація та проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій у своїй переважній більшості пов’язана із 
використанням конфіденційного співробітництва. 

Конфіденційне співробітництво  це негласні відносини, що 
встановлюються уповноваженими органами з повнолітньою 
дієздатною особою (громадянином України, іноземцем або 
особою без громадянства) і на засадах добровільності та 
конспіративності використовуються для вирішення завдань 
кримінального провадження [3]. 

Слідча практика, нажаль, свідчить про серйозну 
невідповідність об'єктивних можливостей підрозділів щодо 
збереження в таємниці фактів конфіденційного співробітництва 
працівниками органів внутрішніх справ аналогічним вимогам, 
викладеним у Законі про ОРД та відомчих нормативних актах. 
Ця невідповідність найбільш значуще виявляється у проблемах, 
пов'язаних з документуванням факту конфіденційного 
співробітництва, обліком, охороною конфіденційного 
співробітництва.  

Однак це не зупиняє деяких наших закордонних колег. 
Так, наприклад, у практиці американської поліцейської розвідки 
використовують два основні методи роботи з інформаторами – 
конспіративний і відкритий. У першому випадку на особу не 
заводиться ніякої оперативної картки, а оперативний зв'язок з 
нею підтримується тільки оперативним працівником, з яким 
особа погодилася співпрацювати. Цей метод найбільш широко 
використовується в розвідувальній службі поліції (РСП), 
оскільки надає довіреній особі упевненості, що ніхто не розкриє 
її зв'язку з правоохоронною службою. У низці підрозділів РСП 
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було зроблено спробу вести централізовану картотеку на 
інформаторів. Однак, на думку працівників РСП, це негативно 
позначилося на роботі довірених осіб, деякі з них навіть 
відмовлялися від співпраці з поліцією [1, 2,].  

Інше питання, що стосується засад конспірації. Раніше ми 
зазначали, що значне місце в галузі інформування посідає його 
оплатна форма, у межах якої особам у зв'язку з їхньою участю в 
правоохоронній діяльності може виплачуватися грошова 
винагорода, а окремі особи, спеціалісти відповідних галузей 
можуть залучатися, зокрема за грошову винагороду, до участі у 
виконанні окремих доручень, завдань, проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій. 

На наше переконання, у зазначених вище ситуаціях 
безпека осіб, які конфіденційно надають допомогу приноситься 
в жертву системі контролю за витрачанням коштів кошторису 
МВС України.  

Вихід з наявного становища ми бачимо в наданні органам 
і посадовим особам, контролюючим означену фінансову 
діяльність щодо осіб, які конфіденційно співробітничають в 
межах інституту конфіденційного (негласного) співробітництва 
в рамках кримінального процесу.  

За таких умов ми відкидаємо можливі припущення про 
допустимість при такій системі фінансового контролю 
здійснення махінацій з грошовими коштами, що виділяються 
для оплати діяльності осіб, що конфіденційно співпрацюють з 
правоохоронними органами. Наша позиція будується на таких 
висновках:  

- по-перше, незаконні дії з грошовими коштами 
кошторису МВС України, мабуть, мають місце і при чинній 
системі контролю і, переважно, залежать не від системи, а від 
добропорядності (або її відсутності) посадових осіб;  

- по-друге, контролюючим особам надаватимуться всі 
документи, за винятком ідентифікуючих особу, що, на нашу 
думку, є цілком достатнім для розв’язання питання про 
правильність оформлення і законність списання витрат, їх 
доцільності та ефективності;  
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- по-третє, ідентифікація особи перед представниками 
контролюючих органів за нині чинної системи контролю все 
одно не дозволяє їм здійснювати особисті зустрічі з особами, які 
сприяють правоохоронним органам, і протягом цих зустрічей 
з'ясовувати питання, що охоплюють контрольовану галузь 
інститутів конфіденційного співробітництва в рамках 
кримінального процесу.  
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ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ ДОСТОВІРНОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ 
 
Відповідно до офіційно оприлюднених даних нині 

психофізіологічні перевірки ідеальних слідів відображення під 
контролем поліграфа уcпiшнo викopиcтoвуєтьcя в майже ста 
кpаїнах cвiту в різних сферах суспільних відносин. Найбільш 
значимими ці дослідження є у правоохоронній діяльності з 
розслідування злочинів. Це стосується таких країн: Австрії, 



 133 

Бельгії, Білорусі, Болгарії, Великобританії, Естонії, Ізраїлю, 
Індії, Іспанії, Казахстану, Канади, Колумбії, Південної Кореї, 
Китаю, Латвії, Литви, Македонії, Малайзії, Мексики, Молдови, 
Нідерландів, Норвегії, Польщі, Росії, Румунії, Саудівської 
Аравії, Сербії, Сінгапуру, Словаччини, Словенії, США, 
Туреччини, Угорщини, України, колишньої Югославської 
Республіки, Фінляндії, Чорногорії, Чеської Республіки, Хорватії, 
Швеції, Японії тощо. Бiльше тoгo, в деяких із цих країн 
pезультати oпитування з викopиcтанням пoлiгpафа визнаютьcя 
дocтатнiми для пpед’явлення oбвинувачення.  

В ocнoвнoму pезультати поліграфних пеpевipoк мають 
дoпoмiжний хаpактеp, i лише в кількох із наведених країн 
викopиcтoвують як дoкази в cудi: у CША, Пoльщі, Туpеччині, 
Япoнiї, Iндiї, Литві і Молдові [1, с. 223].  

Основоположним центром підготовки поліграфологів 
були Сполучені Штати Америки, оскільки саме тут 
впроваджувалася загальнодержавна програма підготовки кадрів 
у спеціальні органи й відомства. Зокрема, у 1948 р. на базі 
двотижневих навчальних курсів поліграфологів, уперше 
започаткованих Л. Кілером у 1942 р. у м. Чикаго (Іллінойс) з 
метою підготовки спеціалістів для поліції та армії, створено 
Кілерівський інститут поліграфа з шеститижневим терміном 
навчання поліграфологів, а в 1951 р. Р. Пірс уперше запровадив 
підготовку поліграфологів для органів державної влади в Школі 
військової поліції Армії США у Форті Гордон (Джорджія), 
у 1986 р. реорганізованій в Інститут поліграфа [2, с. 129; 3]. 

Слід зазначити, що США є першою державою, в якій 
порушили питання щодо нормативно-правового регулювання 
поліграфа й використання отриманих результатів в окремо 
взятій сфері. Так, у 1965 р. Міністерство оборони США 
затвердило директиву № 5210.48, яка регламентувала єдиний 
порядок проведення тестових опитувань, відбору, підготовки та 
контролю діяльності поліграфологів, які регламентують 
застосування цього приладу. Зазначеною директивою, зокрема, 
було закріплено обов’язковість згоди особи на проведення 
дослідження та попереднього обговорення з нею змісту 
опитувальника. Визначено, що застосування поліграфа має 
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доповнювати, а не заміняти інші форми розслідування злочинів 
тощо [4, с. 34]. 

Переважною сферою використання поліграфних 
досліджень стали силові відомства різних країн, зокрема Китаю 
(1943), Індії (1948), Канади (1950), Японії (1951), Держави 
Ізраїль (1958), Хорватії (1959), Південної Кореї (1960), Польщі 
(1961), Румунії (1974), СРСР (1975), Сербії (1977), Угорщини та 
Південно-Африканської Республіки (1978), Чеської Республіки 
(1981), Росії (1992), України (1997), Білорусі та Казахстану 
(2001), Молдови (2006). Підготовка кадрів для компетентних 
органів проводилася за розробленою методикою США на базі 
американських, польських та російських шкіл з використанням 
знань фахівців відповідного профілю. Слід визнати, що лідером 
з підготовки таких кадрів та користувачів поліграфа й донині 
залишаються Сполучені Штати Америки. Ю. І. Холодний 
наголошує, що в 90-х роках ХХ ст. зазначений технічний прилад 
застосовувався в 75 % підрозділів поліції, Федеральним бюро 
розслідувань, Центральним розвідувальним управлінням, 
Управлінням по боротьбі з наркотиками, Секретною службою, 
Бюро з контролю за алкоголем, тютюновими виробами та 
зброєю, Поштовою службою, Управлінням кримінальних 
розслідувань Армії, Управлінням розвідки та безпеки Армії, 
Слідчою службою Військово-морських сил, Управлінням 
спеціальних розслідувань Військово-повітряних сил, Відділом 
кримінальних розслідувань корпусу морської піхоти, 
міністерствами фінансів, праці і транспорту, Митною службою, 
Державним департаментом тощо [5, с. 17–27].  

Нині США продовжує активно застосовувати 
інструментальну діагностику достовірності вербальної 
інформації у названих сферах. Нового змісту вона набула у 
виконанні завдань, які стоять перед правоохоронними органами, 
зокрема, під час прийому на службу для відбору кадрів великих 
поліцейських служб і агентств. Під час професійного відбору 
застосовується поліграф у поєднанні з іншими методами 
оцінювання, що доповнює знання про опитуваного. На думку 
закордонних спеціалістів, психофізіологічне тестування на 
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основі поліграфа є найефективнішим прийомом виявлення 
кандидатів з високим ступенем ризику, пов’язаних із: 

– торгівлею наркотиками або їх вживанням; 
– крадіжкою матеріальних цінностей за попереднім 

місцем роботи; 
– вчиненням інших кримінальних діянь; 
– встановленням прихованих фактів біографії особи; 
– викривленням даних про свою трудову діяльність; 
– отриманням або даванням хабарів; 
– вимаганням та зайняттям азартними іграми тощо. 
Отже, доходимо висновку, що поліграф та дослідження, 

пов’язані з ним, набули визнання у правоохоронній діяльності 
багатьох країн світу. Такої думки дотримується й дослідник 
О. В. Бєлюшина, підкреслюючи, що «в зарубіжній практиці 
одним із основних напрямів застосування поліграфа є діяльність 
правоохоронних органів з розслідування злочинів» [87, с. 84]. 
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ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ІСНУВАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 
ПОВ’ЯЗАНОЇ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ 

 
Знання чинників існування злочинності пов’язаної з 

торгівлею жінками дає можливість більш ефективно 
спрямовувати  діяльність державних  структур та неурядових 
організацій щодо протидії цьому негативному явищу. 

До найважливіших факторів розвитку міжнародної 
торгівлі жінками можна віднести: структурну нерівність жінок і 
чоловіків у світовому масштабі, процес глобалізації економіки, 
важке соціально-економічне положення країн, що поставляють 
«живий товар», активність злочинних організацій, легалізація 
секс-індустрії й перевищення попиту над пропозиціями, 
моральна деградація.  

Торгівля жінками й проституція є системами, що залежать 
від статі. Чоловіки створюють попит, а жінки – пропозицію. 
Основними споживачами вивезених і залучених у проституцію 
жінок є чоловіки, які використовують їх для розваги, 
сексуального задоволення й здійснення актів насильства.  

Ріст тіньової економіки й транснаціональних злочинних 
організацій у постсоціалістичних країнах є негативним 
наслідком процесу глобалізації економічних, політичних і 
соціальних відносин, які усе більше виходять за рамки 
місцевого й державного контролю.  

Важливим компонентом глобалізації є транснаціональні 
зв'язки, які обумовлені міграцією. Члени організованих 
злочинних кіл установлюють зв'язки з добровільними 
пособниками в діаспорах в усьому світі й працюють усередині 
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мігруючого населення, вишиковуючи транснаціональні злочинні 
мережі.  

У Радянському Союзі транснаціональна торгівля жінками 
вперше почалася під час «перебудови», коли були усунуті 
обмеження на міжнародні подорожі.  Розпад  Радянського 
Союзу відкрив границі для подорожей, міграції й приватної 
торгівлі, що сприяло діяльності злочинних організацій. Секс-
індустрія в розвинутих країнах, створила попит на жінок, який 
злочинці з нових незалежних держав задовольняли з відносно 
малим ризиком і більшими прибутками для себе.  

Міграція, що збільшується, також служить для 
приховання слідів торговців жінками під час перевезення їх у 
місця призначення. Прикладом цього є міграціяі торгівля 
жінками з колишнього Радянського Союзу в Ізраїль. 

Після 1989 року радянські євреї почали емігрувати в 
Ізраїль, у результаті чого Ізраїль одержав 800,000 нових 
емігрантів. Російські й українські торговці використовували це 
для прикриття вивозу близько 10 тисяч жінок в Ізраїль для секс-
індустрії.  

Секс-індустрія в Ізраїлеві з тих пор виросла до «бізнесу» з 
оборотом майже пів мільйона доларів США у рік. 

По оцінках професора МенахемаАмира з Університету 
Хебрю, експерта по організованій злочинності в Ізраїлеві, 70 % 
повій, що працюють у Тель-Авіві з колишніх радянських країн. 
Більше того, згідно з доповіддю Ізраїлю CEDAW (Конвенції за 
усунення всіх форм дискримінації жінок), більш ніж 95 відсотків 
жінок депортованих з Ізраїлю за проституцію вислані в колишній 
Радянський Союз. З 1995 по 1997 рік Ізраїль депортував 1500 
російських і українських жінок.  

Іншим важливим компонентом глобалізації є комп'ютерні 
технології, які забезпечили  міжнародні фінансові розрахунки, 
що збільшило можливості транснаціональної злочинності й 
зменшило ймовірність виявлення й припинення потоків 
«брудних» грошей. Це дозволяє переводити й відмивати гроші, 
отримані від такої незаконної діяльності як торгівля жінками.  
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Бідність, безробіття, інфляція, війна й відсутність надії на 
майбутнє є основними факторами, що полегшують торговцям 
вербування жінок.  

За кордон вивозятьв основному молодих жінок віком  
18-25 років, багато з яких давно ведуть самостійне життя. 
В основному це жінки, які перебувають у  скрутному стані, це 
ті, у кого не вийшла кар'єра, навчання або сімейне життя. 

Навіть за державними статистичними даними біля 80% 
офіційно зареєстрованих в Україні безробітних – це жінки. 
Фемінізація бідності сприяє пошуку будь-якої праці і засобів 
покращання свого матеріального стану, навіть без врахування 
можливих негативних наслідків.Низький рівень життя та 
високий рівень безробіття серед жінок штовхає їх до пошуку 
роботи за межами держави.  

Активність злочинних організацій є найбільш важливим 
фактором розвитку торгівлі жінками. Відзначені вище соціально-
економічні фактори полегшують торгівлю, але не є її причинами. 
Багато регіонів миру є бідними й перебувають у стані хаосу, але не 
кожний такий регіон стає головним постачальником жінок для 
секс-індустрії. Торговці витягають переваги з бідності, безробіття й 
бажання емігрувати, для вербування й продажу жінок у секс-
індустрію. Без вербувальників, торговців і сутенерів, торгівля 
жінками не існувала б.  

Іздоповіді адвокатаМішель Хирш у Раді Європи: "Бідність 
не в кожному випадку й не автоматично веде до торгівлі 
людьми , а лише створює необхідні умови. ...Торгівлялюдьми 
виникає тільки тоді, коли злочинні елементи витягають переваги 
з бажання емігрувати, щоб переправити людей, зокрема жінок, 
на Захід використовуючи фальшиві обіцянки."  

Жіночі громадські організації повідомляють, що 
економічні негаразди привели до депресійного психологічного 
стану жінок, втраті самоповаги й надії на майбутнє. Жінки 
сприймають неправдоподібні пропозиції на низькокваліфіковані 
роботи з високою платнею, вважаючи, що "не може бути гірше" 
чим їх теперішнє життя.  

Вербувальники для секс-індустрії націлені на більш 
економічно неспроможні шари населення. Згідно з оцінками 
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жіночих громадських організацій, одна третина безробітних 
молодих жінок стає залученою в незаконний секс-бізнес.  

Основними країнами призначення більшості жінок, що 
стають жертвами торгівлі людьми, є держави, де розвинена 
секс-індустрія й де проституція легалізована або загально 
припустима.  

Легалізація секс-індустрії припускає розвиток торгівлі, 
оскільки без неї попит на жінок не може бути вдоволений. Хоча 
деякі жінки можуть добровільно займатися проституцією, їх 
кількість ніколи не змогла б задовольнити попит. 

Найбільш відомі пункти призначення вивозу жінок – 
країни, де проституція легалізована. Голландський Фонд проти 
Торгівлі Жінками (STV) досліджував жінок у секс-індустрії в 
Голландії й виявив, що вони прибутки з 32 країн.  

У Німеччині проституція є легальною для громадян 
Європейського Союзу, але нелегальної для громадян інших 
країн. Тому, у той час, як для чоловіків цілком законно купувати 
проституток, а для сутенерів утримувати борделі, вивезені 
жінки є подвійними жертвами, по-перше, будучи жертвами 
торгівлі, по-друге, будучи іноземними громадянами.  

Легалізація проституції, сутенерства й борделів стає 
причиною збільшення торгівлі жінками для задоволення попиту, 
створеного секс-індустрією,значного збільшення організованої 
злочинності і збільшення торгівлі й поневолення жінок.  

Легалізована проституція ускладнює залучення торговців 
людьми до відповідальності за їх дії. Вони часто уникають 
покарання за кордоном, заявляючи, що жінки знали, що будуть 
займатися проституцією іправоохоронній системідуже складно 
встановити границю між добровільною й примусовою 
проституцією.  

Не останнє місце відіграє моральна деградація 
суспільства. Моральний аспект цієї проблеми полягає в тому, 
що в дівчат і жінок, що погоджуються прямо або побічно на 
експлуатацію в сексуальному змісті велика деградація 
духовності. І цьому є підстави, оскільки сучасне суспільство не 
зміцнює основ для жіночності, сімейності й материнства.  
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ФЕНОМЕН ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 
 
Злочинність у місцях позбавлення волі в науковій та 

навчальній літературі прийнято називати пенітенціарною [1, 2]. 
Слід зазначити, що термін “пенітенціарний” знайшов своє 
відображення і ефективно застосовується у кримінологічній науці. 
Зокрема, у системі науки “Кримінологія” розвивається 
“Пенітенціарна кримінологія”, або “Кримінопенологія” [3]. 
Терміни “пенітенціарна кримінологія”, “пенітенціарні” та 
“постпенітенціарні” злочини використовуються у назвах 
монографій, підручників, дисертаційних дослідженнях, у 
практичній діяльності. По пенітенціарним і постпенітенціарним 
злочинам Державна пенітенціарна служба України та Міністерство 
внутрішніх справ України публікують офіційну статистику. 

Пенітенціарна злочинність – негативне соціально-правове 
явище, що об’єднує сукупність кримінально карних діянь, 
пов’язаних із процесом виконання та відбування кримінальних 
покарань, має свої закономірності, кількісні та якісні 
характеристики й у зв’язку з цим вимагає специфічних 
державних і суспільних антикримінальних заходів впливу.  

Найбільш розповсюдженими за останні роки 
пенітенціарними злочинами є:  

- загальнокримінальні злочини, вчинені засудженими 
(злочини проти життя та здоров’я особи, злочини проти статевої 
свободи та статевої недоторканості особи, злочини проти 
власності та ін.);  

-  злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинені 
засудженими; 3) ухилення від відбування покарання, не 
пов’язаного з позбавленням волі, у виді обмеження волі та у 
виді позбавлення волі;  
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-  злісна непокора вимогам адміністрації установи 
виконання покарань; 

-  дії, що дезорганізують роботу установ виконання 
покарань; 

-  втеча з місця позбавлення волі або з-під варти. 
Злочинність у пенітенціарних закладах, органічно 

пов’язана зі специфічними суперечностями й соціально-
психологічними явищами та процесами під час виконання 
кримінальних покарань, має достатньо складну природу. 
Конкретні злочинні вияви часто спричиняють шкоду не тільки 
окремим потерпілим, а й порушують роботу установ виконання 
покарань, інтереси та безпеку більшості засуджених і персоналу, 
створюючи при цьому в пенітенціарних закладах умови 
тотальної жорстокості й насилля [4, с. 72–73].  

Кримінологічні дослідження показують, що злочинність у 
пенітенціарних установах має своєрідне коріння. Ці злочини, як 
правило, переплітаються із системою кримінальної субкультури 
«другого життя» засуджених, об’єктивно зумовленої 
суперечностями покарання, постійним впливом режимних 
вимог та ізоляцією. В установах виконання покарань насамперед 
учиняють злочини, пов’язані з насильством над 
особистістю [4, с. 75]  

Отже найбільш криміногенними залишаються установи 
середнього та максимального рівня безпеки, у яких 
утримуються особи, які вже відбували покарання в місцях 
позбавлення волі; у структурі пенітенціарної злочинності 
найпоширенішими є такі злочини як злісна непокора 
адміністрації, тяжкі злочини проти життя та здоров’я особи, 
погроза або насильство та втеча з установ відкритого типу. 

За сучасних умов функціонування пенітенціарної системи 
України доцільно розглядати вплив на процес виконання й 
відбування покарань також і рецидивної злочинності, яка за 
своєю природою становить значний інтерес як у теоретичному, 
так і в практичному розумінні цього притаманного будь-якій 
країні явища.  

Однак, на нашу думку, слід оптимізувати вектор 
кримінологічних досліджень щодо пенітенціарної та 
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постпенітенціарної злочинності. Так, на сьогодні, у 
кримінологічній науці домінує позиція, що пенітенціарний 
(постпенітенціарний злочин) – це вчинення особою, яка відбуває 
(або раніше відбувала) покарання у виді позбавлення волі 
нового злочину. Одразу виникає питання: чи відносити до 
пенітенціарної злочинності сукупність злочинів і осіб, які 
перебувають на обліку в органу пробації як такі, що відбувають 
покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних 
робіт. Зазначимо, що це питання підіймається нами вперше у 
вітчизняній правовій науці. 

Це, на наш погляд, пов’язано із наступними чинниками 
об’єктивної дійсності. 

1) по-перше, кримінологічні дослідження попередніх 
років розробляли проблеми запобігання переважно злочинам у 
місцях позбавлення волі. За цим напрямом проведено численні 
монографічні дослідження [5]. А от запобігання злочинам серед 
осіб, які відбувають покарання, не пов’язані з позбавленням 
волі, не дістало широкого розвитку у кримінологічній науці[6]; 

2) по-друге, до останнього часу не було “формальної” 
підстави говорити про термін “пенітенціарний”, оскільки він не 
був закріплений у жодному вітчизняному нормативно-
правовому акті. 

На сьогодні діяльність Державної пенітенціарної служби 
України щодо реалізації державної політики у сфері виконання 
кримінальних покарань передбачає виконання як пов’язаних з 
ізоляцією від суспільства кримінальних покарань, так і таких, 
що з цим не пов’язані. До останніх, зокрема, належать ті, що 
виконуються органом пробації, – позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю, громадські 
роботи, виправні роботи. 

Тобто можна зробити висновок про наявність нормативно-
правового підґрунтя на користь віднесення злочинів, що 
вчиняються особами, які відбувають або відбули покарання, не 
пов’язані з ізоляцією від суспільства, до предмету 
“Пенітенціарної кримінології”. 
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ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ 

В УКРАЇНІ 
 
Питання протидії тероризму в Україні неодноразово 

обговорювались як на державному, так і на науковому рівні. 
Зокрема, тероризм має складну як соціально-політичну, так і 
кримінально-правову природу. Різноманітність засобів вчинення 
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терористичних актів перешкоджають його ефективній протидії, 
адже головною тенденцією сучасного тероризму є його інтенсивні 
зміни в напрямі підвищення суспільної небезпеки за рівнем 
організованості, матеріально-технічного й фінансового 
забезпечення, національних і транснаціональних масштабів, як за 
настанням значних руйнувань так і тяжких наслідків.  

На сьогодні вільний доступ до джерел масової інформації 
робить насильницькі терористичні дії могутньою зброєю, яка 
призводить до залякування великої кількості людей одночасно. 
Водночас, значно поширились суспільно-небезпечні  дії, які 
терористи можуть вчинити проти людства: вибухи, масові 
отруєння, радіоактивне забруднення, зараження небезпечними 
хворобами, поширення епідемій та епізоотій тощо. Таким чином, 
знаряддями терору можуть бути: вибухові пристрої широкого 
спектра дії, радіоактивні, отруйні та інші небезпечні хімічні 
речовини, не виключаючи і вогнепальну та іншу зброю. 

Різноманітні аспекти існують і щодо визначення поняття 
"протидія", поряд з іншими кримінологічними термінами, а 
зокрема, такими як "припинення", "попередження", 
"профілактика", "недопущення", "запобігання", "боротьба" зі 
злочинністю тощо. Всі зазначені терміни мають загальну змістовну 
діяльнісну основу, яка полягає у вчиненні дій для недопущення 
якогось явища, тобто спрямовані на не доведення злочину до кінця.  

Разом із тим, деякі з цих термінів мають різне функціональне 
значення та отримали на практиці окреме змістовне навантаження. 
На думку А.П. Закалюка, такі терміни відрізняються не лише 
етимологічно, а й за змістом, що пов’язано із застосуванням їх для 
визначення запобіжної діяльності на різних її етапах, а насамперед, 
для виконання різних функцій, завдань, різних за спрямованістю та 
конкретним змістом заходів, через які реалізуються ці завдання. 
Науковець вважає, що поняття "протидія" та "боротьба" належать 
до класу узагальнених, які відтворюють загальну сутність, що 
полягає у чиненні супротиву. Вони не розкривають напрямів, 
спрямованості, функціональної ролі та змістовної сутності різних 
форм супротиву, що мають значну сутнісну, а звідси й понятійну 
різницю. Необхідно підкреслити, що раніше у вітчизняній 
літературі, зокрема у публіцистичних матеріалах, активно 
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використовувалися терміни "боротьба", "війна" зі злочинністю", 
зміст яких у широкому розумінні охоплював суспільну діяльність 
щодо виявлення, усунення та нейтралізації чинників, що 
детермінують злочинність. Слід зауважити, що термін "боротьба" 
доволі часто вживається в міжнародних актах, законодавстві 
окремих іноземних держав. Останнім часом, здебільшого у зв’язку 
з критичним ставленням до терміна "боротьба" стосовно 
злочинності, у юридичній літературі активно використовується 
термін "протидія". Деякі дослідники термін "протидія" вважають 
ширшим за термін "боротьба", що охоплює й запобігання 
злочинності, яке у широкому значенні тотожне протидії.  

Щодо тероризму "протидія" розглядається як увесь комплекс 
антитерористичних заходів впливу на тероризм. Хоча, в статтях 
кримінального кодексу України помилково використовується 
вузьке для національного законодавства поняття “терористичний 
акт”, тоді як, в Конвенції Ради Європи йдеться про запобігання 
тероризму, терористичній діяльності та терористичним злочинам. 

Отже, в даному випадку, стає зрозумілим, що суттєве 
значення при криміналізації того чи іншого діяння відіграє 
кримінологічно обумовлений понятійний апарат: від чіткого і 
зрозумілого визначення залежить, чи виникатимуть ускладнення у 
правозастосовній діяльності, а тому вважаємо необхідним 
визначити, що ми будемо вважати злочином: тероризм, 
терористичний акт, терористичний злочин, терористична 
діяльність, терористична група чи ще щось інше. Адже існуюча в 
теорії термінологічна прогалина в значній мірі перешкоджає 
ефективній антитерористичній діяльності. 

Безперечно, як свідчить аналіз практики, тільки науково-
практичне та   законодавче забезпечення відіграє ключову роль у 
протидії тероризму. Зазначене легітимізує діяльність 
уповноважених державних органів, що ведуть боротьбу з 
тероризмом. 

Що стосується національної політики запобігання 
тероризму, то у ст. 3 Конвенції Ради Європи про запобігання 
тероризму від 16.05.2005р. вказується, що кожна Сторона вживає 
таких заходів, які можуть бути необхідними для поліпшення й 
розвитку співробітництва між національними органами з метою 
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запобігання терористичним злочинам та їхнім негативним 
наслідкам, зокрема, шляхом: a) здійснення обміну інформацією; б) 
удосконалення фізичного захисту осіб й об'єктів; в) поліпшення 
навчання й планів координації дій на випадок надзвичайних 
громадських ситуацій.  

Слід підкреслити, що протидія тероризму залишається для 
країн ЄС одним із пріоритетних напрямів діяльності із 
забезпечення національної безпеки. Так, основним документом для 
опрацювання національних стратегій країнами ЄС є 
Контртерористична стратегія ЄС 2005р. (EU Counter-Terrorism 
Strategy), яка визначає чотири основні напрями діяльності: 
запобігання (prevention); захист (protect); впровадження (pursue); 
реагування (respond). З цього вважаємо можна зробити висновок, 
що на сьогодні упроваджується комплексний (інтеграційний) 
підхід, що поєднує репресивні і превентивні заходи, віддаючи 
перевагу останнім.  

Кінцевим підсумком реалізації державної політики у сфері 
протидії тероризму має стати усунення причин і умов, що 
сприяють виникненню цього негативного явища. Вирішення 
зазначеного завдання стосовно діяльності щодо запобігання 
тероризму обумовлюється такими чинниками: 1) доктринальним 
визначенням стратегії запобіжної діяльності; 2) прогнозуванням 
змін і тенденцій тероризму та його проявів; 3) визначенням 
порядку, методики, форм і засобів запобіжної діяльності; 4) 
інформаційним забезпеченням реалізації визначених завдань; 5) 
розробкою програм, планів протидії тероризму; 6) координацією 
профілактичної діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом; 7) 
здійсненням контрою за виконанням; 8) матеріальним та іншим 
ресурсним забезпеченням. З нашої точки зору, стратегічною метою 
протидії тероризму є виявлення, розслідування, розкриття 
конкретних злочинів, встановлення та ліквідація терористичних 
угруповань, зменшення, нейтралізація, мінімізація детермінантів, 
що спричинили існування того чи іншого терористичного 
формування, ускладнення залучення до терористичної діяльності і 
недопущення поширенню ідей тероризму.  

Таким чином, можна дійти висновку, що здебільшого 
погляди вітчизняних і зарубіжних дослідників на теоретичному 
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рівні збігаються. Однак до цього часу головною проблемою в 
нашій країні залишається впровадження концептуальних засад, 
наукових розробок і рекомендацій у практику діяльності 
суб’єктів протидії тероризму. Тому саме на практичні аспекти 
запобіжної діяльності слід звернути увагу вітчизняним 
науковцям, а також керівникам суб’єктів протидії тероризму, до 
компетенції яких віднесено прийняття і впровадження 
відповідних управлінських рішень. Ця проблема водночас 
потребує і глибоких теоретичних досліджень. 
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ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ЗЛОЧИННОСТІ 

НЕПОВНОЛІТНІХ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАНЬ НЕ 
ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ 

 
Гуманізація сучасної кримінально-правової політики 

України зумовлює зростання  частки покарань не пов’язаних з 
позбавленням волі зважаючи на те, що наслідки ув’язнення є 
негативними як для особистості засудженого, так і для самого 
суспільства. Процес використання не в’язничних санкцій у країнах 

http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12lbdttp.pdf


 148 

розвинутої демократії засвідчив їх високу ефективність щодо 
запобігання злочинам, зменшення їх рецидиву та позитивного 
впливу на правосвідомість правопорушників. Особливо це 
актуально при притягненні до кримінальної відповідальності та 
покарання неповнолітніх. Саме завдяки удосконаленню системи 
нагляду й проведення соціально-виховної роботи з особами, 
звільненими від відбування покарання з випробуванням та 
засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, 
впровадженню корекційних програм і методик роботи з 
засудженими передбачається зниження рівня рецидивної 
злочинності у державі. Ці важливі функції покладені державою на 
кримінально-виконавчу інспекцію, яка сьогодні стоїть на порозі 
реформування у орган пробації. 

Неповнолітні, які перебувають у конфлікті з законом є 
особливою вразливою категорією суспільства. Ураховуючи це, 
як правило, до них застосовуються покарання не пов’язані з 
позбавленням волі та звільнення від відбування покарання з 
випробуванням з подальшим перебуванням на обліку в 
кримінально-виконавчій інспекції (далі КВІ) Державної 
пенітенціарної служби України. 

Протягом 2014 року по обліках КВІ пройшло 5990 
засуджених неповнолітніх (за аналогічний період минулого року 
- 8304). Станом на 1 січня 2015 року на обліку КВІ перебувало 
2052 неповнолітніх, засуджених до покарань, не пов’язаних з 
позбавленням волі, що на 30% менше, ніж у 2014 році (2954). 
Щодо 97,3% (1996) неповнолітніх виконувались судові рішення 
у виді відбування покарання з випробуванням та 2,7% (56) – у 
вигляді громадських робіт. 

За віком чисельність неповнолітніх правопорушників від 
14 до 16 років становить 479 (23,3%) осіб, від 16 до 18 років – 
1573 (76,7%). З загальної кількості дітей – 1910 (93%) 
становлять особи чоловічої статі, 142 (7%) – жіночої статі. З них 
навчаються у загальноосвітніх школах та інших навчальних 
закладах 1751 (85,3%) осіб, 14 (0,7%) – працюють на 
підприємствах та інших установах. Разом з тим, 287 (14%) 
підлітків ніде не навчаються та не працюють. 
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Переважна більшість неповнолітніх, які перебувають на 
обліку у підрозділах КВІ, засуджені за тяжкі злочини – 1648 
(80,3%). За злочини середньої тяжкості засуджено 353 (17,2%) 
підлітків; невеликої тяжкості – 40 (1,9%), за злочини у сфері 
незаконного обігу наркотиків – 18 (0,9%). 

Аналіз криміногенних та соціальних характеристик 
показує динаміку деяких факторів, які негативно впливають на 
поведінку засуджених неповнолітніх, та які повинні 
ураховуватися КВІ при організації індивідуальної роботи з цією 
категорією засуджених.  

1) Негативний вплив оточення та схильність до 
асоціальної поведінки. Порівняно з минулим роком питома вага 
підлітків, які, перебуваючи на обліку КВІ, вчинили повторні 
злочини  у складі групи зменшилась: 62,2% (1276 засуджених) 
проти  57,9% (1711 засуджених) у 2013 році. Із числа 
засуджених неповнолітніх, які вчинили повторні злочини,  
15,6% – вчинили такі злочини за участю дорослих, 4,7% – в 
стані алкогольного сп’яніння.  

2) Рівень криміногенної зараженості засуджених 
неповнолітніх.  

185 (9%) засуджених неповнолітніх раніше притягувалися 
до кримінальної відповідальності (2013 рік – 274 (9,3%)), з них 4 
(0,2%) особи – неодноразово. 

3) Відсутність належного піклування та виховання у сім’ї. 
109 (5,3%) підлітків, які перебувають на обліку, є 

сиротами, 987 (48,1%) – виховуються у неповних сім’ях, 191 
(9,3%) – у неблагополучних сім’ях,  33 (1,6%) – у спецзакладах 
Міністерства освіти і науки України.  

За результатами 2014 року спостерігається тенденція до 
зменшення кількості неповнолітніх, яким скасовано звільнення 
від відбування покарання з випробуванням та направлено для 
відбування покарання у виді позбавлення волі. Даний факт 
свідчить про покращення у цілому рівня індивідуальної роботи 
із засудженими неповнолітніми, які допускають порушення 
порядку та умов відбування покарання, більш виважене 
застосування передбачених законодавством санкцій. Так, в 2014 
році іспитовий строк скасовано 5 неповнолітнім засудженим (по 
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два – в Луганській та Харківській областях, по одному в 
Донецькій, Полтавській та Херсонській областях); в 2012 році – 
35 неповнолітнім скасовано іспитовий строк, у 2013 році – 48. 

За поданням підрозділів КВІ органами внутрішніх справ 
заведені розшукові справи стосовно 2 неповнолітніх, яким у 
подальшому судом іспитовий строк було скасовано та направлено 
для відбування покарання в місця позбавлення волі. Щодо решти 
підлітків, яким скасовано звільнення від відбування покарання, 
працівниками підрозділів КВІ виносились неодноразові 
застереження у вигляді письмових попереджень за порушення 
встановлених у вироку суду обов’язків (неявка на реєстрацію без 
поважних причин, неповідомлення інспекції про зміну місця 
проживання (навчання) та притягнення до адміністративної 
відповідальності).  

Аналіз повторної злочинності серед засуджених 
неповнолітніх показує, що у порівнянні з 2013 роком питома 
вага повторних злочинів, вчинених неповнолітніми 
засудженими, дещо зменшилась. Так, протягом 2014 року ними 
вчинено 109 повторних злочинів, або 1,8% від загальної 
кількості засуджених неповнолітніх, які пройшли по обліках 
підрозділів КВІ за вказаний період (у 2013 – 191 або 2,3%; у 
2012 – 245 або 2,6%). 

Аналіз тяжкості повторних злочинів вчинених підлітками 
під час перебування на обліку в підрозділах КВІ показав: 1,8% 
(2) неповнолітніх засуджених вчинили злочини невеликої 
тяжкості; 24,8% (27) – середньої тяжкості; 70,6% (77) – тяжкі 
злочини; 2,8% (3) – особливо тяжкі злочини. 

Варто відмітити фактори, які могли мати вплив на 
вчинення засудженими повторних злочинів та які необхідно 
ураховувати КВІ в організації роботи з профілактики та 
попередження повторних злочинів.  

1) Рівень криміногенної зараженості засуджених. Із числа 
засуджених, до яких застосовано покарання без позбавлення 
волі, та які вчинили повторні злочини, 19,3% раніше 
неодноразово судимі. Частка раніше судимих складає: у 
Чернігівській (67%), Волинській, Рівненській (по 50%) та 
Полтавській (40%) областях. 
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2) Негативний вплив оточення. Майже половина (46 або 
42,2%) підлітків вчинила повторні злочини у складі групи. 
Найбільше таких осіб у Хмельницькій, Вінницькій, 
Закарпатській (по 75%), Донецькій (60%), Харківській та 
Львівській (по 50%) областях.  

3) Не ефективна взаємодія кримінально-виконавчої 
інспекції з судами. 27 (24,8%) підліткам, які вчинили нові 
злочини, вироком суду не було визначено обов’язку періодично 
з’являтись для реєстрації в органи КВІ, що значно ускладнило 
проведення з ними профілактичної роботи. Найбільше таких 
осіб у Хмельницькій (100%), Миколаївській, Закарпатській (по 
50%), Дніпропетровській (45%) та Херсонській (33%) областях. 

4) Не ефективна взаємодія КВІ з соціальними службами та 
органами освіти. 19 (17,4%) підлітків на момент вчинення 
повторного злочину не навчались та не працювали. 

Дослідження, проведені в багатьох країнах світу дозволили 
фахівцям покращити розуміння основних причин і факторів, які 
обумовлюють протиправну поведінку неповнолітніх. Аналіз цих 
факторів пов’язаний з визначенням криміногенних потреб, які 
відіграють значну роль у профілактиці нових правопорушень й 
плануванні реабілітаційної роботи. З цією метою, спеціально 
розроблені методики – інструменти оцінки ризиків і потреб, які 
дозволяють фахівцям аналізувати вчинки особи у минулому 
шляхом визначення індивідуальних факторів ризику і потреб, 
врахування чинників, які позитивно впливають на особу, з метою 
визначення ступеня інтенсивності проведення реабілітаційної 
роботи з нею, а також її форм і методів. 

Сьогодні, в рамках українсько-канадського проекту 
«Реформування системи кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх в Україні» зазначена методика  
відпрацьовувалася на базі пілотних "Центрів відвідування" для 
засуджених неповнолітніх у містах Мелітополі та Івано-
Франківську, дала позитивні результати та буде поширена на усі 
області країни. 
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ВІКТИМОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ СТАТЕВИМ 

ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ВІДНОСНО 
НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ 

 
У сучасних умовах сьогодення в Україні здійснюється 

захист дитини від усіх форм насильства, образи, недбалого і 
жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи 
сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або 
опікунів. Але цей захист на сьогодні є недосконалим. Слід 
вказати, що статеві злочини щодо неповнолітніх представляють 
підвищену суспільну небезпеку, оскільки внаслідок вчинення 
цих злочинів нерідко порушується подальший нормальний 
психофізичний розвиток жертв. 

Незважаючи на значну кількість наукових праць, 
присвяченим даній проблематиці, жертва злочину, як правило, 
залишається поза полем зору спеціалістів, що займаються 
питаннями запобігання правопорушенням. Оскільки зародженню і 
розвитку злочинного задуму і здійсненню злочину в багатьох 
випадках сприяють особистісні якості потерпілого, його поведінки 
і взаємовідносини зі злочинцем, то при розробці й реалізації 
профілактичних заходів повинні враховуватися питання 
зменшення віктимної схильності окремих осіб. Не викликає 
сумніву те, що потенційні жертви також потребують 
профілактичного впливу. Цілком очевидно, що чим менше буде 
людей, особистісні якості й поведінка яких можуть сприяти 
зародженню і розвитку злочинів, тим менше буде і самих злочинів. 

Основною ідеєю віктимологічного запобігання є врахування 
серед об’єктів позитивного впливу потенційних і реальних жертв 
злочинів з тим, щоб на додаток до заходів захисту і забезпечення 
безпеки ззовні широко використовувати захисні, можливо, і самих 
осіб, що піддаються небезпеці [1, с. 22-23]. 
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Віктимологічні заходи запобігання статевим злочинам, що 
вчиняються відносно неповнолітніх спрямовані передусім на 
безпечний рівень життєдіяльності дитини, зниження ризику стати 
жертвою злочину та послаблення віктимологічного середовища. 
Задля зниження ризику стати жертвою даного виду злочинів 
першочергову роль в основі віктимологічної профілактики відіграє 
віктимологічне та статеве виховання дитини. 

Віктимологічне виховання полягає, насамперед, у 
теоретичних та практичних засадах самозбереження у 
потенційної жертви, розвитку необхідних навичок з уникнення 
та розуміння екстремальної ситуації, загрози та способів виходу 
зі складного становища з мінімальною шкодою для дитини. 
Тому вважається за доцільне у 4–5-річному віці дитини 
запроваджувати різноманітні навчальні ігри, котрі сприятимуть 
обережному спілкуванню з чужими особами, а також 
зосередженню уваги на неординарних ситуаціях та ін. 

Щодо статевого виховання дитини потрібно зауважити, 
що це є процес, котрий спрямований на вироблення якостей, рис 
особи стосовно представників іншої статі на всіх етапах 
життєдіяльності. Статеве виховання дитини повинно включати 
пропаганду визначальних поглядів між чоловіками та жінками, 
звичок, смаків, пов’язаних з даними поглядами; виховання 
соціальної відповідальності у взаємовідносинах між 
протилежними статями, відповідального ставлення до інституту 
сім’ї; формування моральних засад. 

Тому вважається за доцільне розроблення цілеспрямованої 
профілактичної програми із урахуванням вікових особливостей 
дітей, котра б роз’яснювала правила поведінки, наприклад, яких 
частин тіла не можна торкатися, і дитина мала б говорити «ні», або 
якщо доросла людина поводиться невідповідним чином, дитина 
повинна повідомити про це іншу дорослу людину і розповідати 
про це доти, поки їй не повірять. Такі програми повинні 
враховувати й рівень розвитку дитини. Подібна практика вже існує 
за кордоном. Й тому необхідно запроваджувати у школах 
програми статевого виховання. 

У зв’язку із комп’ютеризацією шкіл, середньоспеціальних та 
вищих навчальних закладів надзвичайно важливою є реалізація 
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комплексу заходів щодо інформування населення, зокрема 
неповнолітніх, їх батьків, співробітників адміністрації шкіл про 
потенційні загрози підліткам у мережі Інтернет, про небезпеку 
шкідливої інформації, котра міститься у фільмах, що пропагують 
культ насильства, жорстокості, національну нетерпимість та 
порнографію. Ефективним профілактичним заходом може стати 
створення на базі освітніх закладів або за місцем проживання 
неповнолітніх спеціальних «Інтернет-класів», у яких, окрім 
отримання початкових знань ЕОМ, відбуватиметься навчання 
дітей основним правилам роботи в мережі, пошуку необхідної 
інформації, навчального матеріалу тощо. Особливу увагу в даному 
напрямі потрібно приділити навчанню навичкам безпечної роботи 
в мережі Інтернет, передусім, щоб діти не стали жертвою злочинів 
[2]. Також профілактична робота повинна здійснюватися передусім 
щодо найбільш уразливих верств населення, зокрема, вважається 
за доцільне мобілізувати ЗМІ на висвітлення проблеми 
сексуального насильства та розбещення неповнолітніх. Для більш 
ефективної взаємодії зі ЗМІ потрібно постійно проводити 
семінари-тренінги.  

З урахуванням викладеного використання 
віктимологічних можливостей загальної профілактики статевих 
злочинів та  розбещення неповнолітніх можна сформулювати за 
такими напрямами: а) організація широкої роз’яснювальної 
роботи серед тих категорій дітей, які можуть бути потенційними 
жертвами. Це може бути досягнуто за рахунок організації 
фізичного і статевого виховання прищеплення таких якостей, як 
сміливість, рішучість, спостережливість, критичність, тобто 
формування якостей, що забезпечують активну й доцільну 
максимально ефективну в плані реалізації можливостей 
самозахисту в небезпечній ситуації поведінку. Доцільно також 
систематично розробляти і поширювати серед населення 
рекомендації (пам’ятки) по зменшенню небезпеки стати 
жертвою в різноманітних криміногенних ситуаціях; б) часткову 
переорієнтацію на жертв співробітників органів внутрішніх 
справ (передусім дільничних інспекторів, працівників 
кримінальної міліції у справах дітей) як у розумінні збору 
необхідної інформації, так і здійснення заходів профілактичного 
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характеру. Робота, що організовується, від потенційного 
потерпілого до злочинця дасть змогу у ряді випадків більш 
ефективно виявляти злочини, що назрівають, і запобігати їм. 

Таким чином, завдання загальної профілактики 
розбещення неповнолітніх на віктимологічній основі 
вирішуються насамперед шляхом реалізації комплексу заходів 
економічного, соціально-культурного, виховного, правового 
характеру, що забезпечують формування гармонійно розвинутої 
особистості. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ СУДИМОСТІ 

ОСОБИ ПРИ УДОСКОНАЛЕННІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА ХУЛІГАНСТВО 

 
При кваліфікації певних злочинів однією з необхідних 

умов є встановлення кваліфікуючих ознак відповідних 
протиправних діянь. Як відомо, в теорії кримінального права під 
диференціацією розуміють розподіл відповідальності у 
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кримінальному законі, у результаті якої законодавцем 
встановлюються різні правові наслідки у залежності від 
типового ступеня суспільної небезпеки злочину і особистості 
винного [1, с. 52]. Передбачаючи кримінальну відповідальність 
за хуліганство, законодавець як засіб диференціації 
кримінальної відповідальності використав інститут 
кваліфікуючих ознак, тобто таких, що свідчать про підвищену 
суспільну небезпеку діяння, а також особи, котра вчинила 
вказане діяння [1, с. 824–825].

 
 

Однією з таких кваліфікуючих обставин є вчинення 
хуліганства особою, раніше судимою за хуліганство (ч. 3 ст. 296 
Кримінального кодексу (КК) України). Слід пригадати, що 
відповідно до п. 7 постанови ПВСУ № 10 «Про судову практику у 
справах про хуліганство» від 22 грудня 2006 р., «за ознакою 
вчинення хуліганства особою, раніше судимою за нього, дії 
винного кваліфікують за ч. 3 ст. 296 КК тоді, коли він на час 
учинення злочину мав не зняту чи не погашену судимість хоча б за 
однією з частин зазначеної статті або за ч. 2 чи ч. 3 ст. 206 КК 
1960 р. У разі кваліфікації дій винного за цією ознакою, не можна 
визнавати обставинами, які обтяжують покарання, вчинення 
злочину повторно і рецидив злочинів (п. 1 ч. 1 ст. 67 КК)». 

У науці кримінального права існує думка про те, що 
судимість – це не ознака того чи іншого злочину, а ознака, яка 
характеризує винну особу. В основі такого судження, на думку 
В. В. Налуцишина, лежить правова аксіома «non bis in idem», 
закріплена в ст. 61 Конституції України [2, с. 145].  

Пригадаємо, що Конституційний Суд РФ у постанові від 
19 березня 2003 р. № 3-П зробив висновок про те, що 
кримінально-правові наслідки попередньої судимості при 
засудженні особи за вчинення нового злочину не виходять за 
межі кримінально-правових засобів, які законодавець вправі 
використовувати для досягнення конституційно виправданих 
цілей диференціації кримінальної відповідальності і покарання, 
посилення його виправного впливу на засудженого, 
попередження нових злочинів і тим самим захисту особи, 
суспільства і держави від злочинних посягань [3]. Хоча при 
цьому на підставі Закону РФ від 8 грудня 2003 р. з Особливої 
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частин КК РФ була виключена вказівка на неодноразовість та 
спеціальний рецидив як кваліфікуючі ознаки [4, c. 261]. На 
підставі аналізу відповідного рішення Конституційного Суду 
РФ та юридичної літератури О. О. Дудоров та 
Є. О. Письменський вважають, що «вчинення умисного злочину 
особою, яка має судимість, свідчить про її стійке небажання 
ставати на шлях законослухняної поведінки, що значною мірою 
підвищує суспільну небезпеку діяння. Судимість як 
кваліфікуюча ознака складу злочину є необхідною для 
підвищення відповідальності осіб, які мають антисоціальну 
установку, таких, що не бажають виправлятися, ігнорують 
негативну оцінку своєї протиправної діяльності з боку 
суспільства й держави» [3]. Тому науковці роблять 
категоричний висновок, що «відмова від спеціального рецидиву 
як кваліфікуючої ознаки буде стимулювати злочинну діяльність 
та означатиме лояльне ставлення держави до множинності 
злочинів» [3]. 

Отож виникає питання щодо доцільності виділення 
повторності або рецидиву кваліфікуючими обставинами 
хуліганства. 

Як відомо, у теорії кримінального права, переважно, 
склалася думка, що закон часто зрівнює повторність і рецидив 
злочинів [5, с. 235]. Такого висновку науковці дійшли на 
підставі аналізу ч. 4 ст. 32 КК України, де зазначено, що 
повторність відсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу 
було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, 
встановленими законом, або якщо судимість за цей злочин було 
погашено чи знято. Так на підставі пункту 3 постанови ПВСУ № 
7 від 4 червня 2010 р. «Про практику застосування судами 
кримінального законодавства про повторність, сукупність і 
рецидив злочинів та їх правові наслідки», в котрому зазначено: 
«При цьому для повторності не має значення, чи було особу 
засуджено за раніше вчинений злочин». Тож цілком очевидним 
є той факт, що практично нівелюється різниця між цими видами 
множинності та втрачається логіка виділення окремо рецидиву в 
множинності злочинів. Цікавим є також такий факт: під час 
реформування КК РФ в одному з проектів кодексу, 
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підготовленого Міністерством юстиції РФ і державно-правовим 
управлінням Президента РФ, замість кваліфікуючої ознаки 
«хуліганство, вчинене особою, раніше судимою за хуліганство», 
пропонувалося передбачити іншу кваліфікуючу ознаку – 
«хуліганство, вчинене неодноразово» [6, с. 66–67]. 

За матеріалами вивчених кримінальних проваджень 
встановлено, що раніше були судимі за хуліганство – 5,6 % осіб, 
а за інші злочини – 14,3 % осіб. Такі дані логічно 
кореспондуються з відповідними даними судової статистики. 
Так, за даними Державної судової адміністрації України у 
2008 р. було засуджено 955 хуліганів (15,28 % осіб від усіх 
засуджених за ст. 296 КК України), які раніше були судимі та 
яким судимість не знято і не погашено. При цьому лише 133 
особи з 955 – раніше засуджені за злочини проти громадського 
порядку та моральності (2,12 % осіб від усіх засуджених за ст. 
296 КК України). У 2009 р. засуджено – 934 таких хуліганів 
(16,80 % осіб від усіх засуджених за ст. 296 КК України). При 
цьому лише 123 особи з 934 – раніше засуджені за злочини 
проти громадського порядку та моральності (2,21 % осіб від усіх 
засуджених за ст. 296 КК України). У 2010 р. засуджено – 699 
таких хуліганів (14,21 % осіб від усіх засуджених за ст. 296 КК 
України). При цьому лише 96 осіб з 699 – раніше засуджені за 
злочини проти громадського порядку та моральності (1,95 % 
осіб від усіх засуджених за ст. 296 КК України). У 2011 р. 
засуджено – 694 таких хуліганів (16,10 % осіб від усіх 
засуджених за ст. 296 КК України). При цьому лише 116 осіб з 
694 – раніше засуджені за злочини проти громадського порядку 
та моральності (2,69 % осіб від усіх засуджених за ст. 296 КК 
України). У 2012 р. засуджено – 612 таких хуліганів (15,13 % 
осіб від усіх засуджених за ст. 296 КК України). При цьому 
лише 86 осіб з 612 – раніше засуджені за злочини проти 
громадського порядку та моральності (2,10 % осіб від усіх 
засуджених за ст. 296 КК України). У 2013 р. засуджено – 484 
таких хулігана (16,61 % осіб від усіх засуджених за ст. 296 КК 
України). При цьому лише 64 особи з 484 – раніше засуджені за 
злочини проти громадського порядку та моральності (2,17 % 
осіб від усіх засуджених за ст. 296 КК України). Інформацію за 
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2014 р. ми свідомо не наводимо, оскільки офіційна судова 
статистика містить дані без урахування показників судів АР 
Крим, м. Севастополь, 33 судів Донецької обл. та 2 судів 
Луганської обл. Тобто ми спостерігаємо відносну кількісну 
стабільність при визначенні рецидиву хуліганів. Напрошується 
висновок, що рецидив не є домінуючою чи характерною 
ознакою хуліганства. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що, на нашу 
думку, виділення кваліфікуючих ознак хуліганства не повинно 
бути пов’язане з особливим статусом особи (наявність 
судимості).  

На обґрунтування нашої пропозиції можна також 
використати іноземний досвід конструювання подібної 
кваліфікуючої обставини – повторність (неодноразовість; 
вчинення злочину особою, що раніше вчинила хуліганство) за 
КК Болгарії, Білорусі, Вірменії, Молдови, Туркменістану, 
Узбекистану, Киргизстану. Цікаво, що за матеріалами вивчених 
кримінальних проваджень було встановлено, що однією з 
обставин, яка обтяжує покарання за хуліганство, зазначена у 
вироку суду: вчинення злочину повторно, рецидив – 6,9 % від 
усіх засуджених осіб. При цьому очевидно, що така кількість 
осіб (27) свідчить про застосування саме повторності як 
обставини, яка обтяжує покарання за хуліганство, оскільки 
рецидив вже врахований законодавцем в ч. 3 ст. 296 КК 
України. 

На підставі викладеного, пропонуємо виключити з ч. 3 
ст. 296 КК України такі слова: «якщо вони вчиненні особою, 
раніше судимою за хуліганство, чи» та передбачити в ч. 2 
ст. 296 КК України після слів «Ті самі дії, вчинені групою осіб» 
такі слова: «або повторно». 
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УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ДКВС УКРАЇНИ 
 

Реалізуючи одну з головних функцій держави ДПтС 
України, зобов‘язана у своїй діяльності використовувати 
можливості громадянського суспільства. 

Ст.36 Конституції України визначає громадську організацію, 
як „організацію, що створюється для здійснення і захисту своїх 
прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, 
культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, 
встановлених законом в інтересах національної безпеки та 
громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту 
прав і свобод інших людей” [1]. 
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За своєю сутністю термін «недержавні організації» можна 
застосувати до будь-якої організації, яка не є частиною державного 
механізму. У такому розумінні даного терміна вважаються 
недержавними і “традиційно” недержавні громадські організації 
(групи захисту прав громадян, організації, що здійснюють соціальні 
послуги, освітні ресурсні центри, екологічні організації) і такі 
громадські об’єднання, як політичні партії, профспілки, спортивні 
клуби, релігійні установи, бізнесові об’єднання. 

Так громадські організації більш наближені до основних 
потреб громадян, адже останні об’єднуються для здійснення і 
захисту своїх спільних соціальних, економічних, творчих, 
національно-культурних та інших інтересів.  

В умовах сучасної державності процес взаємодії державних 
органів та недержавних організацій набуває актуальності. Так, ч.1 
статті 25 КВК України зазначає, що „об’єднання громадян та 
засоби масової інформації, релігійні та благодійні організації, 
окремі особи можуть надавати допомогу органам та установам 
виконання покарань у виправленні засуджених і проведенні 
соціально-виховної роботи» [3]. 

Ефективна діяльність ДПтС України можлива тільки за 
умови налагодженої, належним чином організованої та 
нормативно врегульованої взаємодії з недержавними 
організаціями. Взаємодія ДПтС України з недержавними 
організаціями об’єднана спільними завданнями, які спрямовані на 
досягнення головної мети-покращення системи виконання 
покарань для недопущення вподальшому злочинних проявів в 
суспільстві. 

Згідно ч.3 статті 6 КВК України одним із засобів 
виправлення і ресоціалізації засуджених є громадський вплив [3]. 
Так серед прав засуджених є право звертатися відповідно до 
законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації 
органів і установ виконання покарань, їх вищестоящих органів, а 
також до Уповноваженого з прав людини, Європейського суду з 
прав людини та об’єднань громадян (ст.8 КВК). 

Спільна діяльність ДПтС України з недержавними 
організаціями на даний час здійснюються у різних напрямках. 
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Основним напрямом співпраці на сучасному етапі стала 
участь представників недержавних організацій в роботі із 
ресоціалізації засуджених, яка полягає в вирішенні питань 
трудового і побутового влаштуванню осіб, які звільняються; 
спостереження за умовно-достроково звільненими особами.  

Останнім часом, захищаючи права та законні інтереси 
засуджених, представниками громадських об’єднань почали 
використовуватися такі індивідуальні прийоми, як шефство над 
окремими засудженими, участь в проведенні економічних, 
соціальних, правових, культурних, наукових, медичних заходів. 

Також головним напрямом діяльності недержавних 
організацій є практична допомога персоналу ДПтС України в 
організації праці засуджених, загальноосвітнього і професійно-
технічного навчання, соціального захисту засуджених, членів їхніх 
сімей, трудового і побутового влаштування осіб, які звільняються; 
проведенні всього комплексу виховної роботи. 

З прийняттям змін до Кримінально-виконавчого кодексу 
України (08.04.2014 року) було скасовано громадський контроль за 
особами, щоумовно-достроково звільнені від відбування покарань. 
Виключено ст. 161 КВК України, що покладала відповідальність за 
організацію громадського контролю за особами, умовно-
достроково звільненими від відбування покарань, на спостережні 
комісії. Дану зміну цілком можна вважати найбільш революційною 
для спостережних комісій. Адже саме за незадовільне здійснення 
громадського контролю за умовно-достроково звільненими 
особами найчастіше дорікала спостережним комісіям прокуратура. 
Окрім того, здійснення цих повноважень навантажувало 
спостережні комісії безглуздою бюрократією. 

При ДПтС України та його територіальних органах 
управління діють громадські ради, до складу яких входять 
представники громадських організацій, представники засобів 
масової інформації, священнослужителі. Члени громадської ради 
здійснюють виїзди до пенітенціарних установ для надання 
практичної допомоги в питаннях забезпечення прав і законних 
інтересів засуджених, а також персоналу ДПтС України. 

Залучення недержавних організацій до діяльності органів 
ДПтС України відповідає вимогам міжнародних стандартів 
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пенітенціарної сфери та значно впливає на результативність 
процесу ресоціалізації засуджених. 

Отже, питання взаємодії ДПтС України з недержавними 
організаціями різних форм обумовлює необхідність їхньої 
систематизації з метою глибокого вивчення і раціонального 
застосування на практиці. 
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ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ КРАДІЖКИ 
З ПРОНИКНЕННЯМ У ЖИТЛО, ІНШЕ ПРИМІЩЕННЯ 

ЧИ СХОВИЩЕ 
 
У кримінологічній літературі питання, що стосуються 

окремих характеристик особи злочинця, розглядаються при 
дослідженні одного з основних елементів кримінології – особи 
злочинця, важливість якого зумовлена тим, що в ньому 
переплітаються такі важливі кримінологічні проблеми, як 
природа злочинності та шляхи її запобігання. Ефективність 
запобіжної діяльності зумовлюється адекватним уявленням щодо 
предмету такої діяльності, зокрема стану злочинності та 
характеристик особи злочинця.  

Зазначене справедливе й стосовно окремих видів 
злочинності, у тому числі й крадіжок з проникненням у житло, 
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інше приміщення чи сховище, запобігання яким неможливо без 
з’ясування специфіки особи, яка вчиняє злочини даної категорії, 
адже система особистісних характеристик злочинців має 
важливе значення для аналізу причин злочинної поведінки, а 
відтак і для запобігання таким злочинам. 

Виходячи з сутності та правової регламентації 
відповідальності за вчинення злочинів даної категорії, 
дослідження ознак осіб, які вчиняють крадіжки з проникненням 
у житло, інше приміщення чи сховище, проводилось за 
матеріалами кримінальних справ, що знаходились у 
провадженні органів досудового слідства або були розглянуті 
судами за ст. 185 КК «Крадіжка», офіційними статистичними 
відомостями та іншими джерелами кримінологічної інформації. 

Дослідження соціально-демографічних параметрів 
досліджуваної категорії злочинців сприяє з’ясуванню 
мотиваційного комплексу злочинної поведінки з метою кращого 
розуміння причин злочинних проявів. Окрім цього соціально-
демографічні ознаки тісно пов’язані із світоглядними позиціями, 
ціннісними орієнтаціями, колом інтересів, способом життя, 
мотивацією поведінки, знаходять своє продовження і 
конкретизацію в них. Важливість цього положення вимагає 
підвищеної кримінологічної уваги, адже соціально-
демографічна характеристика по суті є тією визначальною 
рамкою, що задає контури усього морально-психологічного 
образу досліджуваної категорії злочинців, проливає світло на їх 
соціальні зв’язки і найголовніше – ставлення до соціальної 
дійсності, інших людей, самого себе [1, с. 120]. 

За словами В.В. Голіни, “соціально-демографічні ознаки 
характеризують злочинця як людину конкретної епохи, яка має 
соціальний статус і посідає певне місце у суспільних 
відносинах” [2, с. 97]. 

До таких ознак відносять стать, вік, освіта, місце 
народження і проживання, громадянство та інші відомості 
демографічного характеру, які, самі собою не мають 
кримінологічного значення, але у статистичній звітності 
стосовно осіб, що вчинили злочини, дають важливу інформацію, 
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без якої неможлива повна кримінологічна характеристика особи 
злочинця. 

Досліджуючи розподіл злочинців даної категорії на 
статевою ознакою, автором було визначено питому вагу осіб 
жіночої статі у загальній кількості осіб, які притягались до 
відповідальності за вчинення крадіжок з проникненням у житло, 
інше приміщення чи сховище. Проведене нами дослідження 
дозволяє робити висновок про такий узагальнений показник – 
7,5 %. Варто відмітити, що у порівнянні з іншими видами 
злочинів корисливої спрямованності зазначений показник є 
суттєво меншим. Так, частка жіночої злочинності у злочинах 
проти власності (розділ VІ Особливої частини КК України) є у 
2014 році суттєво вищою – 13,3 % [3]. 

Як відомо, поведінка людини, в тому числі і злочинця, 
його мета і мотивація в будь-якому віці мають соціальну 
спрямованість і багато в чому визначаються умовами його 
формування, але разом з тим, мотиви і цілі вчинення злочину, 
вплив певних обставин на поведінку людини багато в чому 
залежать і від його віку.  

Отже, вікова характеристика – один з важливих 
компонентів характеристики осіб, які вчинили крадіжки, 
вчинені з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. 
Вік істотно впливає на поведінку людей (у тому числі і 
злочинну), бо значною мірою зумовлює систему потреб та 
інтересів конкретної особистості. Вікові особливості роблять 
безпосередній вплив і на взаємини особи з навколишнім 
середовищем. З віком відбуваються соціально-психологічні 
зміни як самої людини, так і її оточення.  

Певні особливості притаманні і віковій характеристиці 
осіб, які вчинили крадіжки, вчинені з проникненням у житло, 
інше приміщення чи сховище. Розміри вікових інтервалів нами 
обирались відповідно до наведених у Ф.№ 2 МВС України 
«Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні 
правопорушення». 
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Рис.1. Розподіл осіб, які вчинили крадіжки з 

проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, за 
віком 

 
Відповідно до узагальнених відомостей, за віковими 

показниками особи даної категорії характеризуються таким 
чином: особи у віці від 14 до 15 років – 5,6 % (19), 16-17 років – 
10,2 % (34), 18-28 років – 36,3 % (120), 29-39 років – 31,2 % 
(103), 40-54 років – 14,1 % (47), 55-59 років – 2,3 % (7), 60 років і 
більше – 0,3 % (1). Проведене порівняння співвідношення 
окремих вікових категорій осіб, які вчинили крадіжки з 
проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, за різні 
періоди дало можливість зробити висновок про те, що 
зазначений розподіл є стійким та статистично достовірним. 

Різні стадії розвитку особистості залежать не тільки від 
вікових особливостей, а багато в чому від освіти та соціального 
статусу.  

Важливою ознакою, що характеризує осіб, які вчинили 
крадіжки з незаконним проникненням у помешкання громадян, 
є їх освітній рівень, адже різний характер об'єктивної сторони 
вчинених злочинних діянь передбачає рівний освітній рівень 
осіб, які їх вчинили. 

Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що 
освітній рівень осіб, які вчинили крадіжки з проникненням у 
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житло, інше приміщення чи сховище характеризується таким 
чином: мають вищу освіту лише 4,0 %, частка осіб з професійно-
технічною освітою становить 19,0 %. Найчастіше вчиняють 
злочини даної категорії особи, які мають повну загальну 
середню або базову загальну середню освіту. Іх питома вага 
становить 65,0 %. На долю осіб, які мають початкову загальну 
або взагалі не мають освіту приходиться 12,0 %. 

4%
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12%

повна вища і базова вища

професійно-технічна

повна загальна середня та
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початкова загальна та без освіти

 
Рис. 2. Розподіл осіб, які вчинили крадіжки з 

проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, за 
освітою 

 
Наведений соціально-демографічний портрет осіб, які 

вчиняють крадіжки з проникненням у житло, інше приміщення 
чи сховище, дозволяє показати прямий зв'язок між результатами 
соціальної адаптації до домінуючих суспільних цінностей, норм, 
буттєвих установлень і особистим ставленням до них. 
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ПРО ДЕЯКІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ 

СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАПОБІГАННЯ  
ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У МІСЦЯХ 

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ УКРАЇНИ 
 
Як свідчить практика, немаловажну роль у змісті 

спеціально-кримінологічного запобігання злочинам відіграє 
такий її напрямок, як відвернення злочинів.  

У юридичній літературі за відверненням злочинів визнається 
самостійність і специфічність, оскільки центр ваги запобіжної 
роботи переноситься на стадію, коли з’являється умисел та 
приймається рішення про вчинення злочину [1, с. 408]. Як з цього 
приводу зробив висновок В.В. Голіна, очевидно, що відвернення 
злочинних проявів має місце тоді, коли злочинна поведінка 
проходить етап від формування злочинного мотиву до початку 
виконання діяння. На його переконання, відвернення злочинів – це 
активна специфічна запобіжна діяльність держави та її інституцій, 
громадськості і громадян, розрахована як на  не обмежене коло, так і 
конкретних осіб, що замислюють вчинення злочинів, домовляються 
про це заздалегідь, позитивно сприймають злочинний спосіб життя і 
кримінальну субкультуру, з метою дискредитування злочинної 
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поведінки, відмови від загальної мотивації та наміру або 
продовження злочинної діяльності [2, с. 30-31]. 

Результати даного дослідження показують, що усередині 
напряму відвернення злочинів можна виділити загальне 
відвернення та індивідуальне відвернення злочинів. 

Під загальним відверненням злочинів розуміється 
сукупність спеціальних заходів, спрямованих на певне коло або 
групу осіб щодо усунення або нейтралізацію їх злочинних 
намірів, добровільної відмови від злочинної діяльності. 

Індивідуальне відвернення злочинів являє собою 
специфічний комплекс заходів, які здійснюються різними 
суб’єктами запобіжної діяльності щодо осіб, про яких 
достовірно відомо, що вони замислюють учинення злочинів з 
метою активного втручання і впливу на свідомість, волю, 
поведінку, спосіб життя [2, с. 32]. При цьому заходи 
індивідуального відвернення злочинів реалізуються на практиці 
у формі: а) переконання (індивідуальна переорієнтація 
антигромадської настанови); б) примусу; в) перестереження; 
г) допомоги [2, с. 35]. 

Свої особливості та переваги, як один із напрямів 
спеціально-кримінологічного запобігання злочинам, має й такий 
із них, як припинення злочинів. Традиційно у спеціальній 
літературі і на практиці припинення злочинів розглядається в 
контексті кримінально-правової теорії розвитку злочинної 
діяльності – з моменту виявлення наміру про злочин до його 
повного здійснення, якою охоплюється готування до злочину 
(ст. 14 КК України); замах на злочин (ст. 15 КК) і закінчений 
злочин (ч. 1 ст. 13 КК) [3, с. 41-53]. 

Виходячи з цього, як вірно прийшов до висновку В.В. 
Голіна, припинення злочинів – це виявлення осіб,  які готують 
вчинення злочину або намагаються безпосередньо його 
здійснити (замах на злочин), і прийняття до таких осіб 
відповідних заходів [2, с. 35].  

У зв’язку з цим припинення злочинів розглядається в 
науці та на практиці як сугубо професійна оперативно-
розшукова діяльність спеціалізованих суб’єктів запобігання 
злочинам, в основному, правоохоронних органів [4, с. 3-4]. 
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Висновок. Так у цілому виглядає спеціально-
кримінологічне запобігання злочинам, як синтезована 
кримінологічна теорія і практика використання спеціальних 
знань і методів кримінології та інших галузей знань, яка має 
стати  методологічним підґрунтям при розробці науково 
обґрунтованих заходів, спрямованих на запобігання злочинам у 
місцях позбавлення волі України. 

Поряд з цим, на особливому рівні  теоретико-
прикладними засадами даного дослідження мають також стати 
сучасні наукові розробки, що зв’язані із змістом та сутністю, а 
також особливостями спеціально-кримінологічного запобігання 
злочинам в УВП [5, с. 259-288]. Як з цього приводу 
обґрунтовано зробив висновок О.Г. Колб, спеціально-
кримінологічне запобігання злочинам в УВП має розглядатися 
як вид практики на концептуальній науковій основі, 
спрямованої на недопущення антигромадських проявів у місцях 
позбавлення волі, де запобігання виступає як певна сукупність 
ідей, концепцій, наукових гіпотез, проектів, практичних рішень, 
спрямованих на забезпечення відповідної діяльності держави і 
суспільства. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБЛІКУ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО 
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЧИ ПРИМУСОВИХ РОБІТ БЕЗ 

УТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ В УСРР 
 
Всім добре відомо, наскільки важливим для профілактики та 

боротьби зі злочинністю є створення централізованої бази даних 
про осіб, які скоїли кримінальний злочин і були засуджені за це 
судом [1, с.185-195]. Більшовики, прийшовши до влади, спочатку 
знищили основну базу даних на кримінальних злочинців, яка була 
в розпорядженні царської поліції (в першу чергу, через те, що самі 
були фігурантами облікової бази (досить часто в неприглядному 
вигляді), до того ж багато хто співробітничав з царською 
охранкою). Розпочавши будівництво власного державного апарату, 
більшовики стикнулись з проблемою боротьби зі злочинністю, яка 
завжди набуває розгулу в часи соціально-політичних та 
економічних потрясінь. А вести успішну боротьбу можна було 
тільки тоді, коли добре знаєш того, з ким борешся. Усвідомлення 
цього прийшло в УСРР тільки в 1923 р. 

Народний комісаріат внутрішніх справ УСРР 21.02.1923 р. 
видав циркуляр, який після отримання на місцях повинен бути 
виконаний протягом тижня. Ним передбачалось, що всі 
революційні трибунали, революційно-військові трибунали, 
революційно-військові залізничні трибунали, радянські народні 
суди, народні суди, доми примусових громадських робіт, 
губернські органи розшуку на 1-е число кожного місяця повинні 
складати довідку про осіб, засуджених починаючи з 01.01.1923 р. 
до позбавлення волі чи примусових робіт без утримання під 
вартою, і направляти її до місцевих органів кримінального 
розшуку. В цій довідці повинно було бути вказано: номер 
кримінальної справи; прізвище, ім’я, по-батькові засудженого; 
місце та рік народження засудженого; професія чи основне заняття 
засудженого; якщо засуджена особа була професійним злочинцем, 
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то вказувався рід злочинної діяльності; за що особа засуджена; 
прізвище потерпілого; місцевість і місце, де скоєно злочин; дата і 
час скоєння злочину; попередні судимості (незалежно від того, чи 
до 1917 р. чи після); місцезнаходження суду і міра покарання. 
Місцеве управління кримінального розшуку після отримання 
довідок повинно було направляти дактилоскопа і фотографа. Якщо 
мало місце умовне засудження терміном більш ніж на 1 рік 
позбавлення волі, то особа прибувала сама. Якщо покарання було у 
виді догани, громадського осуду, звільнення з посади тощо, то 
реєстрація була не потрібна [2]. 
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ПРО ДЕЯКІ ДОКТРИНАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАГАЛЬНО 

СОЦІАЛЬНОГО  ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ЗАВОЛОДІННЯМ 

ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ В УКРАЇНІ 
 

У науці, під загальносоціальним запобіганням  незаконному 
заволодінню транспортними засобами розуміють комплекс 
перспективних правових, соціально-економічних, культурно-
виховних та інших заходів, що здійснюються постійно або 
тимчасово органами державної влади і місцевого самоврядування 
та іншими неспеціалізованими суб’єктами запобігання злочинам, з 
метою подальшого розвитку та вдосконалення кримінально-
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правових відносин і усунення або нейтралізацію причин та умов 
зазначеного виду злочинів,  а також його суспільно небезпечних 
наслідків [1, с. 29]. 

Таким чином, системоутворюючими ознаками змісту даного 
поняття є: 

1. Комплекс перспективних заходів. 
В науці під комплексом розуміють сукупність предметів, 

пристроїв, програм, явищ, дій,  властивостей, що становлять одне 
ціле [2, с. 290], тобто у даному випадку мова ведеться не про 
хаотичний набір заходів, а її систему – взаємодіючі, 
взаємообумовлені та взаємопов’язані заходи, що спрямовані на 
запобігання незаконному заволодінню транспортними засобами. 
Перспектива (фр. рerspective, від лат. рerspіcеrу – бачити наскрізь, 
проникати поглядом) – це погляд, насамперед, який око охоплює 
простір [3, с. 437], тобто у комплексі заходів їх головне 
призначення і мета – це наслідки у майбутньому, що носять 
позитивний (гіпотетично – уявляємий, вірогідний, можливий тощо 
[3, с. 159]) характер. Захід – це сукупність дій або засобів для 
досягнення,  здійснення чого-небудь [2, с. 221].  

Якщо розглядати зміст заходів у контексті мети і задач 
даного дослідження, то їх основне призначення полягає у 
запобіганні злочинам, пов’язаних з незаконним з незаконним 
заволодінням транспортними засобами. 

2. Це правові,  соціально-економічні, культурно–виховні та 
інші заходи. 

Зміст правових заходів (основних напрямів та засобів 
правового регулювання запобіжної діяльності, спрямованої на 
недопущення незаконному заволодінню транспортними засобами 
[4, с. 335]), полягає в наступному: а) більш ефективному 
регулюванні суспільних відносин, що виникають у зв’язку із 
запобіганням даному злочину, яку здійснюють суб’єкти загально 
соціального запобігання злочинам; б) приведенні даної запобіжної 
діяльності до конституційних норм та інших законів; в) створенні 
правових засад та механізму реалізації норм по запобіганню даним 
злочинам; г) удосконаленні змісту інших нормативно-правових 
актів, що регулюють питання запобіжної діяльності, пов’язаної із 
недопущенням незаконного заволодіння транспортними засобами. 
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Соціально-економічні заходи, у першу чергу, спрямовані на 
створення належних умов для населення як в цілому в Україні, так 
і в певному регіоні. Культурно-виховні заходи передбачають 
вироблення у населення  суспільно-ціннісних орієнтацій, 
установок та навичок, які не тільки запобігали б вчиненню ними 
злочинів, пов’язаних із незаконним заволодінням транспортними 
засобами, але й формували повагу до права власності та безпеки 
руху. 

3. Зазначені заходи здійснюються постійно або тимчасово. 
Як свідчить практика протидії злочинності в Україні,  

запобігання злочинам носить певні часові межі та пов’язано з 
прогнозуванням та програмуванням запобіжної діяльності. 
Зокрема, науковці виділяють короткострокове (1-2 роки), 
середньострокове (від 2 до 5 років) та довгострокове 
прогнозування запобігання злочинам (понад 5-ти років) [5, с. 158-
159]. Щодо програмування запобігання злочинам, пов’язаним з 
незаконним заволодінням транспортними засобами, то рівні 
здійснення даного виду діяльності можуть бути різноманітними,  а 
саме: 1) виходячи з ідеї групового суб’єкта програмування: а) 
перший – діяльність на рівні великих злочинних груп (злочинних 
організацій); б) другий – на рівні малих злочинних груп 
(організованих злочинних груп); в) третій – на рівні окремих 
виконавців (суб’єктів злочинів) [5, с. 159]; 2) за суб’єктивно-
функціональним складами у програмуванні: а) на рівні держави та 
суспільства в цілому – діяльність усіх суб’єктів загально 
соціального запобігання злочинам; б) на рівні регіонів (областей, 
населених пунктів); в) на рівні окремих осіб (рецидивістів; осіб, які 
вчинили особливо тяжкі злочини; засуджених за злочини у сфері 
обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів 
або прекурсорів); 3) з об’єктивно-функціональної сторони 
програмування: а) на загальному рівні об’єктом впливу відповідної 
системи суб’єктів загальносоціального запобігання злочинності з 
метою упорядкування соціально-корисної діяльності населення в 
даному напрямку; б) на рівні особливого – запобігання 
протиправної поведінки осіб, які «спеціалізуються» на 
незаконному заволодінні транспортними засобами; в) на рівні 
окремого – запобігання протиправній діяльності груп негативної 
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спрямованості, як основних джерел протиправного згуртування 
осіб [5, с. 160]; 4) інші програмні підходи з означеної 
проблематики, що пропонуються в науковій літературі [6]. 

4. Субєктами загальносоціального запобігання незаконному 
заволодінню транспортними засобами виступають органи 
державної влади та інші неспеціалізовані суб’єкти даної діяльності, 
а також органи місцевого самоврядування. 

Зміст їх діяльності, на відміну від спеціалізованих суб’єктів 
запобігання злочинам, полягає в тому, що вони, з одного боку, не 
відносяться до суб’єктів кримінально-правових  правовідносин [7, 
с. 7], а, з іншого боку, зазначена діяльність не входить до їх 
основних (головних, пріоритетних) функціональних напрямків 
діяльності [1, с. 14]. 

5. Метою загальносоціального запобігання у даному випадку 
є подальший розвиток та вдосконалення кримінально-правових 
відносин з тим, щоб нейтралізувати, блокувати, усунути тощо 
негативні впливи рецидивістів та організованих груп на окремих 
осіб,  а також суспільно небезпечні наслідки такого впливу 
(втягнення у злочинну діяльність). 

Висновок. Такими в цілому є загальносоціальні заходи 
запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним заволодінням 
транспортними засобами в Україні, які мають стати своєрідним 
«фундаментом» для організації та проведення спеціально-
кримінологічного запобігання злочинам і правопорушенням, а 
також індивідуального запобігання, якщо визнати пріоритетним 
принцип законності, що закріплений в ч. 2 ст. 119 Конституції 
України та який передбачає, що всі органи державної влади і 
органи місцевого самоврядування,  а також їх посадові особи 
мають діяти у спосіб, визначений Конституцією та законами 
України. 
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ФОРМИ СПІВПРАЦІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА НАСЕЛЕННЯ 
 

Сучасний стан розвитку суспільних відносин у сфері 
охорони громадського порядку та громадської безпеки, останнім 
часом потребує інтенсивного процесу пошуку шляхів 
реформування діяльності правоохоронних органів, у тому числі 
міліції, одним із напрямів якого є створення муніципальної 
міліції в Україні. 

Основним із пріоритетних завдань муніципальної поліції є 
взаємодія з органами внутрішніх справ та іншими 
правоохоронними і контролюючими структурами з питань 
попередження та профілактики порушень правопорядку на 
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території міст. Взаємодія поліції й населення заснована на двох 
основних принципах: консультації та співробітництва (кооперації). 

Консультація означає, що поліція, ґрунтуючись на 
вивченні думки населення, визначає свої пріоритети й політику 
діяльності, намагаючись, щоб вони відповідали потребам 
місцевого населення. Поліція перебуває на службі в населення, а 
це означає, що вона повинна знати, що найбільше хвилює й 
турбує людей, і мати змогу відповідати на ці запити, а також 
знати, наскільки люди задоволені роботою поліції. Крім того, 
консультація означає, що поліція повинна пояснювати свої дії, 
звітувати перед населенням. 

Кооперація (співробітництво) між поліцією та 
громадськістю означає спільну роботу для досягнення загальних 
цілей. У Великобританії найбільш популярна ідея партнерства, 
яка полягає в тому, що поліція та громадськість є ніби 
“співавторами” безпеки співтовариства. Партнерство 
визначається також як спільна робота з населенням щодо 
виявлення і вирішення місцевих проблем: “поліція і 
громадськість повинні працювати разом як рівні партнери для 
виявлення проблем, визначення пріоритетів і вирішення 
болючих проблем, таких як злочинність, наркотики, страх перед 
злочинністю, суспільні безладдя, а також проблеми 
безгосподарності в мікрорайоні” [1]. 

Однією, з найцікавіших форм співробітництва поліції 
зарубіжних країн та населення, є сусідське спостереження. 

Суть сусідського спостереження полягає в тому, що 
громадяни повинні стати “очима й вухами” поліції, 
спостерігаючи за подіями біля будинку й повідомляючи про 
підозрілі випадки або осіб у своєму районі. Ідея полягає в тому, 
що через участь у сусідському спостереженні вони можуть 
краще дізнатися один про одного, допомагати один одному, 
повідомляючи про будь-які підозрілі події в поліцію [2]. 
Невеликі групи громадян збираються для вирішення місцевих 
проблем, обмінюються порадами про те, як убезпечити себе від 
злочинців, а також будують плани щодо організації 
спостереження в районі проживання. Члени групи доглядають 
за будинками своїх сусідів, маркірують своє майно, поліпшують 
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захищеність своїх будинків і в деяких програмах висувають 
пропозиції щодо благоустрою території [3; 4, с. 126]. 

Сусідське спостереження може бути розпочате з 
ініціативи місцевої поліції або співробітника з профілактики 
злочинності, а найчастіше – з ініціативи самих громадян. 
Звичайно, призначаються координатор, посередники між 
координатором і місцевими жителями. Проводяться збори й 
видаються бюлетені для інформування місцевих жителів, на 
будинках розміщаються спеціальні наклейки; вуличні 
покажчики також можуть використовуватися для інформації, що 
дана територія охоплена програмою сусідського спостереження. 

Концепція співробітництва поліції із громадськістю в 
останні кілька десятиліть стала важливим елементом 
планування діяльності багатьох поліцейських сил і підрозділів у 
Європі й Північній Америці. Досвід упровадження різних 
програм і форм співробітництва з населенням на Заході показує 
важливість спільної роботи поліції та громадськості, 
насамперед, для профілактики злочинності й порушень 
громадського порядку. Крім того, розвиток та зміцнення 
співробітництва з населенням може розглядатися як важлива 
складова процесу демократизації поліції, під час якого поліція 
стає все більше сприйнятливою до потреб і проблем населення, 
на службі в якого вона перебуває. 

В Україні, в якій міліція перебуває на початку 
демократичних перетворень і в пошуку ефективніших шляхів 
боротьби зі злочинністю, навряд чи існує альтернатива 
зміцненню відносин із громадськістю. У радянський період 
було накопичено значний досвід співробітництва міліції із 
громадськістю, хоча далеко не завжди таке співробітництво 
базувалося на добровільній основі і не завжди дійсно 
допомагало вирішувати проблеми злочинності та 
громадського порядку. Проте для сучасної міліції України 
процес відновлення відносин співробітництва з населенням є 
природним відродженням існуючих традицій, що існували 
раніше [4, с. 130]. 

Здійснюючи реформу міліції в Україні, недостатньо 
обмежуватися тільки діями, що вживаються урядом. Для 
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досягнення успіху також необхідна активна участь міліції та 
громадськості в реформаційних процесах. Нині міліція, як і інші 
державні органи, занадто віддалена від проблем людей. 
Пріоритетним напрямом діяльності правоохоронців найчастіше 
вважається розшук та затримання злочинців, а діяльність, 
пов’язана з попередженням злочинів, майже не проводиться. у 
сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки, 
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ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧОМУ СЕКСУАЛЬНОМУ 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Торгівля дітьми вже давно стала жорстокою реальністю. 
На відміну від розвинених країн, котрі ведуть постійну боротьбу 
з цим ганебним явищем, Україна може похвалитися лише 
локальними й періодичними акціями. Торгівля людьми, і дітьми 
зокрема, привертає сьогодні дедалі більшу увагу міжнародного 
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співтовариства. Поряд із нелегальним переправленням 
мігрантів, використання «живого товару» для збаачення 
становить дуже серйозну гуманітарну, економічну й міграційну 
проблему в рамках транснаціональної злочинності. Ці явища не 
нові, але останнім часом вони набули поширення, постійно 
змінюючись та ускладнюючись. 

В кримінологічній літературі розглядаються випадки 
торгівлі дітьми з метою їх примушування до сексуальних дій. 
Таких випадків з дівчатами відбувається у три-чотири рази 
частіше, ніж з хлопчиками [1].  

Збільшення числа проданих дітей, як правило, пов’язане з 
бідністю, епідемією СНІДу, економічними кризами, 
політичними репресіями та всезростаючим попитом з боку 
насильників над дітьми. Корупція та відсутність або 
невідповідність законів, недотримання існуючих законів – усе 
це є також фактори, які прямо чи опосередковано призводять до 
експлуатації дітей. Кожен рік тисячі дітей перепродуються з 
Непалу в Індію. Мережа торгівців виявлена в Африці та Східній 
Європі. Діти з України, Росії, Молдови знайдені в Угорщині, 
Польщі, балтійських країнах та великих містах Західної Європи. 
Діти з Румунії та Молдови були запрошені як танцювальні 
колективи в Камбоджу для виступів, а там були примушені до 
проституції. 

Випадки торгівлі дітьми зустрічаються частіше в сім’ях 
без батьківського піклування з низькими доходами. Має місце 
торгівля дітьми-інвалідами для їх використання у жебрацтві. 
Надходять повідомлення про торгівлю дітьми і про туризм для 
сексуальних збочень з дітьми [2]. 

Віктимологічна модель дитячої работоргівлі складається з 
наступних груп ознак: 

– стать, вік, національність, етнічна приналежність, 
наявність або відсутність сім’ї, освіта, місце проживання; 

– рівень інтелектуального розвитку, схильність до 
зовнішнього впливу, вольові та емоційні властивості; 

– моральні та етичні принципи, ціннісні орієнтації; 
– пристрасть до шкідливих звичок, стан психічного 

здоров’я. 
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Крім того, враховуються типові дитячі ознаки, що 
залежать від цілей торгівлі та характеру негативних наслідків 
при створенні віктимологічної моделі:  

– жертви комерційної сексуальної експлуатації 
(проституції, порнографії); 

– жертв трудової експлуатації (на виробництві, у 
домашньому господарстві); 

– жертв жебраків; 
– жертв застосування біотехнологій; 
– жертв незаконного усиновлення. 
Міжнародне товариство відносить дітей до групи 

підвищеної віктимності. Так, у Загальній декларації прав 
людини проголошено, що діти мають право на особливий захист 
і допомогу. У Декларації прав дитини вказано, що дитина, через 
її фізичну та розумову незрілість потребує спеціальній охороні й 
турботи, включаючи необхідний правовий захист, як до, так і 
після народження. Конвенція про права дитини зобов’язує 
державу забезпечити у максимально можливому ступені 
виживання і здоровий розвиток дитини, а також щоб дитина не 
розлучалася зі своїми батьками всупереч їх бажанню.  

Водночас в Україні намітилися тенденції до розвитку 
секс-туризму, особливо дитячого. Такі «туристи» поділяються 
на цілеспрямованих и ситуаційних. Останні їдуть по справах 
бізнесу в курортні чи великі міста, а принагідно знаходять собі 
інтимні пригоди. Цілеспрямовані планують все заздалегідь і 
вибирають місця не привабливі для класичного туризму.  

Частіше жертвами становляться хлопці і дівчата 13-17 
років із проблемних сімей і інтернатів. У них немає довірчих 
відносин з батьками, їх легко зацікавити коштовними 
подарунками чи частуванням.  

У будь-якому випадку, незалежно від того, чи за власним 
бажанням дитина пішла на контакт із педофілом або стала 
жертвою, в майбутньому їй буде тяжко влаштувати своє життя, 
інтегруватися у суспільство. 

Модель молодіжної та дитячої групової віктимності 
рабства заснована на психологічних особливостях, що є 
особливо важливою віктімогенною особливістю [3] 
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представника цієї соціальної групи. У кримінологічній 
літературі найбільш докладно розглядаються випадки торгівлі 
дітьми з метою їх примусу до сексуальних дій. Таких випадків з 
дівчатами відбувається в три рази частіше, ніж з хлопчиками [4]. 
Випадки торгівлі дітьми зустрічаються частіше в криміногенних 
сім’ях. На противагу традиційним уявленням діти, народжені у 
шлюбі, теж часто стають жертвами торгівлі, як і позашлюбні й 
прийомні діти. 

Які ж фактори, що впливають, на розвиток секс-індустрії в 
країні? Очевидно знайти однозначну відповідь на це питання 
буде тяжко. Важливу роль тут відіграють як загальносоціальні, 
спеціальні, так і індивідуальні обставини – зручні умови для 
життя, вродливі люди, низькі ціни на продукти, територіальні 
особливості, бідність, безпритульність, відсутність покарання за 
сексуальний туризм як такий. Тому давно назріла необхідність 
подачі до Верховної Ради України законопроекту про 
запобігання та протидію дитячого секс-туризму і Кодексу 
захисту дітей від сексуальної експлуатації та туризму.  
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ЗАХОДИ ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 
ЗЛОЧИНІВ СТОСОВНО ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ 

В УКРАЇНІ 
 
Віктимологічні профілактика в загальній структурі 

запобігання злочинності займає особливе місце, оскільки її 
основна мета – захист потенційної жертви. Профілактична 
робота, здійснювана в цьому напрямі, реальні заходи допомоги і 
захисту ведуть до скорочення віктимізації, а також до зменшення 
злочинів, в яких є потерпілий. Ефективність віктимологічної 
профілактики досить висока при її реальному застосуванні і може 
в значній мірі полегшити протидію злочинності [1; 2]. 

Розглядаючи правові заходи загальносоціального 
запобігання злочинів, не зайвим видається розробка з подальшим 
прийняттям на законодавчому рівні державної програми 
соціального забезпечення і захисту літніх людей. На сучасному 
етапі, усе чіткіше простежується, необхідність розробки 
самостійного напряму державної політики зазначеної цільової 
спрямованості. Положення про те, що політика щодо старіння 
повинна розроблятися в рамках більш загального «життєвого 
курсу» і розглядатися в масштабах усього суспільства з 
урахуванням наступних глобальних індивідів і керівних 
принципів Організації Об’єднаних Націй, містить ухвалений 
Організацією Об’єднаних Націй міжнародний план дій з 
проблеми старіння [3]. 

Одним з необхідних перших кроків у напрямі успішного 
здійснення зазначеної мети є включення проблеми старіння та 
інших питань, пов’язаних з добробутом і безпекою літніх людей, 
в національні програми розвитку держав. 
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Однією з конкретних форм правового захисту жертв 
злочинів виступає відшкодування шкоди, заподіяної злочином 
людям похилого віку. Компенсація матеріальної та моральної 
шкоди є загальносоціальним заходом запобігання [4] як 
повторної криміналізації, так і повторної віктимізації осіб 
похилого віку. Примушуючи злочинця до відшкодування шкоди, 
компенсаційні заходи одночасно служать задоволенню 
справедливих вимог жертви. Крім того, компенсація заподіяної 
злочином шкоди, особливо моральної, може розглядатися як 
умова примирення потерпілого і злочинця, а отже, як спосіб 
декриміналізації відносин жертви і злочинця. Процеси 
девіктимізації потерпілого від злочину також тісно пов’язані з 
відшкодуванням йому шкоди. Водночас для потерпілих похилого 
віку значно зростає значення державної компенсації шкоди, 
особливо у випадках, коли злочинець не знайдений або у нього 
немає достатніх коштів для повноцінної компенсації шкоди, 
заподіяної злочином [5]. 

Усе це свідчить на користь віктимологічного напряму, який 
є підсистемою запобігання злочинів і націлений на вплив 
факторів віктимологічного характеру в напрямі потенційного і 
реального потерпілого. 

Заходи віктимологічної профілактики, як, власне, і 
кримінологічної, за змістом можуть бути: організаційними; 
правовими; технічними; соціальними; виховними; економічними. 

Віктимологічна профілактика може здійснюватися як на 
загальному рівні впливу на фактори, що детермінують 
віктимізацію від злочинності в цілому, так і на особливому 
(спеціальному) – являючи собою вплив на детермінанти 
віктимізації окремих видів і форм злочинності. 

Індивідуальна віктимологічна профілактика здійснюється з 
метою запобігання первинної або повторної віктимізації 
конкретної фізичної особи літнього віку. 

При проведенні низки досліджень [6; 7] щодо осіб літнього 
віку, особливу увагу було приділено спеціальній віктимологічній 
профілактиці, під якою розглядається система заходів, 
спрямованих на блокування або нейтралізацію чинників, що 
безпосередньо детермінують віктимізацію. 
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Крім того, посилення кримінальної відповідальності за 
вчинення злочинів проти літніх осіб у сукупності з іншими 
профілактичними заходами також могли б мати значний 
профілактичний ефект. У зв’язку з цим варто відзначити 
доцільність включення в КК України обставину, що обтяжує 
діяння «учинення злочину щодо особи похилого віку», указавши 
при цьому, з якого віку людина може бути визнаною літньою. 

На наш погляд, віктимологічним запобіганням нарівні з 
правоохоронними органами повинні займатися й інститути 
громадянського суспільства. Ідеальним було б створити службу, 
яка б спеціалізувалася на здійсненні допомоги людям літнього 
віку та забезпеченні їх безпеки. Особлива ж роль у 
віктимологічній профілактиці правопорушень, вчинених щодо 
осіб літнього віку, відводиться дільничним інспекторам міліції 
[8], які в обов’язковому порядку повинні знати всіх літніх людей, 
що проживають на їх території, відвідувати кожного хоча б раз на 
квартал з тим, щоб пенсіонер знав свого дільничного в обличчя, а 
також мав його координати для звернення у разі потреби за 
допомогою або консультацією. 

Таким чином, можна дійти наступного висновку: 
віктимологічним запобіганням злочинів, вчинених щодо осіб 
літнього віку, можна істотно скоротити кількість таких злочинних 
посягань тільки у випадку злагодженої роботи всіх суб’єктів, які 
здійснюють процес запобігання, – правоохоронних органів, 
громадських організацій та спеціалізованих соціальних центрів.  
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ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОФІЛАКТИКА ЯК 

ФОРМА ОРД  
 
Основним напрямком у діяльності суспільства на всіх етапах 

його історичного розвитку в боротьбі зі злочинністю є 
профілактика злочинів. Ця проблема вже багато років привертає 
увагу як урядів держав, так і громадськість. Високий рівень 
злочинності робить проблему профілактики злободенною та 
актуальною в усьому суспільстві.  

Профілактика злочинності становить багаторівневу систему 
цілеспрямованих державних і громадських заходів щодо виявлення, 
усунення, ослаблення та нейтралізації причин і умов злочинності, 
окремих видів і конкретних злочинів, а також утримання від 
переходу чи повернення на злочинний шлях осіб, умови життя та 

поведінка яких вказують на таку можливість 1, с.51 . 
Профілактика злочинності повинна відповідати принципам 

законності, демократизму, гуманізму, справедливості та науковості 

1, с.52 . 
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Профілактика злочинів може ефективно здійснюватися лише 
у тому випадку, коли є наявними: мета діяльності стосовно всіх 
елементів і на всіх рівнях; кадри, які повинні реалізовувати цю 
мету; порядок проведення діяльності, її правова і методична 
регламентація; матеріальні ресурси, необхідні для проведення 

профілактичної  діяльності 2, с.111 . 
Відповідно до чинного законодавства України, а також до 

міжнародних угод про права людини, профілактика злочинів є 
одним із пріоритетних напрямів державної діяльності, головним 
завданням усіх органів державної влади, правоохоронних органів, 
серед яких особливе місце посідають ОВС. Стан профілактики 
злочинів нині потребує поліпшення, використання нових форм і 
методів цієї роботи. Викриття злочинів має загальне превентивне 
значення, але конкретна профілактика в процесі викриття злочину 
майже не здійснюється, при цьому можуть бути виявлені причини і 
умови, які сприяють вчиненню правопорушення, однак здійснення 
заходів щодо їх усунення виходить за межі викриття злочину. 

Оперативно-розшукова профілактика – це спеціалізована 
складова частина оперативної роботи ОВС, яку виконують 
оперативні працівники з використанням негласних сил, засобів та 
методів для виявлення причин злочинів та умов, що сприяють їх 
вчиненню, осіб, від яких можна очікувати вчинення злочинів, та 
застосування до них профілактичного впливу, попередження 

задуманих та підготовлюваних злочинів 3, с.111 . 
Питанням оперативно-розшукової профілактики займалися і 

продовжують займатися ряд науковців, серед них можна виділити 
І.П. Козаченка, В.О. Глушкова, О.М. Джужу, Я.Ю. Кондратьєва, 
С.С. Овчинського та інших, але багато питань не є вирішеними і до 
сьогодні. 

Для здійснення оперативної-розшукової профілактики 
злочинів оперативні працівники повинні знати і чітко виконувати 
вимоги законів і підзаконних нормативних актів, які дають змогу 
уникнути як порушень законності і прав об’єктів профілактики, так 
і невиконання оперативними працівниками визначених відомчими 
нормативними актами їхніх дій. 

Оперативно-розшукова профілактика існує у двох формах: 

загальна та індивідуальна 4, с.339 . Об’єктом індивідуальної 
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профілактики є конкретна особа, а загальної - все суспільство. 
Оперативно-розшукова профілактика, виступаючи як самостійний 
напрям ОРД, є специфічною підсистемою профілактики 
злочинності як на загальному, так і на індивідуальному рівнях. 

На загальному рівні оперативно-розшукова профілактика і 
спрямована на обмеження дії негативних явищ і процесів, 
взаємопов’язаних зі злочинністю; усунення (нейтралізацію) 
детермінантів злочинних проявів; ліквідацію криміногенних 
факторів у мікросередовищі особи, які формують її 

антигромадську позицію і мотивацію злочинної поведінки 5, с.22 . 
Отже, оперативно-розшукова профілактика як форма ОРД 

здійснюється у трьох напрямках, а саме: виявлення причин та 
умов, що сприяють вчиненню злочинів (загальна профілактика); 
виявлення осіб, від яких слід очікувати вчинення злочину, та 
здійснення щодо них профілактичних заходів (індивідуальна 

профілактика); запобігання злочинам 6, с.32 . 
Таким чином, оперативно-розшукову профілактику слід 

розглядати як специфічну діяльність оперативних підрозділів ОВС, 
врегульовану нормативно-правовими актами, щодо проведення 
систематичного контролю за оперативною ситуацією для усунення 
причин, що сприяють їх вчиненню, запобігання виникнення умов 
та виявлення осіб, від яких слід очікувати вчинення 
правопорушень та здійснення на них профілактичного впливу для 
недопущення вчинення задуманих злочинів чи тих, що готуються. 

 
Список використаних джерел 

1. Кримінологія : Навч. посіб. / [О. М. Джужа, В.В. 
Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. Опанасенко, В.Г. Пшеничний, В.Г. 
Сюравчик] ; за заг. ред. проф. О. М. Джужи . – К. : Прецедент, 
2006. – 198 с. 

2. Кримінологія : Підручник для студентів вищих навч. 
закладів / [О. М. Джужа, Я.Ю. Кондратьєв, О.Г. Кулик, П.П. 
Михайленко та ін.] ; за заг. ред. проф. О. М. Джужи . – К. : 
Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.  

3.Оперативно-розшукова діяльність : навч. посіб. / [Є. М. 
Моісеєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.] ; за ред. проф. О. 
М. Джужи . – К. : Правова єдність, 2009. – 44 с. 



 189 

4.Аванесов Г.А. Криминология и социальная профілактика. 
– М., 1980. – С. 339–156. 

5.Оперативно-розшукова діяльність та негласні (слідчі) 
розшукові дії у схемах [Текст] : посіб. / [Никифорчук Д.Й., Зима 
Л.М., Тарасенко О.С. та ін.]; за заг. ред.. В. В. Коваленка. – К.: Нац. 
Акад. внутр. справ, 2012. – 156. 

 
 

Турлова Ю.А., головний науковий 
співробітник відділу досліджень проблем 
діяльності прокуратури щодо представництва 
інтересів громадянина або держави в суді 
Науково-дослідного інституту Національної 
академії прокуратури України, кандидат 
юридичних наук 
 

ЩОДО ІДЕНТИФІКУЮЧИХ ОЗНАК ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ЗЛОЧИННОСТІ 

 
Дослідження природи екологічно небезпечної поведінки, 

що полягає в основі виділення окремого виду злочинності, – 
екологічної злочинності – є одним з найважливіших завдань 
кримінологічної науки і є теоретико-методологічною підставою 
розробки ефективного механізму комплексних заходів протидії 
екологічній злочинності.  

Обґрунтовуючи необхідність цілеспрямованого вивчення 
злочинів, що у своїй сукупності утворюють екологічну 
злочинність слід акцентувати увагу на змістовому аспекті 
даного явища. Для цього необхідним є з’ясування принципових 
питань, що стосуються визначення специфічних 
кримінологічно-значущих інтегруючих ознак, що дозволяють 
відрізняти даний вид злочинності від інших. 

Визначення злочинності та окремих її видів, у тому числі 
й екологічної, має «конструюватись» за двома критеріями: 
об’єктивним, що відображає її властивості – у першу чергу 
соціально небезпечний характер, та суб’єктивним, що полягає у 
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протиправному, формально визначеному у законі характері 
такої поведінкової діяльності. 

Саме наявність специфічних ознак об’єктивного характеру 
якісно відрізняють екологічну злочинність від інших видів 
злочинності, що має бути відображено у дефініції. 

Першою такою ознакою є спрямованість кримінальної 
активності, проявом якої є заподіяння (або загроза заподіяння) 
шкоди навколишньому природному середовищу, що знаходить 
своє вираження у погіршенні життєздатності, якості, цілісності, 
взаємозв’язків та інших об’єктивних параметрів навколишнього 
середовища та його окремих екосистем (тваринній та рослинний 
світ, атмосферне повітря, землі, води, надра і т. ін.) – у межах, в 
яких вони потрапляють в сферу кримінально-правового 
регулювання. 

Другою специфічною (ідентифікуючою) ознакою 
екологічної злочинності є її підвищена суспільна небезпечність, 
що проявляється у створенні реальної загрози біологічним 
основам існування людства. 

Підвищена небезпечність екологічної злочинності 
зумовлена передусім посиленням антропогенного навантаження 
на природне середовище, що в умовах глобальної екологічної 
кризи створює загрозу заподіяння суттєвої, часто не 
відновлюваної шкоди життєво важливим інтересам людини, 
суспільства та держави: зменшуються запаси природних 
ресурсів; забруднюється природне середовище; втрачається 
природний зв’язок між людиною та природою; загублюються 
естетичні цінності; екологічна криза загрожує не тільки гідному 
існуванню людини, але і самому життю; для держави екологічна 
криза пов`язана із скороченням свободи політичного вибору, яка 
обумовлена транскордонним характером екологічних проблем; 
загострення екологічної ситуації в різних регіонах світу стає 
причиною соціальної та політичної нестабільності, 
міждержавних протиріч та насильницьких конфліктів [1, с. 635]. 

Шкода, що заподіюється окремим елементам довкілля 
унаслідок існування екологічної злочинності, проявляється у 
небезпечних змінах природного середовища, що ведуть до 
порушення структури і функціонування природних систем 



 191 

(ландшафтів). Варто звернути увагу на те, що поняття шкоди є 
антропоцентричним, оскільки негативні зміни в природі 
оцінюються щодо умов існування людини. 

Ілюструючи цю ознаку, доречним є навести песимістичне 
висловлювання, що було зроблене Жан-Батістом Ламарком ще у 
1809 році: «Можна, мабуть, сказати, що призначення людини 
ніби полягає в тому, щоб знищити свій рід, попередньо 
зробивши земну кулю непридатною для проживання».  

Третьою ідентифікуючою ознакою екологічної 
злочинності є її об’єктивна функціональність. Екологічна 
злочинність за її сутністю є продовженням «нормального» 
природокористування та однією з форм діяльності, яка в силу 
своєї результативності була відібрана суспільством в процесі 
його розвитку і закріплена як можливий зразок поведінки. 
Вчинення посягань екологічного характеру є одним із способів 
задоволення потреб людини. Очевидно, що за допомогою 
вчинення таких злочинів людина здатна забезпечити себе 
матеріально (що найбільш яскраво проявляється у злочинах, 
пов’язаних з протиправним заволодінням природними 
ресурсами (мисливських, рибних, рослинних, мінеральних), 
задовольнити вітальні потреби. Відтак, існування та розвиток 
екологічної злочинності (та іншої девіантної поведінки у цій 
сфері) означає її об’єктивну функціональність, адже в іншому 
випадку вона була б елімінована в процесі еволюції суспільства. 

Четвертою ідентифікуючою ознакою екологічної 
злочинності є її соціально-конструктивний характер. Як 
справедливо зазначає Я. Гілінський, злочин і злочинність – 
поняття релятивні (відносні), конвенціональні («договірні»: як 
«домовляться» законодавці), вони суть – соціальні конструкти, 
які лише частково відображають соціальні реалії [2].  

Усвідомлення того, що значна частина звичних 
суспільних явищ є не чим іншим як конструкціями, більш-менш 
штучними, «побудованими» суспільством, склалося в 
соціальних науках лише в другій половині ХХ ст. У сучасній 
кримінології визнання злочинності соціальної конструкцією 
відбулося порівняно пізно, хоча сьогодні розділяється багатьма 
зарубіжними кримінологами. Найбільш яскраво історично-
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мінливий характер проявляється саме на прикладі екологічної 
злочинності. Те, що раніше було звичним (наприклад, усталені 
народні звичаї порубок у державному лісі, самовільне 
полювання, рибна ловля, вивіз побутових і промислових 
відходів до найближчого лісу чи поля, злив неочищених стоків у 
річку), вважається унаслідок криміналізації екологічним 
злочином. Таким чином, криміналізація є одиним зі способів 
конструювання соціальної реальності.  

Водночас, соціальне конструюювання екологічної 
злочинності грунтується на об’єктивних реаліях. Так, 
реальністю є те, що деякі види людської життєдіяльності 
(зокрема, браконьєрство) завдають тваринному та рослинному 
світу значної шкоди, певні види економічної діяльності 
настільки негативно впливають на довкілля, що це призводить 
до стрімкого зростання захворюванності та смертності 
населення. Такі реалії негативно сприймаються і оцінюються 
спочатку окремими людьми, а потім – й усім суспільством. 

Проведене автором дослідження поняття екологічної 
злочинності та її специфічних (ідентифікуючих) ознак дає 
можливість сформулювати дефініцію. Усвідомлюючи 
неповноту та не претендуючи на вичерпність запропонованої 
дефініції, на думку автора, екологічну злочинність можна 
визначити як соціальне явище, що має небезпечний для 
суспільства, об’єктивно-функціональний, соціально-
конструктивний характер, та проявляє себе в поведінці, яка 
заборонена кримінальним законодавством, та посягає на 
навколишнє природне середовище чи його окремі об’єкти, 
створюючи небезпеку біологічним основам існування людства. 
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ЗАПОБІГАННЯ МАРГІНАЛЬНИМ ЯВИЩАМ, 

ПОВ’ЯЗАНИМ З ЮВЕНАЛЬНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 
 

У сучасних умовах немає завдання більш важливою, ніж 
збереження підростаючого покоління. Можливості здійснення 
практичних кроків у даному напрямку задаються тією 
об'єктивною ситуацією, яка склалася в Україні в останні роки. 

Злочинність неповнолітніх сьогодні стала носити більш 
небезпечний для суспільства характер, ніж за всі минулі періоди 
існування держави. Результати кримінологічних досліджень 
свідчать про глибокі провали в соціальній політиці і виховно-
профілактичній роботі з неповнолітніми. Явища соціальної 
деформації проникли в усі сфери суспільного життя. В значній 
мірі вони обумовлені недостатньою ефективністю системи 
виховного впливу на осіб, не пристосованих до суспільного 
середовища.  

Попередження маргінальних (фонових) негативних 
соціальних явищ в молодіжному середовищі слід розглядати як 
ранній етап, спосіб профілактики ювенальної злочинності. 
Маргінальний (від лат. margo – край, межа) – знаходиться на 
межі двох середовищ; людина опинилася за своїм становищем 
поза певного соціального прошарку (маргінальна особистість, 
маргінал). Фонові – негативні соціальні явища, пов’язані зі 
злочинністю, такі як пияцтво, алкоголізм, наркоманія, 
бродяжництво, проституція. 

Соціально-економічні та політичні перетворення на 
Україні потягли за собою зниження рівня життя значної частини 
населення, зміну звичного укладу життя і морально-ціннісних 
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орієнтацій, погіршення психологічного клімату в сім'ї і 
ослаблення її виховних можливостей, посилення агресії по 
відношенню до дітей. Саме ці фактори є причинами, які 
зумовлюють зростання соціального сирітства та бездоглядності 
дітей, розширення середовища маргінальної молоді. Разом з 
тим, суспільство виявилося не готовим до протидії масового 
зубожіння людей, викиданню найбільш дезадаптованих 
громадян з соціуму, особливо з числа дітей і підлітків. 
Асоціальна поведінка підлітків-маргіналів є криміногенним 
фактором і живильної базою для розвитку загальної 
злочинності.  

Суспільство своїми проявами агресії, не бажанням 
допомогти та зрозуміти підростаюче покоління запускає процес 
перетворення їх на злочинців та запускає механізм розвитку 
злочинності в цілому.  

Злочинність зазначеної категорії осіб має не тільки 
загальні риси, що відносяться як до злочинності неповнолітніх, 
так і до злочинності в цілому, але й свої особливості, внаслідок 
чого підлітки-маргінали потребують і в особливих заходах 
профілактичного впливу. Як показує практика, прийняті заходи 
в області адміністративних, силових і репресивних методів 
боротьби з цим асоціальним, криміногенним явищем зазвичай 
виявляються безрезультатними. Система освіти та охорони 
здоров'я, наукові установи у зв'язку з вкрай мізерним 
фінансуванням, відсутністю спеціальних кадрів, нерозвиненими 
мережею і матеріально-технічною базою закладів не змогли 
швидко розробити і впровадити методи та засоби профілактики, 
діагностики лікування та реабілітації дітей і підлітків з 
маргінального середовища. 

В узагальненому варіанті можна розглядати загальні, 
спеціальні та індивідуальні профілактичні заходи впливу на 
важких дітей. До загальних заходів ми можемо віднести: 

 створення матеріальної бази для підвищення життєвого 
рівня населення, зміцнення інституту сім’ї, зниження 
безробіття; 

 організація дозвілля дітей та підлітків за державної та 
приватної підтримки, розвиток спорту; 
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 здійснення контролю за поведінкою неповнолітніх у 
місцях масового відпочинку, за дотриманням правил реалізації 
спиртних напоїв та тютюнових виробів, заборони на їх продаж 
підліткам; 

 морально-правове виховання неповнолітніх [1], читання 
циклу лекцій, бесід в правових клубах, кінотеатрах, молодіжних 
аудиторіях за участю фахівців (юристів, психологів, соціологів); 

 проведення у всіх навчальних закладах диспансеризації 
учнів і студентів з метою раннього виявлення хронічних 
захворювань на ґрунті вживання спиртних напоїв, наркотиків; 

 розробка форм контролю за використанням Інтернету 
дітьми та підлітками; 

 вдосконалення роботи правоохоронних органів, 
підвищення їх ролі з виявлення дорослих осіб, які схиляють 
неповнолітніх до вживання наркотиків і спиртних напоїв, 
заняття бродяжництвом, жебрацтвом, проституцією, утримують 
притони. 

До спеціально-кримінологічних заходів відноситься 
розробка комплексних цільових програм з профілактики 
правопорушень і бездоглядності неповнолітніх, де ставляться 
конкретні завдання, визначаються терміни і виконавці, 
виділяються ресурси. Серед заходів слід виділити: 

 цільові програми «Канікули», «Ні наркотикам», 
«Відпочинок у літку»; 

 створення і зміцнення матеріальної бази за місцем 
проживання; 

 організацію відпочинку дітей та підлітків у літку; 

 цільові рейди «Двір», «Парк», «Вокзал», 
«Безпритульник» [2]; 

 уведення за рахунок коштів місцевого бюджету штатних 
працівників комісій у справах неповнолітніх і захисту їх прав, 
шкільних інспекторів у справах неповнолітніх та інших. 

Пропонується не тільки використання бюджетних коштів, 
а й створення спеціалізованих фондів за рахунок пожертвувань 
спонсорів (представників бізнесу, церкви, військових структур). 

У спеціальному запобіганні злочинності кримінолог 
відіграє активну роль: 
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 він готує результати досліджень, які служать базою для 
розробки цільових програм; 

 пропонує конкретні напрямки зниження криміногенності 
і віктимності відповідних суб’єктів, об’єктів, сфер діяльності; 

 бере участь у розробці системи заходів, що реалізують ці 
напрями. А це і проведення кримінологічної експертизи 
проектів цільових спеціальних програм, що дасть можливість 
знизити криміногенний і віктимогенний потенціал певної групи 
або об’єкта без вдосконалення всього суспільства і т.п. [3; 4]. 

У спеціальному запобіганні злочинності виділяються 
наступні етапи: раннє та безпосереднє запобігання, 
попередження самодетермінації злочинності. 

Спеціально-кримінологічні заходи мають конкретну 
спрямованість. Вони можуть здійснюватися в масштабах усієї 
країни або в регіонах, мати загальний або індивідуальний 
характер. 

Індивідуальні заходи здійснюються на обласному та 
районному, тобто місцевому (муніципальному) рівні: 

 поєднання виховних і примусових заходів щодо 
неповнолітніх правопорушників; 

 виявлення та взяття на облік неповнолітніх, схильних до 
вчинення правопорушень, пов’язаних з ювенальною 
злочинністю; 

 надання допомоги у влаштуванні на роботу чи навчання, 
при необхідності, організація лікування; 

 організація індивідуальної роботи з постановою на 
облік: вивчення причин протиправної поведінки, сприяння у 
нормалізації відносин з батьками; 

 відвідування підлітків у сім’ї, за місцем роботи чи 
навчання, запрошення для бесіди в державні установи; 

 прийняття адміністративних заходів до батьків, які 
ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дітей. 

Підводячи підсумки вищевказаного слід зазначити, що 
маргінальна практика [5; 6] і злочинність знаходяться в єдиному 
нерозривному зв’язку. Їх об’єднує правовий нігілізм, 
систематична протиправна діяльність, рух до більш небезпечних 
діянь. Зупинити цей рух можливо лише за активної участі 
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державних і суспільних інститутів, при розробці та здійсненні 
грамотної кримінально-правової, адміністративно-правової та 
кримінологічної політики. 
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ЩОДО СОЦІАЛЬНИХ ДЕТЕРМІНАНТ ЗЛОЧИННОСТІ 

 
Посилення криміногенності середширокого спектру 

суспільних відносин в Україні без сумніву вимагає підвищеної 
уваги наукової спільноти до цілої низки проблем 
функціонування цього явища. 

Людина як частина суспільства зазвичай втрачає 
індивідуальні властивості, проте знаходить якість 
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середньостатистичної особи, перетворюється на деяку 
розрахункову одиницю, за допомогою якої можна 
сформулювати визначені закономірності, а на їх основі – і 
соціальні причини злочинності. 

Людина, вважав А. Кетле [1], – продукт свого фізичного і 
соціального оточення, свого середовища, а також власної 
індивідуальності. Будь-який злочин готує саме суспільство, а 
злочинець є лише його інструментом. Кожне суспільне 
утворення обов’язково зумовлює певну кількість злочинів того 
чи іншого типу, що немовби виростають з його організації як 
неминучі наслідки. Кетле вивів “схильність до злочину” 
залежно від статі, професії, виховання, клімату і пори року. Він 
підкреслював: злочини викликає різка зміна в житті від 
добробуту до убогості. Зубожілий завжди має спокуси. За 
висновком Кетле, щоб злочин здійснився, необхідні три умови:  

– воля вчинити злочин, що залежить від ступеня 
моральності людини; 

– сприятливі умови для злочину; 
– можливість використати ці умови [2]. 
Цей вражаючий висновок став закономірним наслідком 

розвитку в XVII ст. демографічної статистики. Однак аж до XIX 
ст. не було систематичних статистичних даних про злочинність. 

Щоправда, ще в 1788 p. І. Бентам висловив припущення 
про те, що у сфері злочинності мають спостерігатися стійкі 
статистичні закономірності. Така статистика, писав він, могла б 
стати найдосконалішим методом постачання законодавця 
необхідними для його роботи даними, які могли б скласти 
різновид політичного барометра, за допомогою котрого можна 
було б міркувати щодо ефективності відповідного 
законодавства. Точно так само, як рівень смертності говорить 
про фізичне здоров’я країни, кримінальна статистика може 
свідчити про її моральне здоров’я [3]. 

Якщо злочинність існує постійно, стійко виявляючись, то 
її породжують також стабільно діючі сили. Визнання 
злочинності як соціальної закономірності неминуче веде до 
визнання її обумовленості соціальними явищами, що сприяють 
чи перешкоджають існуванню злочинності. 
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Кетле зробив такий висновок: “Суспільство містить 
зародок усіх, хто має скоїти злочини тому, що в ньому містяться 
умови, що сприяють їх розвитку; воно, так би мовити, готує 
злочин, а злочинець є тільки знаряддям. Кожний соціальний 
стан припускає, отже, певну кількість і певний порядок 
злочинців, що є необхідним наслідком його організації. Це 
спостереження, що на перший погляд може здатися 
безрадісним, навпаки, дуже втішне, якщо ближче придивитися 
до нього. Воно вказує на можливість удосконалення людей за 
допомогою зміни установок, звичок, освіченості взагалі всього, 
що впливає на їх побут”[4]. 

Отже, вперше у кримінології було підкреслено важливість 
соціальних умов, продемонстровано соціальну детермінованість 
злочинності, її відносну незалежність від волі і свідомості 
окремих людей, похідний характер від умов соціального 
середовища. 

Саме в цей період французький кримінолог Лакассань 
вивів відому формулу: “Кожне суспільство має тих злочинців, 
яких воно заслуговує”. Ця фраза була сказана у 1885 р. на І 
Міжнародному конгресі антропологів у Римі [5]. 

Позиція соціального детермінізму в кримінології 
зумовлює надзвичайно важливий висновок, який полягає в тому, 
що без змін соціальних умов, які породжують злочини, марно 
було б намагатися радикально вплинути на злочинність. Якщо 
підставою злочинності є об’єктивні (тобто не залежні від волі 
людей) фактори, то злочинність відтепер перестає здаватися 
всього лише породженням егоїстичних устремлінь деяких 
людей [6]. 

Таке уявлення про злочинність виникає стихійно і є 
надзвичайно стійким. Справді, очевидно, що скоюють злочини 
ті, хто хоче їх скоїти (вільна воля), а хоче цього той, хто 
егоїстичний, зіпсований, невихований. Досить умовити цих 
людей (чи залякати їх) і злочини зменшаться, злочинність 
зникне. 

Якщо не все в поведінці людей залежить від їхніх намірів, 
бажань (від їхньої волі), якщо їх вчинками рухають і об’єктивні 
фактори, то ні жорстокі покарання, ні найдосконаліше 
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кримінальне законодавство, ні найідеальніша машина юстиції 
самі по собі радикально вплинути на злочинність не в змозі. 

Ідея про причинність у сфері людських дій, яка вже 
виникла, ніколи не буде викреслена із сукупності наук, що 
вивчають поведінку людей. 

Проте концепцію А. Кетле обмежувало механічне 
розуміння соціального детермінізму. Для соціального життя він 
намагався вивести закони, аналогічні принципам механіки (дія 
дорівнює протидії; рівновага — властивість суспільства, яка 
може бути стійкою і не стійкою, тощо). Закони ці нібито єдині 
для всіх епох і народів. 

М. Манхейм був правий, коли писав, що “кожне 
суспільство має такий тип злочинності та злочинців, що 
відповідають його культурним, моральним, соціальним, 
релігійним і економічним умовам”. Далі він додає, що 
злочинність – це “глибоко закореніла хвороба нашого 
суспільства”. 

Це доповнення дуже примітне. Воно дає змогу поставити 
запитання: чи вилікуємо такий організм? Іншими словами, 
злочинність є хворобою, чи невід’ємною частиною соціального 
ладу?[7]. 

Відповісти на це запитання в межах механічного 
детермінізму неможливо. З початком XX ст. значно зросла і 
злочинність, яка набула нових відмінних рис (агресивні руйнівні 
дії, зростання ролі наркотиків, поширення злочинності “білих 
комірців” (бізнесменів, директорів корпорацій тощо), постійне 
зростання частки неповнолітніх у статистиці злочинності та ін.). 

Соціальний детермінізм А. Кетле, будучи механічним, не 
зміг пояснити такого зростання злочинності, що ставило під 
сумнів його постулати. 

1. У суспільстві, як і в будь-якому механізмі, як і в 
природних процесах, описаних фізикою І. Ньютона, причинний 
зв’язок діє односпрямовано, за схемою: причина — наслідок. У 
соціальній реальності, як виявилося, причина і наслідок 
постійно міняються місцями, взаємодіють. Низький 
матеріальний рівень, незабезпеченість справді призводять до 
збільшення майнових злочинів, але зростання матеріального 
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статку саме собою викликає за відповідних соціальних умов ще 
гірші форми злочинності. Так, аналізуючи дані кримінальної 
статистики за 50 років (1830—1880), французький психолог і 
кримінолог Г. Тард писав: “Але особливо збільшилася 
жадібність, здається, разом зі збільшенням народного 
добробуту” [8]. 

2. Суспільство, як і будь-який механізм, засноване на 
визначеній, обмеженій кількості правил і принципів, пізнаючи 
які, люди можуть поводитися розумно, тобто відповідно до цих 
пізнаних правил, а тому зростання грамотності, освіченості само 
собою сприяє зменшенню злочинності. Однак і цей постулат, 
що здавався цілком резонним, себе не виправдав. 

Епоха тріумфу буржуазних ідеалів виявилася епохою 
глибокого розчарування у сфері боротьби зі злочинністю. В 
обуренні та здивуванні Г. Тард зазначає: “Як! Зростання 
трудової діяльності і багатства робить природним зростання 
злочинів і злочинців! А де моральна сила праці, моральна 
чеснота багатства, про які стільки говорили? Освіта досягла 
великих успіхів. Де благодійна, настільки прославлена дія 
освіти на вдачі? Як! Три великі попереджувальні лікарські 
засоби від соціальної хвороби: праця, загальний достаток і 
освіта — посилено діяли не раз, а потік злочинності замість 
того, щоб пересихати, раптом вийшов із берегів” [9]. 

Це питання, що постало перед кримінологами, і сприяло 
необхідності на початку XX ст. дати нове тлумачення 
соціальним явищам, у тому числі злочинності, ввести нові 
категорії та поняття сучасної духовної культури суспільства, 
перебороти механічний матеріалізм. 

Кетле на основі положення про те, що немає і не може 
бути суспільства без культури, що саме наявність духовної 
культури — принципова риса будь-яких форм людського 
співжиття, що, не досліджуючи її специфічних законів, не 
можна пояснити ніяке соціальне явище, у тому числі і 
злочинність. Уся справа втому, яка ця культура. Таким чином, 
слід зазначити, що культура без сумніву відігравала та в 
подальшому відіграє ключове значення у причинному комплексі 
стану злочинності. Тому боротися з таким явищем, як 
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злочинність необхідно комплексом систематизованих заходів, 
підгрунтям яких є культурні, економічні соціальні та політичні 
складові.  
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КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЗЛОЧИННОСТІ 

У КРАЇНАХ ЄВРОПИ 
 

Різнорівневі причини та умови злочинності є постійним 
предметним полем науки кримінології. Варто зауважити, що одні й 
ті ж фактори можуть здійснювати як криміногенний, так і 
антикриміногенний вплив у суспільстві. З метою визначення груп 
соціальних індикаторів, які можуть використовуватися для 
моніторингу та системного аналізу криміногенної ситуації у 
європейському регіоні та, зокрема, Україні, нами відібрані 
статистичні дані і узагальнені результати соціологічних опитувань 
з таких джерел: Європейська база даних «Здоров’я для усіх», 
«Глобальний звіт про споживання алкоголю та здоров’я»; 
Управління ООН по боротьбі з наркотиками та злочинністю 
Міжнародного центру тюремних досліджень, Євростату, 
Всесвітнього банку та Європейського соціального дослідження 
(відомості по Україні відсутні за квінтильним коефіцієнтом 
нерівності розподілу доходів та видатками на соціальний захист). 

Надалі обчислено коефіцієнти кореляції Пірсона показників 
соціально-економічного розвитку та культурних цінностей з 
показниками, що характеризують злочинність, а саме: 
стандартизований за віком коефіцієнт смертності (СКС), що 
розраховується за допомогою прямого методу тобто є тією 
величиною, який би міг відповідати загальний коефіцієнт, якби 
структура розподілу населення за віком була приведена до складу 
населення Європи, що прийнятий за стандартний, убивств та 
умисних травм (вікової категорії від 0 до 64 років) та коефіцієнт 
ув’язнених, розраховані на 100 тис. населення (табл. 1). Ці 
показники найбільш повно охоплюються статистикою, на відміну 
від правил реєстрації інших видів злочинності у кожній країні, та 
свідчать про розповсюдженість у країні тяжких злочинів. 
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Таблиця 1 
Матриця коефіцієнтів кореляції Пірсона деяких соціально-

економічних факторів та цінностей культури з коефіцієнтом 
вбивств і коефіцієнтом ув’язнених у країнах Європи 

 

Показники за роками 

СКС, убивства 
та умисні 
травми на 

100000, 2011 

Коефіцієн
т 

ув’язнени
х на 

100000, 
2009 

Соціально-економічні фактори 
Індекс людського розвитку, 
ПРООН, 2012 

-0,45
** 

(N=37) 
-0,47

** 

(N=38) 
ВВП на душу населення, 
2011 

-0,26 (N=37) 
-0,41

* 

(N=37) 

ВНД на душу населення, 
2011 

-0,28 (N=36) 
-0,38

* 

(N=37) 
Квінтильний коефіцієнт 
нерівності розподілу 
доходів, 2011 

0,35 (N=30) 
0,49

** 

(N=30) 

Видатки на соціальний 
захист, 2011 

-0,44
* 
(N=30) 

-0,62
** 

(N=30) 
Загальні державні витрати у 
відсотках від ВВП, 2011 

-0,31 (N=37) 
-0,37

* 

(N=38) 

Демографічні фактори 
Частота абортів на 1000 
живонароджених, 2011 

0,53
**

(N=32) 
0,39

* 

(N=32) 
Частота абортів у віці до 20 
років на 100 
живонароджених, 2011 

-0,28 (N=30) 
-0,46

* 

(N=30) 

Частка живонароджень, 
матері віком до 20 років, 
2011 

0,31 (N=36) 
0,36

* 

(N=36) 

Частка живонароджень, 
матері віком старше 35 
років, 2011 

-0,41
* 
(N=36) 

-0,37
* 

(N=36) 
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Показники за роками 

СКС, убивства 
та умисні 
травми на 

100000, 2011 

Коефіцієн
т 

ув’язнени
х на 

100000, 
2009 

Соціально-обумовлені хвороби 
Захворюваність на 
туберкульоз, на 100000, усі 
форми, 2011 

0,73
**

(N=37) 
0,67

**
(N=3

8) 

СКС, самогубства та 
самоушкодження на 100000, 
2011 

0,52
** 

(N=37) 
0,44

** 

(N=37) 

СКС, відібрані причини, 
пов’язані з алкоголем на 
100000, 2011 

0,73
**

(N=36) 
0,56

** 

(N=36) 

Споживання алкоголю 
Невраховане споживання 
алкоголю, л на душу 
населення, 2011 

0,52
** 

(N=36) 
0,49

** 

(N=37) 

Споживання вина, л на душу 
населення, 2011 -0,50

**
 (N=36) 

-0,46
** 

(
N=37

)
 

Споживання міцних напоїв, 
л на душу населення, 2011 0,68

** 
(N=36) 

0,63
** 

(N=37) 

Цінності культури 

Середній бал відповіді на 
запитання «Для нього 
важливо вигадувати нові ідеї 
та бути творчою людиною. 
Йому подобається все 
робити у свій оригінальний 
спосіб» (за шкалою 1 – 
схожий, 6 – не схожий на 
респондента), 2010-2011  
 

0,43
* 
(N=27) 

0,40
* 

(N=27) 
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Показники за роками 

СКС, убивства 
та умисні 
травми на 

100000, 2011 

Коефіцієн
т 

ув’язнени
х на 

100000, 
2009 

Середній бал відповіді на 
запитання «Для нього 
важливо бути багатим. Він 
бажає мати багато грошей та 
дорогі речі» (за шкалою 1 – 
схожий, 6 – не схожий на 
респондента), 2010-2011  

-0,46
*
 

-0,68
** 

(N=27) 

Середній бал відповіді на 
запитання «Для нього дуже 
важливо, щоб у ставленні до 
людей в усьому світі була 
рівність. Він впевнений, що 
у всіх мають бути рівні 
можливості у житті» (за 
шкалою 1 – схожий, 6 – не 
схожий на респондента), 
2010-2011  

0,43
* 
(N=27) 

0,35 
(N=27) 

Середній бал відповіді на 
запитання «Для нього 
важливо самостійно 
приймати рішення про те, 
що робити. Йому 
подобається бути вільним та 
незалежним» (за шкалою 1 – 
схожий, 6 – не схожий на 
респондента), 2010–2011 

0,42
* 
(N=27) 

0,42
* 

(N=27) 

Середній бал відповіді на 
запитання «Для нього 
важливо, щоб уряд 
гарантував його безпеку від 
усіх загроз. Він хоче, щоб 

-0,21 (N=27) 
-0,39

* 

(N=27) 
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Показники за роками 

СКС, убивства 
та умисні 
травми на 

100000, 2011 

Коефіцієн
т 

ув’язнени
х на 

100000, 
2009 

держава була сильною та 
могла захистити своїх 
громадян» за шкалою (1 – 
схожий, 6 – не схожий на 
респондента), 2010–2011  

Середній бал рівня довіри 
до поліції – середній бал 
відповіді на запитання 
«наскільки Ви особисто 
довіряєте поліції (міліції)» 
(за шкалою 0 – зовсім не 
довіряю, 10 – повністю 
довіряю), 2007–2011  

-0,46** (N=32) 
-0,60** 
(N=33) 

 
Примітка. * – alpha<0,05, **– alpha<0,01; N – кількість 

країн. 
З таблиці кореляційних зв’язків можна зробити такі 

висновки: 
Чим більше розвиненим є суспільство (більший розмір 

валового внутрішнього продукту та валового національного 
доходу на одну особу, освіти населення, тривалості життя, 
видатків бюджету) та менша нерівність у суспільстві – тим 
більша кількість убивств та кількість ув’язнених у місцях 
позбавлення волі; 

Загалом поширення абортів, що свідчить про соціальне 
неблагополуччя у суспільстві, сприяє злочинності. Своєю 
чергою у суспільствах, в яких фіксується більше абортів у жінок 
віком до 20 років спостерігається зменшення злочинності, а у 
суспільствах, де матері народжують до двадцяті років – 
збільшується (у статистичному сенсі) злочинність. На 
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зменшення злочинності впливає народження дітей жінками 
після 35 років. 

Ряд хвороб у суспільстві носять соціально-обумовлений 
характер. Так, наприклад, поширення захворюваності на 
туберкульоз, самогубств та самоушкоджень, алкоголізму 
позитивно корелює з кількістю вбивств та  ув’язнених. 

Невраховане споживання алкоголю серед дорослих 
(старше 15 років) у літрах на душу населення за рік та 
споживання етилового спирту у вигляді міцних алкогольних 
збільшує кількість зареєстрованих убивств та кількість 
засуджених. Натомість споживання вина – зменшує. Останнє 
може бути пов’язане із традицією споживання вина (наприклад, 
Іспанія, Франція, Люксембург). 

У суспільствах, де менше ціняться серед населення 
творчість та оригінальність, рівність можливостей, 
самостійність у прийнятті рішень і більше – багатство та дорогі 
речі, гарантії безпеки від усіх загроз, що надає держава, – 
більше реєструється убивств та засуджується правопорушників 
до тюремного ув’язнення. 

Висока довіра до поліції пов’язана з меншим ревенем 
злочинності. 

Варто зазначити, що соціальні індикатори у своєму 
впливові не є незалежними один від іншого. Так, у суспільствах, 
з більш високим економічним розвитком спостерігається більша 
соціальна захищеність населення, менша розповсюдженість 
соціально-обумовлених хвороб з одночасним поширенням 
цінностей творчості, егалітаризму, самостійності та високою 
довірою до поліцейських на фоні меншого рівня насильницької 
та корисливо-насильницької злочинності. Натомість бідність, 
матеріальне розшарування та соціальне неблагополуччя, що має 
вираз у розповсюдженості соціально-обумовлених хвороб, 
зловживанні алкоголем та абортів, надмірне поширення у 
суспільстві цінностей здобуття багатства, надії на державу у 
гарантуванні безпеки, обумовлює в цілому більший рівень 
злочинності. 
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Досліджуючи детермінацію злочинності у сфері 

інтелектуальної власності, слід звернути окрему увагу на 
інституціолізований вимір її функціонування. Саме в аналізі 
існуючих неофіційних соціальних інститутів, що виникли як 
результат взаємної адаптації економіки та зазначеної злочинності, 
криється шлях до комплексного пізнання механізмів спричинення 
та обумовлення злочинності у сфері інтелектуальної власності. 

Кримінальний ринок інтелектуальної продукції є 
структурним сегментом кримінального ринку товарів та послуг. 
Він є одним з найбільших світових кримінальних ринків. Так, за 
оцінками Всесвітньої митної організації, на долю контрафакту 
припадає 5-7% світової торгівлі, а це приблизно 250 млрд. доларів 
на рік [1]. 

Кримінальний ринок інтелектуальної продукції являє собою 
як сукупності відносин, що виникають з приводу незаконного 
виготовлення, розподілу та збуту продукції, в якій втілені об’єкти 
інтелектуальної власності. Головною особливістю та критерієм 
вирізнення цього кримінального ринку є його об’єкти: будь-яка 
продукція, реалізація якої відбувається з порушенням права 
інтелектуальної власності. Це може бути як підроблена продукція, 
яка була незаконно виготовлена (наприклад, підроблені ліки, 
підроблений одяг та ін.), так і оригінальна, продаж якої 
відбувається з порушенням ліцензійних умов, або спеціально 
встановленого законом чи договором порядку (наприклад, 
розповсюдження комп’ютерних програм чи баз даних без згоди 
правовласника).  
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Що стосується внутрішньої будови кримінального ринку 
інтелектуальної продукції, то цей ринок можна поділити залежно 
від груп підроблених товарів, що збуваються. Так, можна виділити 
кримінальний ринок контрафактного одягу, взуття та аксесуарів 
(питома вага в структурі міжнародної кримінальної торгівлі 
контрафактом - 57%), кримінальний ринок підроблених ювелірних 
виробів та годинників (10%), кримінальний ринок контрафактної 
електроніки (7%), кримінальний ринок підроблених медичних 
препаратів (6%), кримінальний ринок неліцензійних СD та DVD 
дисків (4%), кримінальний ринок контрафактних іграшок та ігор 
(4%), кримінальний ринок підробленої косметики (4%), а також 
кримінальні ринки сигарет (1%), їжі (1%), комп’ютерного 
обладнання (1%) та деякі інші кримінальні ринки (5%) [2]. Вказані 
ринки відрізняються ще й певною кримінальною спеціалізацією 
злочинної діяльності та особливостями виготовлення товарів-
підробок. 

Кримінальний ринок контрафактної продукції має певну 
власну специфіку, що ґрунтується на особливій природі його 
об’єктів. Так, можна поділити цей ринок на первинний (primary 
market) та вторинний (secondary market). До першого відносять 
ринкові відносини між споживачем та суб’єктом збуту 
підробленого товару, в тому випадку, коли покупець вірить в 
автентичне походження цього виробу, тобто купує підробку не 
усвідомлюючи цього, за ціною, що встановлена на оригінальну 
продукцію. В межах вторинного ринку покупець свідомо купляє 
контрафактну продукцію, керуючись при цьому різними 
соціальними чинниками: від грошової неспроможності до 
небажання слідувати законам та тенденціям суспільства [3]. 
Важливу роль при розподілі товарів між вказаними ринками 
відіграє характеристика відповідного товару. Наприклад, ніхто не 
буде свідомо купувати підроблені медикаменти або продукти 
харчування, коли існує реальна загроза життю та здоров’ю. Таким 
чином, продаж зазначених та деяких інших категорій товарів 
відбувається виключно на первинному ринку. Що стосується 
вторинного ринку, то тут в основному реалізуються контрафактні 
товари, які не можуть завдати шкоди споживачу, але за ціною, що 
значно нижче за ціну оригінальної продукції. Крім одягу на 
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вторинному ринку збувають взуття, неліцензійні комп’ютерні 
програми та бази даних, різноманітні аксесуари до одягу та деякі 
інші товари широкого вжитку. 

Другою особливістю кримінального ринку контрафакту є 
його майже повне функціонування на базі легального ринку 
інтелектуальної продукції. Підробку дуже важко виявити без 
наявності спеціальних знань, а тому є можливість відкрито 
використовувати офіційні економічні інститути для ведення 
кримінального бізнесу. Проведені ще на початку 2000-х років 
дослідження показали, що звичайний споживач у більшості 
випадків не зможе по зовнішньому вигляду відрізнити 
контрафактну продукцію від оригінальної, а в деяких випадках це 
не змогли зробити навіть експерти. Та й взагалі найчастіше 
контрафактом стають товари, що активно і масово продаються в 
країні. За таких умов, потік оригінальної продукції 
перетворюються в необхідне прикриття для контрафакту та не 
потребує додаткових витрат на «маскування» кримінальної 
діяльності [4]. Зазначене дає можливість використовувати 
інфраструктуру легального ринку інтелектуальної продукції для 
збуту контрафакту. Наприклад, використання авторизованих точок 
продажу для реалізації підробок. 

Третьою особливістю кримінального ринку інтелектуальної 
продукції є його інтегрованість у транснаціональні ринки 
контрафактної продукції. Для зменшення трансакційних витрат та 
витрат на виробництво, більшість контрафактної продукції 
виготовляється в країнах з дешевою робочою силою чи дешевими 
природними ресурсами, а потім контрабандою ввозиться до країн, 
де відбувається її реалізація. Завдяки цьому досягається висока 
прибутковість та конкурентоспроможність реалізації 
контрафактної продукції. Таким чином, значна частина злочинної 
діяльності на кримінальному ринку інтелектуальної продукції 
можлива тільки з залучення транснаціональних зв’язків та 
функціонування міжнародних організованих злочинних мереж 
виробництва та розподілу контрафактної продукції. Широко 
розповсюдженою є практика виробництва контрафактної продукції 
на офіційних ліцензійних підприємствах більше ніж встановлено 
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ліцензійними обсягами правовласника-замовника та наступний 
нелегальний збутом такої продукції. 
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Провідна роль у попередженні злочинів в органах 

внутрішніх справ належить підрозділам міліції громадської 
безпеки, а саме дільничним інспекторам міліції. Саме дільничні 
інспектори  міліції що перебувають у складі ДГБ[4], 
безпосередньо спілкуються з населенням, у тому числі й із 
криміногенним елементом, і щодня виконують профілактичну 
функцію, запобігають злочинам, попереджують 
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правопорушення, виявляють причини і умови, що сприяють їх 
вчиненню [1]. 

Робота ДІМ з профілактики правопорушень виступає як 
органічна частина багатогранної діяльності органу внутрішніх 
справ з охорони громадського порядку та боротьби зі 
злочинністю. Здійснюючи її, дільничний інспектор міліції 
переслідує єдину мету – не допустити злочинів на 
обслуговуваній дільниці. Заходи, спрямовані на досягнення цієї 
мети, різноманітні за своїм характером і змістом[5].  

Протягом 2014 року працівниками служби на 
профілактичний облік органів внутрішніх справ поставлено 
понад139,4 тис. осіб з антисоціальною направленістю поведінки. 
За цей же період з профілактичних обліків знято 195,6 тис. осіб, 
з них 7,3 тис., або 3,7% у зв’язку з вчиненням злочину.  

Також за останній рік дільничними інспекторами міліції 
особисто розкрито 61215 злочинів  (28,3% від їх загальної 
кількості). У середньому за рік одним дільничним розкрито 5 
злочинів. За участю ДІМ розкрито 76,6% (165867) злочини.  

Відповідно до Положення про службу дільничних 
інспекторів міліції в системі МВС України дільничний 
інспектор міліції з метою попередження і припинення злочинів і 
адміністративних правопорушень та розкриття злочинів, 
вчинених на території адміністративної дільниці: 

– здійснює заходи щодо попередження та припинення 
кримінальних і адміністративних правопорушень, виявляє 
обставини, які призводять до їх учинення, і в межах своїх 
повноважень уживає заходів щодо усунення цих обставин; 

–постійно взаємодіє з працівниками оперативних та 
слідчих підрозділів у попередженні та розкритті злочинів[3].  

Установлює довірчі стосунки з громадянами з метою 
отримання інформації, яка сприяє попередженню та виявленню 
кримінальних та інших правопорушень, розшуку злочинців та 
осіб, зниклих безвісти. 

У разі отримання від населення інформації про осіб, які 
виношують наміри вчинити злочини або їх вчинили, 
розшукуваних злочинців, осіб, безвісно відсутніх, про злочини, 
пов’язані з наркоманією, незаконною міграцією, виготовленням 
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фальсифікованих спиртних напоїв, про місця концентрації осіб, 
схильних до скоєння правопорушень та злочинів, а також при 
виявленні порушень правил благоустрою територій, інших 
правопорушень, реагування на які не належить до його 
компетенції, дільничний  інспектор міліції інформує про це 
відповідні служби та підрозділи міськрайоргану внутрішніх 
справ, органи державної влади й місцевого самоврядування для 
вжиття заходів реагування. 

Організація роботи дільничного інспектора міліції щодо 
попередження і запобігання злочинам обумовлена, перш за все, 
наявністю інформації про осіб, схильних до вчинення злочинів, 
які ведуть антигромадський спосіб життя, стоять на обліках в 
органах внутрішніх справ. 

Попередження злочинів багато в чому залежить від 
характеру протиправних намірів, форм їх прояву, вірогідності 
втілення їх в конкретні дії, характеристики особи, яка готує 
злочин. 

Здійснюючи індивідуальну профілактику стосовно 
піднаглядних осіб, дільничний інспектор міліції обов’язково 
стикається з такими, які не піддаються заходам виховного 
впливу, обдумують нові злочинні наміри, створюють злочинні 
групи. Мотивами задуманого злочину можуть бути користь, 
заздрість, ненависть, помста тощо. Замисел вчинення злочину 
може виникнути і в результаті реально існуючих умов, які 
полегшують вчинення злочину або сприяють йому. 

Ступінь намірів і злочинних задумів може бути 
визначений шляхом отримання інформації: від осіб, що 
знаходяться в довірчих відносинах з особою, яка готує злочин; 
від родичів, знайомих та інших громадян, з якими 
профілактована особа поділилась своїми задумами. Відомості 
про злочинні наміри можуть бути викладені і в письмовому 
вигляді: заявах та листах громадян, записках та листах 
“подільників”, особистих щоденниках тощо. 

Пошук інформації про осіб, які готують злочин, 
дільничний інспектор міліції зобов’язаний здійснювати і 
самостійно за місцем проживання профілактованих осіб, в 
місцях концентрації осіб з антигромадською поведінкою та ін. 
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Залежно від злочинних намірів та характеристики тієї чи 
іншої особи, конкретної ситуації, що склалася, дільничний 
інспектор міліції приймає рішення про вибір засобів впливу до 
особи, яка задумала злочин. Виклик особи на бесіду до органу 
внутрішніх справ мотивується матеріалами про її 
антигромадську поведінку безспірно встановленими фактами 
про намір вчинити злочин. При цьому можуть бути використані 
заяви та пояснення осіб, стосовно яких задумувалися злочинні 
наміри, присутніх при обговоренні наміру вчинити злочин або 
осіб, щодо яких здійснювалося підбурювання вчинити злочин. 
Використання таких матеріалів дозволяє побудувати бесіду 
таким чином, щоб викликана особа визнала наявність у її 
замислах злочинних намірів. 

В свою чергу, щире визнання створює надійне підґрунтя 
відмови від злочинних намірів, подальшого контролю особи з 
боку громадськості за місцем проживання. 

До основних завдань служби дільничних інспекторів 
міліції належать також недопущення вчинення злочинів у 
громадських місцях та на вулицях населених пунктів держави, 
виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, груп 
нелегальних мігрантів, перекриття шляхів надходження 
контрабандних товарів та наркотичних речовин, які нелегально 
ввозяться на територію України, особливо у прикордонних 
регіонах. 

Отже з метою покращення роботи дільничних інспекторів 
міліції та вдосконалення законодавчої та нормативно-правової 
бази з питань регулювання діяльності служби ДІМ слід 
зазначити, що вона потребує певних змін з урахуванням 
сучасних вимог, які висуваються до органів внутрішніх справ. 
Перегляду та доопрацюванню підлягає, перш за все, Положення 
про службу дільничних інспекторів міліції в системі МВС 
України. Головною метою змін є упорядкування норм 
Положення про службу ДІМ в системі Міністерства та 
приведення деяких з них, зокрема, з питань, передбачених 
кримінальним процесуальним законодавством, до вимог 
сьогодення. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ 

З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ДІТЕЙ 
 
Одним із пріоритетних завдань органів державної влади 

щодо забезпечення розвитку економіки, відкритого суспільства, 
інтеграції України до світової спільноти є вдосконалення роботи 
з основних напрямів реалізації державної молодіжної політики, 
забезпечення повноцінної роботи з дітьми. 

Проблеми профілактики правопорушень серед дітей вже 
давно привертають увагу науковців різних галузей права. Корекція 
девіантної поведінки завжди була однією з найважливіших у 
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педагогіці, психології, кримінології, але сьогодні, вона носить 
масовий характер та потребує особливої уваги.  

Робота центральних і місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування із запобігання дитячій 
безпритульності та бездоглядності є такою, що не відповідає 
реальним потребам суспільства. Її вирішення вимагає відновлення 
традицій виховання дітей усіма зацікавленими інститутами 
держави в тому числі і органами внутрішніх справ (далі ОВС).  

Вважаємо, що основними причинами виникнення 
проблеми є:  

- недосконалість нормативно-правового, організаційного, 
фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення 
профілактики правопорушень серед дітей;  

- неналежний рівень комплексних запобіжних заходів, 
спрямованих на усунення причин та умов вчинення 
правопорушень, профілактичної роботи з неповнолітніми, 
схильними до їх вчинення;  

- низький рівень правової культури населення, 
роз'яснювальної роботи з формування відповідального ставлення 
громадян до питань дотримання законності, особистої участі в 
охороні громадського порядку, профілактики правопорушень та 
боротьби із злочинністю дітей;  

- відсутність дієвого механізму участі громадськості у 
забезпеченні правопорядку в державі;  

- недостатня увага органів державної влади до питань 
організації дозвілля молоді, її зайнятості та відпочинку;  

- недосконалість механізму взаємодії правоохоронних 
органів з місцевими органами влади, представниками 
соціальних служб з питань розроблення конкретних заходів 
профілактики злочинності неповнолітніх. 

Одним з найбільш ефективних методів профілактичної 
роботи серед дітей є забезпечення їх організованими формами 
дозвілля як у позаурочний час, так і під час шкільних канікул, 
проведення профілактично-профорієнтаційних заходів, 
пов’язаних з відвідуванням ОВС, організація спортивних 
змагань та масових акцій для дітей та підлітків. 
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Для успішного вирішення профілактичних завдань потрібно 
передусім встановити, що і де було упущене в керуванні процесом 
розвитку особистості, які інститути соціалізації спрацювали не в 
повну силу, у чому це конкретно виразилося. Щоб відповісти на 
це, потрібно глибоко й всебічно проаналізувати інформацію про 
умови життя конкретної особи в минулому і в сьогоденні, вивчити 
її становище (соціальне) в колективі за місцем навчання, роботи та 
в інших мікросередовищах, а також, що надто важливо, 
індивідуально-психологічні особливості її особистості. Остання 
вимога, на жаль, у практичній діяльності суб’єктів профілактики 
часто ігнорується. Це пов’язано із загальним недоліком підходу до 
людей як до деяких абстрактних, рівних один одному об’єктів 
виховання. Тут проявляється неуважність чи небажання 
враховувати закони психології і педагогіки, які вимагають 
індивідуалізації виховного підходу, що особливо важливо в роботі 
з дітьми. Відсутність у нормативних актах, які регламентують 
діяльність міліції, прямого закріплення виховної роботи як функції 
і завдань міліції, не означає відмовлення від використання методів 
педагогічного, виховного впливу на неповнолітніх, оскільки ця 
робота є «фундаментом» успішної індивідуальної профілактики. 

Таким чином, для ефективної профілактики потрібно 
усунення як умов, що утворюють конкретні життєві ситуації, 
так і виявлення обставин, що негативно впливають на моральне 
формування особистості. 

Для того, щоб бути ефективною, профілактика повинна 
проводитися з урахуванням соціально-демографічних, статево-
вікових, морально-психологічних та інших особливостей 
підлітків. 

Також проблемою на наш погляд є те, що профілактична 
діяльність так чи інакше здійснюється всіма працівниками ОВС, 
але найбільшою мірою вона виконується працівниками служби 
дільничних інспекторів міліції, а стосовно дітей — 
працівниками кримінальної міліції у справах дітей. 

З огляду на вищевикладене, можна виділити наступні 
етапи діяльності міліції по попередженню правопорушень 
неповнолітніх: 
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- виявлення й організація комплексного впливу на 
негативні умови формування особистості; 

- безпосередня профілактична робота з дітьми; 
- виявлення й усунення деліктогенних ситуацій. 
Дослідження особливостей використання методів 

державного управління в адміністративній діяльності міліції по 
попередженню правопорушень серед дітей дозволяє зробити 
висновок про те, що на відміну від профілактики злочинів, коли 
попереджувальна робота, яка починається після вчинення 
підлітком адміністративного проступку, вважається ранньою 
профілактикою, попередження адміністративних 
правопорушень неповнолітніх завжди повинне починатися з 
виявлення умов і обставин, що сприяють їх здійсненню. 

Аналіз правових засад діяльності ОВС у сфері профілактики 
правопорушень серед дітей свідчить про те, що правове 
регулювання зазначеної діяльності ще не в повній мірі відповідає 
сучасним потребам. Негативно позначається на стані правового 
регулювання зазначеної діяльності неузгодженість положень 
різних нормативно-правових актів; відсутність їх систематизації; 
не упорядкованість механізму взаємодії ОВС з іншими суб’єктами 
профілактики правопорушень серед дітей тощо. 

 
 

Стеблинська О.С., завідувач кафедри 
кримінально-правових дисциплін 
Інституту кримінально-виконавчої 
служби, кандидат юридичних наук, 
доцент 
 

КРИМІНАЛЬНА ОПОЗИЦІЯ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ 
ВОЛІ 

 
Ідеологія пенітенціарного співтовариства породжує один з 

найбільш ефективних інструментів у протидії злочинців тюремній 
владі – об’єднання їх в тюремні громади. Зародившись в місцях 
позбавлення волі, де засуджені відбували покарання спільно, в 
суспільстві собі подібних, тюремна община України існує досі. 
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Перші досить детальні описи побуту, устоїв і законів радянської 
тюремної общини з’являються в працях вчених-кримінологів і 
письменників в XIX столітті. Більшість дослідників місць 
позбавлення волі України того періоду солідарна у своїх висновках 
про те, що тюремна община є не лише засобом самоорганізації 
засуджених, але і активно протидіє тюремним порядкам і самому 
призначенню в’язниці як карально-виправної установи.  

Тюремна влада того і пізніших періодів неодноразово 
намагалися використовувати громадські, колективістські начала 
серед злочинців для забезпечення керованості співтовариством 
засуджених, їх виправлення і перевиховання. Зазвичай в цих цілях 
робилися спроби залучення на сторону адміністрації 
неформальних лідерів тюремних громад. Маючи незаперечний 
авторитет і пошану серед засуджених, ці особи були камерними і 
загальнотюремними старостами. Як правило, на ці посади їх 
висувала сама тюремна община. Формально лідери тюремної 
общини – старости підкорялися адміністрації. Вони були 
своєрідними посередниками між начальством та іншою масою 
засуджених. Проте, будучи за своєю природою людьми хитрими, 
артільні старости з числа професійних злочинців («бродяг») лише 
створювали видимість законослухняної поведінки. Насправді 
тюремна артіль і її староста підкорялися, передусім, неформальним 
правилам арештантського гуртожитку, тюремним законам. 

Таким чином, спроби збудувати вертикаль влади серед 
засуджених, спираючись на їх лідерів, які робилися адміністрацією 
в’язниць незмінно натикалися на опір з боку тюремної общини. 
Цей опір обумовлювався законами общини, що забороняють своїм 
членам будь-які види співпраці з адміністрацією місць позбавлення 
волі. Неформальне право, що діяло в арештантському середовищі, 
вступало в непримиренні, антагоністичні протиріччя з правом 
формальним, даним з боку держави. Цей антагонізм ліг в основу 
формування в місцях позбавлення волі феномену, званого 
«кримінальна опозиція». 

Термін «кримінальна опозиція» складається з двох слів: 
кримінальний – від латинського «crimen» – злочинний, опозиція – 
від латинського «opposition», що означає протиставлення, 
протидію, опір. Таким чином, кримінальна опозиція є 
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організованим в місцях позбавлення волі співтовариством 
засуджених, на чолі якого знаходяться професійні злочинці, що 
стоять на вищому ступені кримінальної ієрархії. Суть кримінальної 
опозиції полягає в тому, що вона є незаконним засобом вирішення 
протиріч, що виникають між засудженими і державою в особі 
адміністрації місць позбавлення волі.  

Ідеологічно кримінальна опозиція знаходиться в стані 
антагонізму не лише з адміністрацією місць позбавлення волі, але і 
з державою в цілому. Існує певний антагонізм між кримінальною 
опозицією і суспільством. Значною мірою це обумовлено тим, що 
суспільство, використовуючи владно-силовий ресурс держави, 
викинуло зі свого середовища злочинців, оголосивши їх персоною 
«non grata», небажаними елементами існуючої соціальної системи. 
У відповідь на це злочинці створили свою соціальну систему 
кримінального характеру, що знаходиться в опозиції до 
суспільства, що відкинуло їх. Цій соціальній системі властива інша 
культура, мова, образ і стиль життя, манери поведінки, інші 
уявлення про належне і допустимому, інші системи заборон і табу, 
механізми соціального контролю. Сконцентрувавши в місцях 
позбавлення волі, вигнаних зі свого середовища людей, 
суспільство породило «антисуспільство», що іменується нами як 
кримінальна опозиція. 

Мотивація кримінальної опозиції виправних установ має 
наступну обумовленість. Позбавлення волі лягає не легким тягарем 
на психіку людини, а також заподіює йому моральні і фізичні 
страждання, позбавлення і незручності. Людина усіма силами, 
свідомо і несвідомо хоче звільнитися від цього тягаря. Це 
стосується як рядових членів, так і керівників кримінальної 
опозиції. Влада над тюремним співтовариством дозволяє останнім 
створити для себе найбільш комфортні умови виживання в 
екстремальних умовах виправних установ. З іншого боку, 
кримінальна опозиція, як частина організованої злочинності має як 
мотив економічний (корисливий) інтерес. Навіть в умовах 
позбавлення волі злочинці миттєво використовують будь-які 
можливості незаконного збагачення. Тому в багатьох виправних 
установах існують цілі сфери підпільного бізнесу. Йдеться про 
організацію азартних ігор, нелегальну торгівлю, посередництво в 
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хабарництві, розкрадання, здирство, побори з інших засуджених, 
нелегальній доставці до виправних установ коштів, наркотиків, 
алкоголю, продуктів харчування і багатьох інших способів 
кримінального збагачення. За рахунок цього поповнюються 
«злодійські» общаки, які фактично складають бюджет 
кримінальної опозиції. 

Завершальним етапом формування кримінальної опозиції, як 
соціально організованої групи засуджених, слід вважати 
виникнення і розвиток комунікаційної й інформаційної 
внутрішньогрупової системи. У своїй основі ця система спирається 
на наявну в групі структуру соціальних ролей, що проявляються в 
їх функціональному змісті. Відповідно до виконуваних функцій, 
засуджені-члени кримінальної опозиції отримують певні права і 
обов’язки по відношенню до інших членів організації (групи). 
Наявність функціонально-наповнених соціальних ролей дозволяє 
говорити про організовану соціальну поведінку учасників таких 
груп. Ця поведінка носить вид системної діяльності, яка 
здійснюється у рамках неформальної протиправної організації 
засуджених. 

Під керівництвом «злодіїв» у виправних установах створена 
власна соціальна система, що дозволяє дотримувати баланс 
інтересів як усередині співтовариства засуджених, так і в стосунках 
з адміністрацією. Для управління вказаною системою є 
організаційно-управлінська структура з числа професійних 
злочинців. Ця структура складає ядро кримінальної опозиції, в 
центрі якого знаходяться топ-менеджери кримінального світу, 
«злодії». Поєднуючи в собі статус формальних і неформальних 
лідерів «злодії» дістають можливість найбільш ефективного 
управління створеною соціальною системою. 

Кримінальна опозиція як різновид соціальної організації має 
певні соціальні властивості. До їх числа, в першу чергу, слід 
віднести цілі діяльності кримінальної опозиції і виконувані нею 
функції. Вибір мети організації є одним з найбільш відповідальних 
моментів в процесі вироблення і ухвалення управлінських рішень. 
Відповідно до вибраних цілей встановлення влади і отримання 
прибутків від організації кримінального «бізнесу» формується 
стратегія розвитку кримінальної опозиції, тактика її діяльності, 
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розробляються прогнози і плани, оцінюються результати 
прийнятих рішень і вчинених дій. Цілі діяльності кримінальної 
опозиції є тим самим стержнем, навколо якого формується 
управлінська діяльність її керівників. 

Важливе значення для розуміння суті організації 
кримінальної опозиції має визначення її об’єкту управління. В 
першу чергу, до об’єкту управління кримінальної опозиції слід 
віднести тюремну общину, що складає в місцях позбавлення волі 
соціум засуджених. В деяких випадках, коли вплив кримінальної 
опозиції особливо великий, об’єктами управління можуть ставати 
окремі співробітники і навіть цілі напрями діяльності виправних 
установ. Це дозволяє нам зробити висновок про те, що 
досліджувана нами організація кримінальної опозиції має два 
об’єкти управління. Її дія, що управляє, поширюється як на 
соціальне середовище усередині виправних установ, так і на їх 
діяльність по відношенню до цього середовища. 

Наступною важливою соціальною властивістю кримінальної 
опозиції є виконувані нею функції. Вони забезпечують не лише 
можливість адаптації до зовнішніх умов середовища, що 
змінюються і частенько агресивним, існування, але і дозволяють 
впливати на ці умови для забезпечення самозбереження і 
досягнення власних цілей. 

Функції кримінальної опозиції нерозривно пов’язані з 
напрямами її діяльності. До основних функцій кримінальної 
опозиції слід віднести: встановлення і підтримка у виправній 
установі громадського порядку, заснованого на неформальних 
нормах-«поняттях»; фінансово-матеріальне забезпечення 
діяльності кримінальної опозиції (збір, облік, зберігання і 
розпорядження «злодійськими» і «загальнотюремними" 
общаками);  забезпечення стійкого зв’язку між членами 
кримінальної опозиції усередині виправної установи й із зовнішнім 
світом («дороги»);  здійснення «законотворчості» і «правосуддя» 
усередині тюремної общини;  організаційно-управлінське 
забезпечення діяльності кримінальної опозиції (робота з 
«кадрами», ухвалення управлінських рішень і контроль їх 
виконання і тому подібне); організація протидії карно-старанній 



 224 

політиці держави (групові протести, каліцтва, голодовки, масові 
безлади і непокора). 

Наступною соціальною властивістю організації кримінальної 
опозиції, що розглядається нами, є ефективність результатів її 
діяльності. Вказана властивість має множинність параметрів 
виміру. До основних з них відносяться: наявність у виправній 
установі організаційно-владних структур кримінальної опозиції, їх 
стан і міра впливу на засуджених; ефективність діяльності 
виправних установ по виправленню злочинців; стан правопорядку 
у виправних установах; динаміка зростання кількості лідерів 
кримінальної опозиції «злодіїв», «положенців», що «наглядають» 
різного рівня; поширення впливу ідеології кримінальної опозиції за 
межі тюремної общини на решту суспільства; існування у 
виправній установі нелегальних видів «бізнесу»; рівень взаємодії 
кримінальної опозиції з аналогічними формуваннями в інших 
виправних установах і організованою злочинністю за межами 
місць позбавлення волі; міра керованості співтовариством 
засуджених з боку адміністрації виправної установи; факти 
корупції і хабарництва серед адміністрації виправних установ. 

Проте «ідейний» потенціал кримінальної опозиції, через 
існуюче в місцях позбавлення волі антагонізму між людиною і 
державою незмінно зберігається. За сприятливіших умов цей 
потенціал знову реалізується у вигляді організаційної структури 
«паралельної влади». Кримінально-виконавча система сама по собі 
об’єктивно продукує кримінальну опозицію як спосіб вирішення 
антагоністичних протиріч. Будучи ланками одного ланцюга 
кримінально-виконавча система й її кримінальна опозиція 
нерозривно пов’язані і взаємозалежні один від одного. Зі 
зникненням одного з цих протидіючих суб’єктів неминуче зникає і 
його опонент. 

Вищевикладене дозволяє нам сформулювати визначення 
поняття організації кримінальної опозиції в місцях позбавлення 
волі кримінально-виконавчої системи України. Під організацією 
кримінальної опозиції в місцях позбавлення волі кримінально-
виконавчої системи України слід розуміти цільову, 
внутрішньосоціальну, активно використовуючу людський, 
економічний, моральний і інший потенціал тюремної общини 
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ієрархічно структуровану спільність тих, що взаємодіють один з 
одним осіб, що містяться там, що спільно управляють своїми 
ресурсами і владних протиправних цілей, що організувалися їх  для 
досягнення. 
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ЩОДО СТРАТЕГІЇ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Слово «корупція» в перекладі з латинської означає 

«підкуп» і згідно з енциклопедичним словником «корупція - це 
пряме використання посадовою особою прав, пов'язаних з його 
посадою, з метою особистого збагачення». У загальному вигляді 
корупцію можна визначити як соціальне явище, яке охоплює 
всю сукупність діянь, пов'язаних з неправомірним 
використанням особами наданої їм влади та посадових 
повноважень з метою задоволення особистих інтересів чи 
Інтересів третіх осіб, а також Інших правопорушень, що 
створюють умови для вчинення корупційних діянь або їх 
приховування. Поняття "корупційний злочин" і "корупційне 
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правопорушення" вжиті у Конвенції про кримінальну 
відповідальність за корупцію, прийнятій 4 листопада 1998 року. 
Отже, вони є загальновизнаними у міжнародному праві, що дає 
підставу для виокремлення такого виду злочинності, як 
корупційна. 

В Україні корупція є однією з проблем, які потребують 
невідкладного розв'язання. Вона становить значну загрозу 
демократії, реалізації принципу верховенства права, 
соціальному прогресу, національній безпеці, становленню 
громадянського суспільства та Європейського майбутнього 
України.  

Офіційна статистика веде облік корупційних 
правопорушень, визнаних такими згідно із Законом України 
"Про боротьбу з корупцією". Загалом за рік складається від 
трьох до п'яти тисяч адміністративних протоколів про 
корупційні правопорушення, вчинені переважно особами, які 
займають посади державних службовців. 

Значного поширення набули підкуп осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави ("корупційний лобізм"), а також 
виконання державними службовцями незаконних, корупційних 
за змістом посередницьких функцій у відносинах третіх осіб з 
органами державної влади, що стало явищем не ситуативним, а 
постійним. Мають латентний характер й інші види корупційних 
проявів, зокрема сприяння влаштуванню на роботу своїх 
родичів, близьких, знайомих, отримання "комісійних" від 
учасників процедур державних закупівель, неофіційне 
"спілкування" з представниками підприємств, організацій, що 
належать до сфери управління або мають договірні відносини з 
органами державної влади, ведення підприємницької діяльності 
через підставних осіб або родичів чи близьких, отримання не 
передбачених законом пільг, привілеїв та подарунків у дні 
особистих та державних, релігійних свят. До найпоширеніших 
корупційних діянь належить хабарництво. Складною 
залишається ситуація, зокрема, в органах судової влади. 

Характерними рисами корупції в Україні є:  
1) залежність рівня та форм корупції від загального стану 

формування демократичних інститутів;  
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2) несистемне, часто науково необгрунтоване 
реформування основних інститутів (адміністративні процедури, 
податкова система, регуляторна діяльність держави, розв'язання 
соціальних проблем тощо);  

3) набуття корупцією ознак системного явища через 
ураження життєво важливих інститутів суспільства та 
перетворення її на функціонально важливий спосіб їх існування;  

4) неефективність політичних ініціатив у сфері боротьби з 
корупцією;  

5) зміцнення в суспільстві стереотипів терпимого 
ставлення до корупції, поєднання в масовій свідомості визнання 
суспільної шкоди корупції і готовності обирати корупційні 
шляхи розв'язання проблем, що призвело до нездатності 
громадян брати активну участь в антикорупційних діях;  

6) ураження корупцією органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування;  

7) слабкість інститутів громадянського суспільства. 
Засоби масової інформації, залежні часто від власників та 
органів державної влади, здебільшого уникають об'єктивного 
висвітлення цих проблем. Громадянські ініціативи не 
підтримуються через зневіру та суспільну апатію більшості 
населення. Неурядові організації переважно ослаблені, залежні 
від осіб, які надають їм фінансову підтримку.  

Наведені фактори корупції є лише частиною основних 
детермінант, які обумовлюють корупцію в нашій країні. Тому з 
метою вдосконалення правових та організаційних засад 
запобігання і протидії корупції необхідно як найшвидше 
мобілізувати зусилля всіх державних і громадських органів в 
Україні. 

Для здійснення заходів, пов'язаних із подоланням корупції 
в органах державної влади та запобіганням її виникненню, 
необхідно чітко уявляти масштаби цього явища. Таке уявлення 
має грунтуватися як на даних офіційної статистичної звітності, 
так і на результатах оцінки суспільством відповідних процесів.  

Запобігання корупції - це стратегічний напрям 
антикорупційної політики будь-якої держави. Будучи складовою 
такої діяльності, запобігання корупції у правоохоронних 
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органах водночас є також складовою протидії злочинності. 
Отже, воно базується на тих загальних засадах запобігання 
злочинності, які вироблені теорією та практикою протидії 
злочинності.  

Основним завданням запобігання корупції в Україні є 
створення такої системи соціальних зв'язків за якої істотно (до 
мінімуму) зменшується імовірність виникнення ситуацій 
корумпування працівників. Іншими словами, йдеться про 
створення сприятливих умов для чесного і законного виконання 
службовцями своїх службових обов'язків і несприятливих умов 
для зловживання ними (службовцями) своїми службовими 
повноваженнями. В результаті виконання такого завдання 
створюється система, яка, з одною боку, передбачає дієві 
стимули до правомірної поведінки, з іншого - істотно обмежує 
для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 
можливість зловживати владними повноваженнями в 
корисливих та інших особистих чи корпоративних інтересах. 
Вона робить корумповану поведінку правоохоронців соціально 
невигідною. 

Запобігаючи корупції в Україні, як негативному 
соціальному явищу, необхідно реалізувати комплекс соціально-
економічних, організаційно-управлінських, політичних, 
правових, ідеологічних, виховних, технічних та інших заходів.  

Зазначене можна здійснити шляхом вжиття таких 
запобіжних заходів: 

забезпечення правової, організаційної, фінансової 
незалежності судової влади, існування неупередженого і 
справедливого суду. Незалежний, неупереджений і 
справедливий суд - запорука дотримання законності у всіх 
сферах соціального життя, у тому числі в сфері реалізації влади; 

активного сприяння розбудові громадянського 
суспільства, функціонуванню його базових інститутів. 
Розвинуте громадянське суспільство - одна з основних 
передумов ефективного запобігання корупції у правоохоронних 
органах. Його основні інституції примушують правоохоронців 
працювати в його інтересах. Сприяючи прозорості 
функціонування правоохоронних структур, вони створюють 
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сприятливі умови для запобігання корупції, виявлення фактів 
корупційних правопорушень та притягнення винних осіб до 
передбаченої законом відповідальності; 

прийняття закону про відшкодування шкоди, завданої 
фізичним або юридичним особам незаконними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю посадових осіб правоохоронних органів 
під час здійснення ними своїх повноважень;  

розроблення та прийняття закону про державний 
фінансовий контроль за декларуванням доходів і їх витрачанням 
особами, що працюють у органах державної влади, для 
забезпечення відкритості та прозорості діяльності цих осіб під 
час виконання покладених на них обов'язків;  

проведення перевірки законності утворення організацій 
(фірм, агентств тощо), діяльність яких пов'язана з виконанням за 
відповідну плату дозвільних функцій державних органів влади; 

забезпечення виваженої та поміркованої оптимізації 
чисельності працівників правоохоронних органів;  

проведення реформування системи оплати праці 
працівників правоохоронних органів;  

створення єдиного державного банку даних про осіб, які 
були засуджені або притягнуті до адміністративної 
відповідальності за корупційні діяння, з метою використання 
цієї інформації під час проведення спеціальної перевірки 
кандидатів на посади працівників державних органів влади та 
працівників, які вже займають такі посади; 

спрощення процедур прийняття управлінських та інших 
рішень, зменшення службової залежності, належного 
матеріального забезпечення; 

уникнення функціональних конфліктів у діяльності 
державних органів влади, насамперед стосовно поєднання 
контрольно-дозвільних та господарських функцій; 

скорочення випадків прийняття працівниками державних 
органів влади відвідувачів сам-на-сам, здійснення контролю за 
діяльністю держслужбовців на робочому місці, влаштування по 
можливості приміщень із „скляними перегородками” для осіб, 
що працюють з відвідувачами; 
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вжиття заходів щодо зменшення безпосередніх контактів 
громадян і представників юридичних осіб з державними 
органами влади, зокрема шляхом впровадження системи 
електронного документообігу та електронного цифрового 
підпису; 

запровадження спеціальної опіки над ёдержслужбовцями, 
що беруть участь у реалізації управлінських процедур, в ході 
яких найбільш часто вчиняються корупційні діяння та інші 
правопорушення, пов’язані з корупцією; 

постійного врахування рівня службового та 
психологічного навантаження на кожного підлеглого 
працівника; 

створення ефективного механізму доступу громадян і, 
насамперед, журналістів, до інформації про діяльність 
державних органів влади; 

чіткого визначення приписів і процедур поведінки 
працівників державних органів при прийнятті управлінських 
рішень, що заборонить їм у багатьох випадках діяти на власний 
розсуд, зловживати наданими їм повноваженнями; 

створення громадських приймалень, телефонів довіри, 
спеціальних поштових скриньок, Інтернет – ліній, що дасть 
змогу систематично отримувати від громадян, підприємств, 
установ та організацій інформацію про корупційні діяння та 
інші правопорушення, пов’язані з корупцією у державних 
органах влади; 

включення до тематичних планів засобів масової 
інформації публікацій, теле- та радіопередач, присвячених 
запобіганню корупції у державних органах влади; 

запровадження системи постійного інформування 
суспільства про вчинені корупційні правопорушення у 
державних органах влади, осіб, винних у їх вчиненні, та заходи 
правового реагування щодо таких осіб. Така система має, 
зокрема, включати обов'язкове поширення відповідними 
державними органами і судами через свої прес-служби чи в 
інший спосіб зазначеної інформації; 
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інформування населення про розташування органів, що 
ведуть боротьбу з корупцією, часи їх роботи та контактні 
телефони посадових осіб цих органів; 

випуск спеціальної літератури: популярних юридичних 
посібників, збірників актів законодавства, бюлетенів, плакатів 
тощо; 

визначення механізму взаємодії органів, які ведуть 
боротьбу з корупцією, з іншими органами, на які згідно із 
законодавством покладається оперативне, технічне, 
інформаційне та інше забезпечення боротьби з корупцією;  

запровадження єдиної системи міжвідомчої статистики 
щодо справ про корупційні діяння та інші правопорушення, 
пов'язані з корупцією. 

На основі викладеного, слід зазначити, що усунення, 
нейтралізація чи обмеження дії соціальних передумов корупції у 
державних органах влади потребує системних змін в основних 
сферах соціального життя, насамперед у функціонуванні 
публічної влади. 

Високої ефективності у виявленні корупційних 
правопорушень можна досягти лише за умови тісної взаємодії 
правоохоронних органів із органами державної влади, 
інститутами громадянського суспільства, а також комплексного 
вжиття відповідних антикорупційних заходів. Крім того, 
реалізація антикорупційних заходів повинна забезпечуватись 
належними механізмами відповідальності. Такий підхід 
відповідає базовим засадам формування антикорупційних 
стратегій у сучасному світі.  

Отже якщо будуть виконані всі ці перераховані вище 
пункти то корупцію в Україні можна буде звести до мінімуму. 
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ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

«БЛАГОДІЙНИЦТВО» 
 

Питання походження благодійності, її значення за різних 
історичних епох та систем суспільних відносин, еволюція 
благодійної діяльності та її форм, співвідношення понять 
«благодійність», «благодійництво», «благодійна діяльність» і 
«меценатство» досі залишаються дискусійними. У наукових 
колах не дійшли єдиної або визнаної більшістю думки щодо цієї 
наукової і суспільної проблеми. Наприклад, учений-історик Ф. 
Ступак вважає, що благодійна діяльність є, з одного боку, 
формою суспільних відносин у межах громадянського 
суспільства, а з другого – соціокультурним феноменом свого 
часу. 

Прояви благодійності в Україні існували здавна, 
поступово переростаючи у сталі традиції, що жили століттями й 
переходили з покоління в покоління як найкращі здобутки 
людства. Історія українського народу свідчить про факти 
милосердя й благодійності, як прояви високих моральних 
якостей та етичних норм, котрі характеризують суспільні 
пріоритети. 

На жаль, зазначена проблематика в Україні тривалий 
період замовчувалася, а саму благодійність розглядали 
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тенденційно й упереджено. Але останнім часом розвиток 
благодійного руху та благодійна діяльність окремих осіб і родин 
привертають дедалі більшу увагу науковців, оскільки 
благодійність залишається важливим аспектом життя країни й 
відносин між державою та громадянським суспільством. 

Поняття «благодійність» увійшло в суспільну свідомість 
як гуманістичний поклик людини надавати допомогу 
нужденним незалежно від національної, расової, соціальної, 
релігійної належності. Практика доброчинної допомоги та 
новітні дослідження суспільних наук засвідчили, що моральні 
підстави благодійності не суперечать релігійним канонам 
жодної з трьох світових релігій. А християнство розглядають як 
ідейне джерело благодійності [2, c. 176]. 

Нині така діяльність набуває дедалі більшого значення у 
розв’язанні гострих соціальних проблем – благодійні 
організації, фонди роблять значний внесок у соціальну сферу. У 
поняття «благодійність» сучасне суспільство вкладає широкий 
зміст – від звичайної матеріальної допомоги до меценатства. 

Отже, благодійність можна трактувати як некомерційну 
неприбуткову діяльність організацій та фізичних осіб, 
спрямовану на задоволення потреб соціального розвитку. У 
ширшому розумінні благодійність визначається як 
«інвестування соціальної сфери» [3, c. 89]. 

В історико-правовій літературі початку ХХ століття немає 
досить повного визначення благодійності. Як правило, її 
розглядають через призму однієї або декількох притаманних їй 
ознак. Наприклад, Д. Страховський уважає її «...проявом 
співчуття до ближнього», Г. Ульгорн – «...безкорисливою 
допомогою злиденним». Доктор Айван Шевер каже, що 
«благодійність є непримусовою, базується на прагненні 
допомогти. Це справа, зроблена без попередньої думки про 
фінансову винагороду». Найпопулярніший російський 
Енциклопедичний словник Брокгауза та Єфрона визначає 
благодійність як «проявление сострадания к ближнему и 
нравственную обязательность имущего спешить на помощь 
неимущему…». Тлумачний словник В. Даля характеризує особу 
благодійника як «творящего, делающего добро другим». На 
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думку італійського ученого Нуово Дізіонаріо, «благодійник – це 
громадянин, який добровільно, а не для того, щоб 
продемонструвати свої матеріальні зобов’язання чи законні 
обов’язки, керується ідеєю суспільної та приватної 
солідарності». Тлумачний словник української мови трактує 
благодійність як надання «приватним особам матеріальної 
допомоги, підтримки бідним, сиротам та іншим». 

Недоліком усіх цих визначень є те, що вони не дають 
цілісного уявлення про благодійність, а лише відтворюють 
певний бік одного явища. За об’єктивним змістом поняття 
«благодійність» досить близьке до милосердя, проте розглядати 
його просто як вияв останнього було б неправомірно, оскільки у 
своїй екзистенційній основі вони необов’язково збігаються, хоча 
милосердя також можна визначити як діяльне прагнення 
допомогти кожному, хто має в тому потребу. Як благодійність, 
так і милосердя, має високу етичну цінність, моральна вартість 
якої незамінна. Щоб залишатися на притаманній їм моральній 
висоті, вони мають поєднуватися з повагою до кожного 
адресата, інакше буде втрачено їхній позитивний духовний сенс. 

Відновлення в Україні благодійної діяльності дасть 
державі можливість певною мірою зменшити витрати та зняти з 
себе відповідальність за виконання багатьох соціальних завдань, 
особливо сьогодні, коли досягнути громадської злагоди можна 
лише шляхом виявлення милосердя та соціальної 
відповідальності. 
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ПРИЧИНИ ТА УМОВИ СЛУЖБОВИХ ЗЛОЧИНІВ  

У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 
 

Службові злочини у сфері охорони довкілля порівняно з 
іншими злочинами вирізняються високим ступенем суспільної 
небезпеки, тому що завдають тяжку шкоду навколишньому 
природному середовищу. Це зумовлено, зокрема, тими 
наслідками, які настають через вчинення цієї групи злочинів 
службовими особами, які за своїми обов’язками повинні 
виконувати функції, пов’язані з охороною природного 
середовища. Адже саме в цій сфері реалізуються функції 
планування, оперативного управління, створення структур 
контролю, технічного та ресурсного забезпечення, взаємодії 
громадськості з навколишнім природним середовищем [ 1, с. 
256]. 

Характерною особливістю службових злочинів у сфері 
охорони довкілля є те, що вони завжди проявляються як спосіб 
використання наданих особі за посадою повноважень для 
виконання покладених на неї обов’язків щодо додержання вимог 
законодавства про охорону довкілля. Важливо при цьому 
зазначити, що суспільна небезпечність цих злочинів полягає в 
тому, що ці злочини вчиняються особами, на яких насамперед 
лежить обов’язок дотримання природоохоронного 
законодавства. Свавілля з боку службових осіб при вчиненні 
екологічних злочинів породжує зневіру населення в ефективну 
екологічну політику держави та протидію службовим злочинам 
у цій сфері. 

 У дослідженні через призму культуроцентричної 
концепції розглянемо причини та умови, за яких можливі 
службові злочини у сфері охорони довкілля. 



 236 

Зазначимо, що відповідно до культуроцентричної 
концепції причини злочинності можна визначити як фактори, 
котрі приводять волю і свідомість людини у криміногенний стан 
– тобто спричиняють формування в особи комплексу сваволі та 
ілюзій, виявом якого є злочини. Відповідно, умови – це фактори, 
за яких комплекс сваволі  й ілюзій може проявитися саме у 
вигляді злочину[ 2, с. 256]. Отже, причиною вчинення 
конкретного злочину вважають ті негативні явища і процеси, під 
впливом яких у винної особи виник комплекс сваволі та ілюзій. 
Умовою – ті явища і процеси, в результаті яких цей комплекс 
проявився у вигляді злочину. 

До причин зазначеної категорії злочинів відносять 
чинники, які зумовлюють відсутність у особи належного рівня 
еколого-правової культури як складової соціальної у здійсненні 
службових обов'язків щодо охорони довкілля. Відсутність 
належного рівня еколого-правової культури спричинила 
виникнення у досліджуваних нами осіб комплексу сваволі та 
ілюзій. 

З-поміж чинників, які зумовлюють відсутність у особи 
належного рівня еколого-правової, в тому числі соціальної, 
культури, слід виділити те, що як на загальному, так і на 
індивідуальному рівнях не здійснювалося належне її 
формування. Очевидно, що саме на цих рівнях формується 
добровільність, виконання вимог норм з охорони 
навколишнього природного середовища, а також виникає 
реальна можливість вплинути на те, що особа взагалі, зокрема і 
службова, в майбутньому добросовісно виконуватиме покладені 
на неї обов'язки щодо охорони довкілля.  

До умов зазначеної категорії злочинів належать чинники, 
які сприяють прояву комплексу сваволі та ілюзій. Серед них – і 
нерозвиненість мережі та недостатня активність громадських 
організацій, які покликані займатися захистом навколишнього 
природного середовища. Відтак незрілість громадського руху за 
збереження здорового довкілля є зворотною стороною того, що 
службові злочини у сфері охорони довкілля не набувають 
належного розголосу серед населення, і в суспільстві не виникає 
на них гострої реакції. 
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Слід звернути увагу й на те, що трапляються випадки, 
коли особи, які зобов'язані здійснювати громадський контроль, 
зокрема громадські інспектори, вступають у злочинну змову з 
державними інспекторами з охорони навколишнього 
природного середовища, службовими особами підприємств, для 
того щоб приховати виявлені порушення природоохоронного 
законодавства господарської діяльності підприємств [ 3, с. 10].  

Однією з умов вчинення службових злочинів у сфері 
охорони довкілля є і стан вседозволеності та безконтрольності 
при виконанні службових обов’язків. Наслідком цього є те, що 
службові особи, зловживаючи владою або службовим 
становищем, чи через службову недбалість, допускають в 
ведення в експлуатацію нові, реконструйовані підприємства, 
цехи та інші об’єкти без очисних споруд, у результаті чого 
відбувається забруднення водойм, атмосферного повітря, 
заподіюється шкода життю та здоров'ю людей. 

Таким чином, нездійснення службовими особами 
контролю за технічним станом обладнання призводить до 
понаднормового його використання, викиду шкідливих речовин 
і забруднення навколишнього середовища, негативно впливає на 
життя та здоров'я населення. 

До умов досліджуваних злочинів також потрібно 
відносити ігнорування шкідливих наслідків недотримання 
природоохоронного законодавства. Це спричиняє поширення 
екологічного нігілізму серед службових осіб і серед населення 
загалом, а також витісняє природоохоронні потреби на другий 
план. Очевидно, що службові особи досить часто ігнорують 
природоохоронні норми, бажаючи лише зростання виробництва 
та отримання надприбутків. 

Умовою вчинення службових злочинів у сфері довкілля є 
й приховування контролюючими органами фактів порушень 
природоохоронного законодавства. Вчені неодноразово 
звертали увагу на факти корумпованості службових осіб 
державних природоохоронних органів [ 1, с. 259]. 

Проаналізувавши причини й умови службових починів у 
сфері довкілля, можна узагальнити, що сваволя особи, яка 
вчинила ці злочини, проявляється в тому, що особа порушує 
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покладені на неї службові обов'язки з охорони довкілля, 
внаслідок чого заподіюється шкода порядку суспільних 
відносин, який забезпечує охорону навколишнього природного 
середовища, охорону та використання природних ресурсів, 
забезпечення екологічної безпеки. 

Отже, сучасний стан службової злочинності у сфері 
охорони довкілля потребує здійснення заходів протидії 
вчиненню цих починів як на державному, так і на суспільному 
рівнях, зокрема шляхом впливу на ті чинники, що викликають 
причини й умови їх вчинення. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЕТНІЧНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП 

 
Проблема етнічної злочинності та боротьби з нею завжди була 

в центрі уваги не лише фахівців державних інститутів 
правоохоронних органів, а й широкого кола вчених у цій галузі 
протягом останніх десятиріч. Одна з причин такого інтересу – 
зростаюча соціальна гострота вказаної проблеми, яка безпосередньо 
торкається важливих сфер існування громадян і держави. 
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Будь-яка сфера діяльності людини, система знань, 
потребує внутрішньої структурно-логічної впорядкованості. Без 
такої впорядкованості неможливо організувати складну справу, 
виробити методологію наукових досліджень, побудувати 
навчальний процес. Щоб досягти необхідної впорядкованості, 
застосовують класифікацію. І потреба в ній тим нагальніша, чим 
складніший об'єкт, який має бути класифіковано [1]. 

Одним із найважливіших питань при застосуванні 
кримінального закону є визначення того, який конкретно злочин 
вчинила особа чи група та якою нормою цей злочин 
передбачено. Цілком і повністю вирішується це питання в 
процесі класифікації  злочинів. Однак проблема класифікації 
етнічних злочинних груп ще не знайшли свого розв’язання на 
рівні ґрунтовного комплексного дослідження. Саме тому аналіз 
цих питань становить теоретичний і практичний інтерес, а 
дослідження є актуальними 

Етнічні злочинні групи поділяють за такими підставами 
(ознаками) 

1. за характером виникнення і ступеня організованості: 
– випадково чи ситуативно об'єдналися (при відсутності 

ознак попередньої змови): в даному випадку об'єднання 
відбувається по мотивацію етнічної ідентичності;  

– створені за попередньою змовою з метою вчинення 
злочину без ознак внутрішньої організації або структури: в 
даному випадку об'єднання відбувається по сімейно-клановою 
ознакою;  

– стійкі, організовані.  
2. за структурою:  
– однорідні;  
– зі складною структурою і розподілом функцій і ролей.  
3. за ознаками (:  
– земляцтва (вихідці з однієї місцевості, республіки);  
– спільних релігійних поглядів;  
– міграція з країн зарубіжжя, в тому числі СНД, в один з 

регіонів України;  
– родинних зв'язків [2, с.98-99]. 
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Сама по собі етнічна структура ОЗГ може виступати як 
критерій для розмежування окремих їх видів. Наприклад, Б. В. 
Лизогуб на основі вивчення світового досвіду боротьби з 
організованою злочинністю пропонує такий розподіл ОЗГ за 
цією ознакою: 1) східноєвропейські угруповання (російські, 
українські, польські, литовські тощо); 2) італійські угруповання 
(сіцилійські, калабрійські, неаполітанські, американо-
італійські); 3) негритянські угруповання; 4) нігерійські 
угруповання; 5) латиноамериканські угруповання та 
центральноамериканські угруповання; 6) колумбійські 
угруповання; 7) мексиканські угруповання; 8) азіатські 
угруповання (китайські, корейські, японські, в'єтнамські, 
кавказькі, чеченські, вірменські, азербайджанські, дагестанські, 
средньоазіатські, афганські, пакистанські); 9) 
“інтернаціональні”. Спільною ознакою для всіх цих злочинних 
угруповань, за винятком останнього, є домінування у їхньому 
складі осіб певної етнічної або національної належності [3, с.97-
98, 240]. Таким чином, згідно з вказаним критерієм можна 
виділити стільки видів ОЗГ, сформованих на етнічній основі, 
скільки існує етносів та національностей.  

Необхiдно також розрiзняти етнiчнi злочинні групи за 
сферами дiяльності. За вказаним критерiєм слід виокремити такi 
злочиннi групи: вимагачів, злодіїв, тих що вчинюють грабунки 
та розбійнi напади, займаються торгiвлею наркотиками, зброєю, 
органiзацiєю азартних iгр, переправкою нелегальних мiгрантiв, 
викраденням автотранспорту тощо. Слiд зазначити, що 
бiльшiсть етнiчних бандформувань мають "широкий профiль", а 
учасники деяких з них не гребують вчиненням будь-яких 
злочинiв заради максимального прибутку. 

Крiм цього етнiчнi злочинні групи можна подiлити за 
чисельнiстю їхнього складу на: малi (кiлькiстю вiд 2 до 5 осіб); 
середнi (кiлькiстю вiд 6 до 15 осіб);великi (кiлькiстю понад 15 
осіб), а залежно вiд рiвня органiзованості — на високоорганiзовані, 
та етнiчнi злочинні групи з нижчим рiвнем органiзацiї. 

Розглядаючи високоорганiзованi етнiчнi злочинні групи, слiд 
зазначити, що останнiм притаманнi такi ознаки:1) наявнiсть лiдера, 
"визнаного" всiма учасниками; 2) жорстка дисциплiна; 3) чiткий 
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розподiл ролей та функцiй при вчиненні злочинiв; 4) наявнiсть 
осіб, вiдповiдальних за проведення контроперативних заxодiв; 
5) планування та пiдготовка вчинюваних злочинiв; 6) спецiалiзацiя 
окремих учасникiв на вчиненні конкретних злочинiв (наприклад, 
наявнiсть кiлерiв, "ведмежатникiв"); 7) наявнiсть внутрiшнiх 
правил поведiнки; 8) оснащенiсть сучасними видами зброї та 
рiзноманiтними технiчними засобами, автотранспортом та 
засобами зв’язку; 9) наявнiсть "общаку" — спецiалiзованого фонду 
грошових коштів, призначеного для матерiальної допомоги членам 
банди, що дiстали поранення пiд час вчинення злочинiв; 
заарештованиx, засуджених та тих, що вiдбувають покарання у 
мiсцях позбавлення волi, для допомоги членам родини останнiх, 
оплати послуг адвокатiв, а також для підкупу посадових осiб; 
10) наявнiсть корумпованих зв’язкiв з правоохоронними органами, 
а також в iнших органах державної влади та управлiння.  

Говорячи про менш органiзованi етнічні злочиннi групи, слiд 
зазначити, що деякi з перелiчених вище пунктiв їм не властиві. 
Наприклад, багато з них не мають корумпованих зв’язків, члени 
окремих банд менш дисциплiновані, серед них трапляються 
конфлiктнi ситуації, злочини здiйснюються зухвалими способами, 
iнодi за рахунок того, що були погано спланованi. 

Таким чином, вивчення «етнічної злочинності» та впливу 
етнічних факторів на ріст і розвиток злочинності в сучасному 
суспільстві, має ґрунтуватися на вивченні етнічної своєрідності, 
характерних особливостей менталітету, ціннісних та поведінкових 
установок і стереотипів, конфесійних особливостей представників 
різних етносів. Для найбільш ефективного вивчення проблем 
етнічної злочинності необхідно, в першу чергу, враховувати 
етносоціальні чинники, що впливають на формування 
соціокультурної специфіки конкретного етносу. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  
ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ЗА ПОДАТКОВІ ЗЛОЧИНИ 
 
Завдяки оновленню кримінального (матеріального та 

процесуального) законодавства в основному усунуто дублювання 
функцій між органами, що виявляють злочини у сфері 
оподаткування. Водночас деякі норми належним чином не 
«спрацьовують» на практиці, а відтак, з метою подальшого 
законодавчого удосконалення протидії економічній злочинності 
наголосимо на декількох принципово важливих моментах. 

1. Щодо упорядкування підслідності. У теорії кримінального 
процесу виділяють п’ять видів підслідності: предметну, 
альтернативну, персональну, територіальну та за зв’язком справ 
[1]. У новому КПК України не передбачено альтернативної 
підслідності. Тобто положення про те, що досудове розслідування 
провадиться тим органом досудового розслідування, який виявив 
кримінальне правопорушення, втратило своє значення. Відтак, 
з огляду на оптимізацію системи правоохоронних органів щодо 
протидії злочинам у сфері оподаткування, потребує перегляду 
законодавчо закріплений у ст. 216 КПК України розподіл 
підслідності між відповідними слідчими підрозділами.  

Так, наприклад, злочини, передбачені ст. 212, 212–1 КК 
України, за ознаками об’єктивної сторони, завжди вчиняються 
шляхом складання або видачі службовою особою суб’єкта 
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господарювання завідомо неправдивих офіційних документів, 
внесення до офіційних документів завідомо неправдивих 
відомостей або іншого підроблення офіційних документів (ст. 366 
КК України). Суб’єктом цього злочину (як і злочинів, 
передбачених ст. 212 або 212–1 КК) є ті ж самі службові особи 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності 
та організаційно-правової форми господарювання, а підроблення 
документів (матеріальне або інтелектуальне) є складовою способу 
підготовки, вчинення або приховання ухилення від сплати 
податків, зборів (обов’язкових платежів) або ухилення від сплати 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування, тобто особа у більшості випадків одночасно 
притягується до відповідальності за сукупністю злочинів, 
передбачених ст. 212 або 212−1 та ст. 366 КК України. 

За сталою судовою практикою, у разі коли ухилення від 
сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів або його 
приховання вчинено шляхом службового підроблення, дії 
винуватої особи додатково кваліфікують за ст. 366 КК України. 
При цьому підроблення, вчинене службовою особою, повинно 
кваліфікуватися за ст. 366 КК України незалежно від того, до якої 
саме відповідальності (кримінальної чи адміністративної) її буде 
притягнуто за ухилення від сплати податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів. Таким чином, розслідування службового 
підроблення (ст. 366 КК України) має також належати до 
підслідності слідчих органів, що здійснюють контроль за 
додержанням податкового законодавства. 

2. Щодо співвідношення суспільної небезпечності діянь та 
відповідних санкцій. Законодавством передбачено, що кримінальне 
переслідування особи за умисне ухилення від сплати податків 
(ст. 212 КК України) починається, якщо ці діяння призвели до 
фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових 
фондів коштів у значних розмірах (які в тисячу і більше разів 
перевищують установлений законодавством неоподаткований 
мінімум доходів громадян). Водночас кримінальне переслідування 
за такі самі дії, але вчинені внаслідок службової недбалості (ст. 367 
КК України), починається, якщо ними завдано істотної шкоди (яка 
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в сто і більше разі перевищує неоподаткований мінімум доходів 
громадян). До того ж за умисне ухилення від сплати податків у 
великих розмірах (ч. 2 ст. 212 КК) покарання у виді позбавлення 
волі не передбачено, тоді як за несплату податків у значно 
меншому розмірі, але в результаті недбалого відношення 
посадовця до своїх службових обов’язків (ч. 2 ст.367 КК), 
передбачено покарання від 2 до 5 років позбавлення волі. Таким 
чином, маємо абсурдну ситуацію, коли за необережне ухилення від 
сплати податків особа може затримуватись, стосовно неї може 
обиратись запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вона 
може бути піддана екстрадиції та засуджена до п’яти років 
позбавлення волі, а якщо такі саме дії особа вчинила умисно, то 
кримінальне провадження підлягатиме закриттю у зв’язку з 
відсутністю складу злочину. Отже, пропонується доповнити ст. 367 
«Службова недбалість» КК України частиною третьою такого 
змісту: «Ця стаття не застосовується до діянь, умисне вчинення 
яких не тягне за собою кримінальної відповідальності за цим 
Кодексом. Покарання за службову недбалість не може бути 
призначено більш суворе, ніж передбачено за таке ж діяння, 
вчинене умисно». 

3. Щодо відповідальності за шахрайство з фінансовими 
ресурсами. Поряд із загальними нормами про кримінальну 
відповідальність за ухилення від сплати податків (ст. 212 КК 
України) існує й спеціальна норма, яка передбачає таку 
відповідальність за ухилення від сплати податків шляхом 
одержання пільг щодо них (ч. 1 ст. 222 КК України). Причому дії, 
пов’язані з наданням завідомо неправдивої інформації з метою 
отримання пільг щодо податків, якщо вони не завдали матеріальної 
шкоди, або, коли вони завдали такої шкоди, якщо вона є одночасно 
є меншою, ніж тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, охоплюються відповідно ч. 1 або ч. 2 ст. 222 КК 
України, а можливість їх кваліфікації за будь-якою частиною ст. 
212 КК України в такому разі виключається. Водночас поєднання в 
одній статті таких неоднорідних предметів злочинного посягання 
як субсидії, субвенції, дотації, банківські кредити чи пільги щодо 
податків, правовий та фінансовий режим яких принципово 
відрізняється, призводить до конфліктів між різними 
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правоохоронними органами при визначенні підслідності через 
невизначеність повноважень щодо виявлення та розслідування 
відповідних діянь. 

Тож пропонується диференціювати кримінальну 
відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 
КК України), виокремивши надання завідомо неправдивої 
інформації банкам або іншим кредиторам з метою одержання  
кредитів (частина 1), органам державної влади, органам влади 
Автономної Республіки Крим чи органам місцевого 
самоврядування або Національному банку України з метою 
отримання державних фінансових ресурсів, які надаються на 
умовах повернення, а також субсидій, субвенцій або дотацій 
(частина 2) та для отримання пільг щодо податків (частина 3). 
Відповідно, досудове розслідування злочинів, передбачених ч. 2 і 3 
ст. 222 КК України, має бути віднесене до виключної підслідності 
слідчих, що здійснюють контроль за додержанням податкового 
законодавства. 

Врахування запропонованих змін (сформульованих у проекті 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів») дозволить більш ефективно реалізувати антикорупційну 
програму та мінімізувати можливості розкрадань бюджетних 
коштів з використанням фіктивних підприємств, а також створити 
сприятливі умови для розвитку підприємницької діяльності, 
знявши напругу у відносинах між суб’єктами господарювання та 
правоохоронними органами, що є об’єктивною умовою розвитку 
ринкових відносин європейського типу. 
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ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ 

В ОРГАНІЗОВАНИХ ФОРМАХ СПІВУЧАСТІ, ТА ШЛЯХИ 
ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

 
Організовані групи та злочинні організації, як найбільш 

небезпечні форми співучасті, загрожують важливим суспільним 
відносинам, поставленим під кримінально-правову охорону, 
зокрема життю, здоров’ю, волі, честі, гідності, громадській 
безпеці, громадському порядку, а останнім часом і національній 
безпеці держави.  

Згідно з даними МВС та Генеральної прокуратури 
України протягом 2004–2014 рр. виявлено 4548 організованих 
груп та злочинних організацій, учасниками яких були 18249 
осіб. Спостерігалася тенденція до зменшення кількості 
виявлених організованих груп і злочинних організацій на 78,5 % 
(з 721 – у 2004 р. до 155 – у 2014 р.), яка свідчила не лише про 
зменшення кількості таких об’єднань, а й про труднощі 
виявлення, документування та припинення протиправної 
діяльності їх учасників.  

Однак у 2014 р. ситуація кардинально змінилася. 
Протягом цього року було обліковано 478 злочинів, 
кримінальна відповідальність за які передбачена ст. 258–3 КК 
України (Створення терористичної групи чи терористичної 
організації) (у 2013 р. був лише один злочин) та 457 злочинів, 
кримінальна відповідальність за які передбачена ст. 260 КК 
України (Створення не передбачених законом воєнізованих або 
збройних формувань) (у 2013 р. не було зареєстровано жодного 
такого злочину). 

З метою забезпечення ефективної протидії організованим 
злочинним об’єднанням у КК України сформовано низку статей, 
що визначають основні положення кваліфікації злочинів, 
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учинених у співучасті. Однак, вивчення наукової літератури та 
проведення соціологічних досліджень свідчить про недостатню 
якість і ефективність кримінально-правових положень, що 
регламентують особливості кримінальної відповідальності 
учасників організованих злочинних об’єднань.  

Розслідування злочинів, учинених в цих формах 
співучасті, ускладнене окремими проблемними питаннями 
кримінально-правової кваліфікації цих діянь. 

1. У КК України не визначено поняття «організована 
група» та «злочинна організація». У ч. 3, 4 ст. 28 КК України 
наведено лише визначення злочину, вчиненого організованою 
групою та злочинною організацією.  

Вивчення зарубіжного досвіду дає підстави стверджувати, 
що в кримінальному законодавстві одних держав (Російської 
Федерації (РФ), Республік Вірменія та Киргизія) закріплено 
лише поняття злочинної організації чи злочину, вчиненого 
злочинною організацією, а в других (Республік Білорусія, 
Молдова, Азербайджан) – обидва терміни визначаються на рівні 
закону.  

Відмінними рисами організованого злочинного 
об’єднання та вчиненого ним злочину, на наш погляд, є, 
насамперед, мінімальна кількість учасників. Якщо організована 
група складається з трьох і більше осіб чи злочинна організація 
– з п’яти і більше осіб, то у злочині, вчиненому цими 
об’єднаннями, необов’язково бере участь відповідно три і 
більше чи п’ять і більше осіб. Інші учасники, які безпосередньо 
злочину не вчиняли, повинні знати про цей злочин та брати в 
ньому участь в ролі організатора, підбурювача чи пособника, 
але не обов’язково бути виконавцями. Так, наприклад, 
відповідно до ч. 1 ст. 30 КК України організатор організованої 
групи чи злочинної організації підлягає кримінальній 
відповідальності за всі злочини, вчинені організованою групою 
чи злочинною організацією, якщо вони охоплювалися його 
умислом. Крім того, з огляду на те, що відповідно до ч. 5 ст. 29 
КК України співучасники не підлягають кримінальній 
відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не 
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охоплювалося їхнім умислом, вони відповідають за діяння, 
вчинене виконавцем, якщо воно охоплювалося їхнім умислом. 

Різняться досліджувані поняття й метою діяльності. Якщо 
організована група створюється для вчинення цього та іншого 
(інших) злочинів, а злочинна організація – з метою 
безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких 
злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи 
координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення 
функціонування як самої злочинної організації, так і інших 
злочинних груп, то злочин, учинений цими об’єднаннями, має 
на меті, як правило, вчинення конкретного злочину. 

Крім того, злочинна організація створюється з метою 
вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, але злочин, 
учинений злочинною організацією, може бути будь-якого 
ступеня тяжкості.  

2. У деяких випадках кримінально-правові ознаки 
організованих злочинних об’єднань не мають єдиного 
законодавчого закріплення, а визначені за допомогою оціночних 
понять. Це стосується, зокрема, стійкості, ієрархічності, 
попередньої зорганізованості тощо. В теорії кримінального 
права ці ознаки тлумачать по-різному, що ускладнює їх 
застосування під час кваліфікації злочинів. Дві ознаки – 
стійкість та ієрархічність розкрито у Постанові Пленуму 
Верховного Суду України «Про практику розгляду судами 
кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними 
об’єднаннями» від 23 грудня 2005 р. № 13. Однак, ці 
визначення, на наш погляд, є недосконалими, 
неконкретизованими, а подекуди й суперечливими 
кримінальному законодавству, тому що не дають можливості 
відмежувати організовану групу від злочинної організації. 
Наприклад, стійкість у цій постанові поділяють на внутрішню 
(характерну для організованої групи) та зовнішню (характерну 
для злочинної організації), що суперечить положенням ч. 3 та 
ч. 4 ст. 28 КК України. Між тим, у результаті зведення 
ієрархічності до елементарного розподілу ролей, що передбачає 
виокремлення функцій організатора, нівелюється різниця між 
організованою групою та злочинною організацією. 
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Будь-які кримінально-правові ознаки організованих 
злочинних об’єднань мають відповідати певним критеріям. 
Вони повинні бути чіткими, однозначними, зрозумілими для 
правозастосовних органів і не мають суперечити іншим ознакам, 
підмінювати їх чи конкурувати з ними. 

3. У теорії кримінального права існує колізія у визначенні 
мети злочинної організації. Відповідно до ч. 4 ст. 28 КК 
України, метою злочину, вчиненого злочинною організацією, є 
спільна діяльність з метою безпосереднього вчинення тяжких 
або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або 
керівництво чи координація злочинної діяльності інших осіб, 
або забезпечення функціонування як самої злочинної 
організації, так і інших злочинних груп. Водночас, згідно 
ч. 1 ст. 255 КК України, метою створення злочинної організації 
є вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а банди – 
напад на підприємства, установи, організації чи на окремих 
громадян. Таким чином, у Загальній частині КК України мета 
визначена значно ширше, ніж в Особливій частині. Крім того, 
неоднозначно у ч. 4 ст. 28 та ч. 1 ст. 255 КК України визначено 
мінімальну кількість злочинів, для вчинення яких створюється 
злочинна організація.  

4. Відсутні чіткі й однозначні критерії відмежування 
злочину, вчиненого організованою групою, від злочину, 
вчиненого злочинною організацією. Злочинна організація 
відрізняється від організованої групи такими ознаками: 
1) мінімальною кількістю учасників (в організованій групі – це 
три і більше, а у злочинній організації – п’ять і більше осіб); 
2) метою діяльності об’єднання (якщо організована група 
створюється для вчинення як мінімум двох злочинів, то 
злочинна організація – для безпосереднього вчинення тяжких 
або особливо тяжких злочинів (тяжкого або особливо тяжкого 
злочину), або керівництва чи координації злочинної діяльності 
інших осіб, або забезпечення функціонування як самої 
злочинної організації, так і інших злочинних груп); 
3) характерною лише для злочинної організації ієрархічністю. 
Загалом, лише остання ознака дає можливість відмежувати 
організовану групу від злочинної організації, оскільки мета 
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вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (тяжкого або 
особливо тяжкого злочину), а також кількісний склад учасників 
(п’ять і більше) можуть бути характерні й для організованих 
груп.  

5. На законодавчому рівні не закріплено природу низки 
злочинних об’єднань, зокрема банди (ст. 257 КК України), 
терористичної групи (ст. 258–3 КК України), не передбаченого 
законом воєнізованого або збройного формування (ст. 260 КК 
України) тощо. Тому незрозуміло, до яких форм співучасті, 
передбачених ст. 28 КК України, слід їх відносити.  

6. Недостатньо розробленими залишаються положення 
про те як кваліфікувати злочини, вчинені в організованих 
формах співучасті під час трансформації співучасті, яку ми 
пропонуємо визначати як зміну істотних ознак та властивостей 
співучасті, внаслідок чого злочинне об’єднання одного виду 
перетворюється в інший, змінюється роль співучасників чи вид 
учиненого ними злочину. Варто виділити такі форми 
трансформації співучасті у злочині: 1) трансформація форми 
співучасті (виду злочинного об’єднання); 2) трансформація 
співучасника (його виду чи ролі); 3) трансформація злочину, 
вчиненого співучасниками. 

7. Невирішеними та дискусійними залишаються й інші 
питання кваліфікації злочинів, учинених в організованих 
формах співучасті, зокрема: 1) як кваліфікувати злочин, 
учинений членом злочинної організації, який не охоплювався 
умислом інших співучасників; 2) чи охоплюються диспозиціями 
ст. 255, 257, 258–3, 260 КК України злочини, вчинені у складі 
цих об’єднань; 3) функціями якого зі співучасників слід вважати 
дії організатора, пособника чи підбурювача, передбачені 
статтями Особливої частини КК України; 4) як кваліфікувати дії 
учасника організованого злочинного об’єднання, який приймав 
участь у вчиненні злочину, але не вважається членом цього 
об’єднання; 5) що слід розуміти під озброєністю в бандитизмі та 
які види зброї можуть свідчити про наявність цієї ознаки. 
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