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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Дати студентам основні поняття кримінології, як науки та учбової 

дисципліни, як фундаменту теоретичних знань, необхідний для вивчення цього 

курсу. Визначити місце кримінології як науки серед інших наук та встановити 

між ними взаємозв’язки. З’ясувати сутність злочинності, її показники та 

детермінанти. 

 

 

ВСТУП 

На даний час у боротьбі зі злочинністю недостатньо знати правила 

кваліфікації злочинів і призначення покарання, треба не тільки бути навченим 

(знати) процес і кримінальні правила розкриття, розслідування і розгляду 

кримінальних справ. Практичний працівник крім цього повинен бути озброєний 

методикою, прийомами виявлення факторів, що сприяють вчинене ним 

злочинам, брати активну участь у розробці і реалізації заходів попередження. 

Це завдання покладено на курс ―Кримінології‖, мета якого полягає в 

тому, щоб працівник правоохоронних органів: 

- мав науково обґрунтоване уявлення про соціально-правову сутність 

злочинності; 

- мав у своєму розпорядженні різнобічну кримінологічну 

характеристику злочинців; 

- знав причинно-наслідковий комплекс; 
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- умів грамотно складати профілактичні документи; 

- умів правильно ―читати офіційну кримінально-правову статистику‖ 

– аналізувати рівень, структуру і динаміку злочинності взагалі по країні і в 

окремих регіонах. 

Вивчення даної дисципліни вимагає від Вас знання окремих положень 

таких наук, як соціологія, психологія, педагогіка тощо.  

Кримінологія – це самостійна міждисциплінарна наука зі своєю історією, 

яка має свої методи дослідження та має широку мережу інститутів та 

організацій в багатьох країнах світу. Загальні уявлення про зміст даної науки 

можливо отримати шляхом з’ясування суті її назви, яка складається з двох 

частин латинського слова ―crime‖ - злочин, та грецького ―logos‖- вчення. 

Буквальний переклад значить ―вчення про злочин‖. Вважаючи, що терміни 

―злочин‖ та ―злочинність‖ практично рівнозначні, то більш чітко кримінологію 

можливо визначити як ―науку про злочинність‖. При цьому, якщо кримінальне 

право вивчає злочин, відповідальність та покарання за нього, то кримінологія 

вивчає злочинність, її причини та умови, особу злочинця та попередження 

злочинності як соціального та масового явища. 

Кримінологію можливо визначити з теоретичної та практичної точки 

зору, як науку про злочинність та методах її попередження. Знання з 

кримінології необхідні працівникам правоохоронних органів для аналізу 

злочинності, прогнозування варіантів можливих змін об’єктів, на які вона може 

безпосередньо впливати, розробки ефективних заходів впливу на злочинність, 

розшуку осіб, які вчинили злочини та розробки заходів віктимологічного 

впливу тощо. 

Перш ніж оволодіти необхідними практичними навичками для здійснення 

боротьби зі злочинністю, необхідно поступово розглянути певні теоретичні 

питання, а саме: об’єкт, предмет , завдання, функції кримінології, показники 

злочинності та її детермінанти. 

 

 

1. ПОНЯТТЯ КРИМІНОЛОГІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НАУКИ, ЇЇ 

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ. СИСТЕМА НАУКИ 

КРИМІНОЛОГІЇ 

 

Сам термін ―кримінологія‖ був введений ще в 1879 році антропологом 

Топінардом. 

Кримінологія як галузь наукових знань виникла у XVIII ст. на базі 

кримінального права. Її поява була пов’язана із загостренням соціальних 

суперечностей, що призвело до різкого зростання злочинності. За цих умов 

наука, що пояснювала злочинність як явище, почала здобувати дедалі більшу 

суспільну значимість. 

Проблема злочинності й сьогодні є однією з найактуальніших і політично 

гострих. Довкола неї точиться чимало спорів. 

У зарубіжній літературі, поряд з терміном ―кримінологія‖, трапляються 

й інші — ―кримінальна соціологія‖, ―кримінальна біологія‖, ―кримінальна 
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етимологія‖, ―соціологія злочинності‖, ―кримінальна антропологія‖ тощо. 

У вітчизняній науці вживається лише термін ―кримінологія‖. 

Межі кримінології часто пов’язують з її предметом і фактично зводять до 

переліку його складових частин. Разом з тим такий підхід є недостатнім, 

оскільки, незважаючи на вагомість предмета, визначення науки має містити у 

собі повнішу її характеристику, вказуючи, зокрема, на місце науки в загальній 

системі знань, найважливіші методологічні підходи до об’єкта дослідження, на 

кінцеву мету та завдання дослідницьких пошуків. 

Вітчизняну кримінологію можна визначити як комплексну, соціально-

правову науку про злочинність, її сутність та історичні форми прояву, 

детермінанти, стан, структуру і динаміку, особу злочинця, жертву злочину, а 

також про засоби протидії злочинності та іншим, пов’язаним з нею, 

антисоціальним проявам. 

Отже, кримінологія, як і будь-яка наука, вивчає закономірності певних 

явищ і на цій основі розв’язує завдання бажаного впливу на них.  

У процесі розвитку вітчизняної кримінології пропонувалися різні 

визначення її поняття та предмета (Приклади). 

Чому кримінологія соціально-правова наука ? 

Кримінологія є однією з суспільних наук і її місце — на межі 

філософії, соціології, психології, правознавства та деяких інших наук. До 

правознавства кримінологія має відношення тому, що явища, які вона вивчає, 

базуються на кримінально-правових поняттях ―злочин‖ і ―злочинець‖, які 

відрізняються від адміністративно-правових понять ―правопорушення‖ і 

―правопорушник‖. Профілактика злочинів теж має правову основу або 

правовий аспект. А детермінанти злочинності, особа злочинця пов’язані з 

дефектами правосвідомості, психології тощо. Разом з тим вивчення 

злочинності як соціального явища, особи злочинця та засобів протидії 

злочинності не обмежується тільки правовими характеристиками. Аналіз цих 

проблем лежить у сфері предмета соціології. Вже тому кримінологія є не чисто 

правовою, а соціолого-правовою наукою. Проте невірно вважати 

кримінологію лише соціологічною наукою, як це робить О.Б.Сахаров. 

Обґрунтовуючи свою позицію з цього питання, він пише: ―Той факт, що 

кримінологія використовує кримінально-правові поняття і категорії і певною 

мірою грунтується на них, не доводить юридичний характер цієї науки. Правові 

поняття і категорії покладено, наприклад, в основу судової статистики, яка не є 

юридичною наукою‖. Більшість вітчизняних вчених не поділяє цього погляду і 

вважає кримінологію соціолого-правовою наукою.  

Що є предметом науки кримінологія ? 

У процесі розвитку кримінології було окреслено її предмет, до якого нині 

входять чотири основні елементи: 

1) злочинність як соціально-правове явище; 

2) особа злочинця; 

3) причини та умови (детермінанти) злочинності; 

4) попередження злочинності. 
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Інші точки зору щодо предмета кримінології 

У науковій літературі трапляються й інші визначення-предмета 

кримінології. У деяких працях воно ширше, в інших — вужче. Це пов’язано з 

тим, що предмет будь-якої науки — не застигла матерія. Він змінюється з 

розвитком самої науки, уточнюється, доповнюється новими елементами. Схожа 

еволюція помітна, зокрема, на проблемі особи злочинця, яка виокремилася в 

самостійну частину предмета кримінології лише на останніх етапах її розвитку. 

Те саме можна сказати і про віктимологію — частину кримінології, яка вивчає 

властивості жертв злочинів, без чого розуміння злочинності та її детермінант 

було б неповним. 

Розходження у визначенні предмета кримінології спричинені різним 

розумінням суті предмета науки, ототожненням його з її змістом, завданнями 

тощо. Показовим тут є погляд, згідно з яким ―все, що вивчає та чи інша 

наука, входить до її предмета‖. За такого підходу предмет кримінології 

визначається дуже широко, фундаментальні теоретичні проблеми науки 

стають поряд з прикладними питаннями. 

Для глибшого усвідомлення предмета кримінології та його меж доцільно 

зіставити і розмежувати предмет кримінології з її об'єктом. Розмежування 

цих категорій є важливим теоретико-пізнавальним принципом у методології 

комплексних досліджень, бо ―все те, що пізнається, є об’єктом дослідження, 

оскільки воно ще не пізнане і суперечить знанню. Ті самі речі, явища, процеси, 

їх сторони і відношення, оскільки вони вже відомі, зафіксовані з певної сторони 

у тій чи іншій формі знань, ―дані‖ у ній, але підлягають подальшому 

дослідженню, є предметом... Предмет обумовлюється об’єктом і є його 

стороною, зафіксованою у певній формі. У такому об’єктивному вигляді він 

протистоїть людині та її знанням‖ (Садовский В.Н. Методологические 

проблеми исследования обьектов, представляющих собой системи // 

Социология в СССР. — М., 1966. — Т. 1. — С. 181.). 

 

Схема: співвідношення об’єкту та предмету кримінології 

 

 

 

   Об’єкт кримінології —           предмет: окремі злочини 

   злочинність                              особа злочинця та ін.  

 

 

 

 

 

Таким чином, об’єкт кримінології відтворює специфічне об’єктивне 

явище — злочинність та особливі форми реакції на неї, які полягають в 

усуненні детермінант злочинності. Предметом кримінології є конкретні 

сторони і прояви цього об’єкта. При цьому проблеми, що їх вивчає 

кримінологія, з погляду їх значимості для науки і практики, не рівнозначні. 
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Одні з них є центральні, створюють власне предмет кримінології або його 

―ядро‖. Інші мають прикладне, допоміжне значення, стають умовою або 

засобом глибокого і всебічного пізнання цього предмета. Розглянемо 

докладніше ці елементи. 

1. Головним елементом предмета кримінології є сама злочинність як 

історично мінливе, соціальне і кримінально-правове явище, що являє собою 

сукупність усіх злочинів, вчинених у державі за певний період. Вона 

вимірюється такими кількісно-якісними показниками, як стан, рівень, 

структура, динаміка, характер та географія. Правопорушення, які не є 

злочинами, але тісно пов’язані з ними (наприклад, пияцтво, проституція, 

наркоманія), розглядаються кримінологією як ―фонові‖ явища. 

2. Особа злочинця виступає як система демографічних, соціально-

рольових, психологічних та інших властивостей суб’єктів злочинів. Зазначимо, 

що злочин — це акт вольовий, свідомо обраний. Це результат складного 

процесу, в якому зовнішні чинники діють не безпосередньо, а переломлюючись 

через внутрішні фактори. Щоб пізнати детермінанти злочинності, потрібно 

розкрити механізм злочинної поведінки, а це неможливо зробити, не вивчивши 

особу злочинця, вплив її індивідуальних властивостей на вчинення злочину. 

3. Причини та умови злочинності, об’єднані родовим поняттям 

―детермінанти‖ або ―криміногенні фактори‖, є сукупністю економічних, 

соціальних, ідеологічних, психологічних, правових, організаційно-

управлінських та інших чинників, які обумовлюють (детермінують) 

злочинність як свій наслідок. Причини та умови (детермінанти) злочинності 

вивчаються на різних рівнях: злочинності в цілому, окремих видів злочинів, 

конкретного злочину. 

4. Протидія злочинності є системою державних і громадських заходів, 

спрямованих на усунення або нейтралізацію детермінант злочинності та 

корекцію поведінки осіб, схильних до правопорушень. Деякі дослідники, 

розглядаючи злочинність як соціальне явище, зазначають, що головним у 

боротьбі з нею є прогресивні соціально-економічні перетворення. Поряд з цим 

важливе значення мають і спеціальні кримінологічні заходи запобігання тим чи 

іншим злочинам, які застосовуються правоохоронними органами і 

громадськими формуваннями. Кримінологія мовби синтезує в собі все те 

цінне, що накопичене з проблеми протидії злочинності іншими науками, і 

дає цілісне знання про весь цей процес. 

Звичайно, розглянуті вище основні елементи предмета кримінології не 

вичерпують усього її змісту. Щоб повніше, глибше й ефективніше вирішувати 

завдання, які стоять перед кримінологією, вона вивчає і проблеми, що 

безпосередньо не входять до її предмета. Це питання дискусійне у зв’язку з 

тим, що до цих проблем мають певне відношення інші юридичні та неюридичні 

науки. Коротко розглянемо їх. 

Додаткові питання, що вивчає кримінологія  

1. Прогнозування злочинності, а також планування заходів протидії їй. 

Застосування дієвих заходів боротьби зі злочинністю неможливе без 
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відповідного прогнозування, а також планування цього процесу. Тому ця 

проблематика має бути включена до предмета кримінології. 

2. Кримінально-правову статистику, яка є основою аналізу стану 

злочинності у суспільстві. Ця статистика допомагає правоохоронним органам 

правильно організувати свою роботу щодо боротьби зі злочинністю. 

3. Методику вивчення злочинності. При проведенні кримінологічних 

досліджень використовують методи інших наук — соціологічні, статистичні, 

математичні, психологічні, пристосовуючи їх до проблеми, що вивчається. Це 

дає змогу проникнути у суть досліджуваних явищ та успішно розв’язувати 

поставлені завдання. 

4. Супутні злочинності негативні соціальні явища. Ці прояви в 

кримінології називають ―фоновими‖, а в соціології — ―асоціальними‖. 

Кримінологія не може не брати їх до уваги, оскільки вони мають великий вплив 

на злочинність. Крім того, попередження злочинів є найефективнішим тоді, 

коли воно починається на стадії ранньої профілактики, тобто дозлочинної 

асоціальної поведінки. 

5. Жертву злочину. Для означення цього аспекту в науковій літературі 

з’явився термін ―віктимологія‖— вчення про жертву злочину. У 

кримінологічних дослідженнях до недавнього часу основна увага приділялася 

особі злочинця. Разом з тим потерпілий є другою стороною, причетною до 

злочину. Саме він взаємодіє зі злочинцем, а тому ця проблема становить 

неабиякий інтерес для кримінологів. 

6. Суїцидальну поведінку (проблема самогубства). Частина вчених 

виступає проти включення цього питання до предмета кримінології, проте є й 

протилежні думки. На наш погляд, ця проблема має міждисциплінарний 

характер, вона стосується психіатрії, психології, кримінального права, але має і 

кримінологічний аспект. 

7. Аналіз історії кримінології (т. з. Кудрявцева В.М.) 

 

Основними завданнями кримінології є: 

1) здобуття достовірних знань про те, що становить її предмет; 

2) виявлення та аналіз факторів (чинників), які детермінують 

(обумовлюють) злочинність; 

3) встановлення процесу формування особи злочинця та жертв злочинів; 

4) розробка засобів протидії злочинності та запобігання злочинній 

поведінці з боку окремих осіб (підготовка теоретичних моделей 

нормативних актів, що регламентують попередження злочинності та ін.). 

 

З цих завдань випливають такі функції кримінології: 

а) описова (кримінологія виявляє і фіксує певні факти соціальної 

дійсності, пов'язані зі злочинністю, відображає їх властивості й ознаки, дає їх 

науковий опис); 

б) пояснювальна (розкриваючи на основі емпіричних даних і 

теоретичних положень суть досліджуваних об'єктів, кримінологія дає їм 

наукове пояснення);  
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в) прогностична (вивчаючи тенденції розвитку кримінологічне значущих 

процесів та явищ, кримінологія прогнозує їх майбутній стан); 

г) практично-перетворювальна (кримінологічні описання, пояснення і 

прогнозування так чи інакше підпорядковані інтересам наукового управління 

соціальними процесами, пов'язаними з протидією злочинності. Тому боротьба 

зі злочинністю у широкому розумінні фокусує всі інші проблеми, що 

вивчаються кримінологією). 

Таким чином, ми з’ясували об’єкт та предмет кримінології, визначили її 

завдання та основні функції як науки, а також розглянули деякі точки зору 

вчених-кримінологів щодо цих питань. 

 

Методи та система науки кримінологія 

Наукова достовірність досліджень та їх результатів значною мірою 

залежить від методологічної бази. Загальноприйнятим є положення, що метод 

визначається предметом і завданнями дослідження.  

Діалектичний метод лежить в основі методології будь-якої науки, а 

діалектичний матеріалізм становить загальну методологію, тобто теорію 

пізнання. . 

Разом з тим філософські закони і категорії не вичерпують усіх засобів 

пізнання. До арсеналу кримінологічних досліджень входять й інші методи, 

які у своїй сукупності становлять методологію науки.  

Під методологією слід розуміти систему певних теорій, які виступають 

як керівний принцип, знаряддя наукового аналізу, засіб реалізації вимог цього 

аналізу. 

Спеціальні методи: 

 соціологічні, статистичні, системного аналізу; 

  математичні, психологічні, педагогічні тощо.  

Місце кримінології у системі наук, її зв’язок з юридичними   

та іншими науками 

Для розкриття суті кримінології як науки важливо визначити не лише її 

предмет, методологію й методику, а й місце у системі наук. 

Кримінологія відрізняється від усіх інших юридичних наук тим, що більшість 

розроблюваних нею проблем має комплексний характер і перебуває на межі: 

 філософії,  

 політології,  

 соціології,  

 правознавства,  

 психології,  

 педагогіки,  

 демографії,  

 економіки, 

 статистики, кримінального права, кримінального процесу, 

криміналістики тощо.  
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Безперечно одне — кримінологія належить до класу суспільних наук. 

Але яке її місце, чи становить вона самостійну галузь знань, чи це лише 

частина іншої науки, чи це комплексна наука?  

З цього приводу існують різні точки зору як у нашій державі, так і в зарубіжних 

країнах. Нині у науковій літературі утвердилися чотири основні погляди. 

1. Кримінологія є частиною кримінального права. Вперше таку думку 

висловив відомий російський кримінолог М.М. Гернет, який у 1906 р. назвав 

кримінологію проблематикою кримінального права. Аналогічну позицію 

відстоювали О.А. Герцецзон (кримінологія –  частина кримінального права), 

А.А. Піонтковський (кримінологія не самостійна наука і виділення її в таку 

―принципово неприпустимо‖). . 

2. Кримінологія — самостійна наука, яка перебуває на межі соціології і права. 

3. Кримінологія — загальнотеоретична наука про злочинність. 

4. Кримінологія — самостійна галузь юридичної науки, складова частина 

системи юридичних наук (Г.А. Аванесов, І.І. Карпець та ін.). Ця думка була 

висловлена в першому підручнику з кримінології. 

 

Визнання кримінології як частини науки кримінального права має 

сьогодні мало прибічників. Зв’язок кримінального права з кримінологією 

незаперечний, але він не виключає самостійності останньої. Безперечно, 

кримінологія зародилася і розвивалася у надрах кримінального права, але це не 

може бути достатнім аргументом для визнання її частиною цієї науки 

(т. з. Джужи О.М.). 

Самостійність кримінології стосовно кримінального права пояснюється: 

1. різними методами цих наук, специфічністю їх безпосередніх цілей і 

завдань. Якщо предметом кримінального права є окремий склад злочину, 

кримінальне покарання за нього, види злочинів, поняття рецидиву тощо, то 

предметом кримінології — злочинність як соціальне явище, її детермінанти, 

особа злочинця, заходи запобігання злочинам. 

2. Якщо завданням кримінального права є покарати винного за 

вчинений злочин, то кримінології — не допустити самого формування особи з 

антисуспільною спрямованістю поведінки (ст. 1 КК України). 

3. Разом з тим зазначимо, що кримінологи користуються багатьма 

поняттями і положеннями науки кримінального права.  

4. І навпаки, кримінальне право широко використовує висновки 

кримінології, особливо щодо особи злочинця та її покарання, вироблення 

кримінальної політики, декриміналізації діянь. 

Питання про зв’язок кримінології з іншими науками є складовою 

частиною питання про її предмет. Комплексний характер кримінології визначає 

і безліч її зв’язків з іншими як суспільними, так і природничими науками. 

 

Таким чином, можна зробити висновок, що кримінологія є 

самостійною, комплексною загальнотеоретичною наукою про злочинність. 
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Система науки кримінології 

Кримінологія, як і будь-яка наука, має свою систему. Система 

кримінології перебуває у прямій залежності від її предмету, відображає його 

структуру.  

Система науки кримінології базується на двох підставах:  

 предмети дослідження, 

 рівні узагальнення науково-практичної інформації. 

За предметом дослідження кримінологія складається з чотирьох частин: 

а) вчення про злочинність;  

б) вчення про детермінацію злочинів; 

в) вчення про особу злочинця та жертву злочинів;  

г) вчення про засоби протидії злочинності. 

 

За рівнем узагальнення науково-практичної інформації кримінологія 

поділяється на: 

 Загальну частину, 

 Особливу (спеціальну) частину. 

Загальна частина вивчає загальнотеоретичні проблеми злочинності: 

 поняття кримінології як науки, її предмет, завдання, функції, система, 

методологія і методика досліджень, історія розвитку кримінології та аналіз її 

основних теорій.  

 Центральне місце в Загальній частині посідають проблеми 

злочинності, особи злочинця, детермінант злочинності, віктимології і 

суїциду, організації та методики досліджень, кримінологічного планування 

та прогнозування, протидії злочинності. 

Особлива частина кримінології вивчає окремі види злочинності, їх 

детермінанти та заходи боротьби з ними. 

Кримінологія має як загальнотеоретичний, так і прикладний аспекти. 

Загальнотеоретичний аспект полягає у розробці наукових основ вивчення 

злочинності як соціально-правового явища та його подолання. 

Прикладний має своїм завданням розробку конкретних заходів, 

спрямованих на запобігання окремим видам злочинів.  

Отже, ми розглянули методи кримінології та її систему, та з`ясували, 

що вона має багато спільного з іншими юридичними науками.  

 

Також необхідно зазначити, що у своєму розвитку наука кримінології 

пройшла три етапи.  

1. Досоціалістичний (представники: Ч. Беккаріа, О. Радищев, Ж-

Ж. Руссо та ін.) 

Беккаріа Ч. (1738—1794) написав відомий трактат "Про злочини і 

покарання", який був перекладений усіма європейськими мовами, у тому числі 

російською.  
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Беккаріа Ч., перебуваючи під сильним впливом природного права і 

суспільного договору Ж.-Ж. Руссо, вважав, що злочинність можна ліквідувати 

шляхом-створення гарних, ясних законів і просвітництва. 

2. Соціалістичний (представники: Аванесов А.Г., Кудрявцев В.М., 

Михайленко П.П. та ін.) 

З 30-х по 50-ті роки кримінологія як наука в Україні не розвивається. 

Наприкінці 50-х років, після усунення наслідків культу особи Сталіна, справа з 

кримінологічними дослідженнями змінилася на найкраще. В юридичній 

літературі почали з’являтися статті, автори яких ставили актуальні питання 

боротьби зі злочинністю. З 1957 р. проблемами кримінології почали займатися 

на юридичних факультетах університетів і в юридичних інститутах, секторах 

філософії і права ряду Академій наук союзних республік. Кримінологія, як 

самостійна наука і навчальна дисципліна, починає відігравати все більшу роль у 

розробці карної політики держави, нормотворчості та практиці боротьби зі 

злочинністю. 

У 1966 р. виходить перший підручник з радянської кримінології, 

підготовлений Всесоюзним інститутом з вивчення причин та розробки заходів 

попередження злочинності, який витримав потім три видання і був основою 

створення в середині 80-х років 2-томного ―Курсу кримінології‖. Розвиток цієї 

науки активізувало створення кафедр кримінології у багатьох вищих 

юридичних навчальних закладах країни та вищих школах МВС. 

Значний внесок у розвиток радянської кримінології зробили такі 

вчені, як: Г.О. Аванесов, О.І. Алексєєв, Ю.Д. Блувштейн, Ю.А. Віцин, 

П. С. Дагель, І.М. Даньшин, А.І. Долгова,  А.Е. Жалінський, А.П. Закалюк,  

О.М. Яковлєв та ін. 

Відродження кримінології в Україні почалося у стінах Київської Вищої 

школи МВС СРСР (нині — Національна академія внутрішніх справ України). 

Там у 1962—1963 роках під керівництвом професора П.П. Михайленка 

проводилися соціологічні дослідження причин злочинності неповнолітніх та 

рецидивної злочинності в УРСР.  

3. Постсоціалістичний (представники: Зелінський А.Ф., Закалюк А.І., 

Джужа О.М., Даньшин І.М., Лихолоб В.Г. та ін.)  

З проголошенням України незалежною державою кримінологічні 

дослідження почали набувати якісно нового характеру. Вони стали рішуче 

звільнятися від заідеологізованості компартійних догм, класового підходу до 

проблем злочинності. Кримінологи дістали більшу можливість звертатися до 

теорії і практики боротьби зі злочинністю у розвинутих країнах світу.  

Вже на початку 90-х років почали функціонувати спеціалізовані науково-

дослідні установи: 

 При Академії правових наук України в 1995 р. створено Науково-

дослідний інститут вивчення злочинності. 

 Науково-дослідний інститут проблем боротьби зі злочинністю 

Національної академії внутрішніх справ України та Національний університеті 

внутрішніх справ МВС України.  
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 Крім того, на відповідних кафедрах юридичних вузів країни 

працюють групи науковців, планові дослідження яких теж мають 

кримінологічне спрямування. 

 Координаційне бюро з проблем кримінології, створене при Академії 

правових наук України. 

Основні напрями науково-дослідної роботи кримінологічних установ: 

 боротьба з організованої та економічною злочинністю; 

 попередження наркоманії; 

 попередження розбоїв та грабежів; 

 вивчення особи корисливого злочинця; 

 профілактика злочинів, які вчиняються працівниками 

правоохоронних органів; 

 розробка нових дисциплін на базі ―Кримінології‖ (кримінологія 

масової комунікації, кримінологія релігії, кримінологія закону, кримінологічна 

армологія та ін). 

З метою сприяння поширенню кримінологічних знань серед населення, а 

також використання досягнень цієї науки у справі запобігання злочинам в 

Україні 23 липня 1998 р. була створена Кримінологічна асоціація. Вона є 

громадською організацією, яка об’єднує кримінологів та інших фахівців, 

професійна діяльність яких пов’язана з протидією злочинності.  

В Україні нині проводиться низка кримінологічних досліджень, які 

охоплюють такі важливі проблеми, як: 

 теорія і практика профілактики злочинів; значення ―фонових‖ явищ 

у генезисі злочинності; 

 аналіз кількісних та якісних показників злочинності;  

 вдосконалення організації та методики кримінологічних 

досліджень;  

 вивчення суб’єктивних детермінантів суспільне небезпечних діянь;  

 узагальнення позитивного досвіду попередження злочинів у 

зарубіжних країнах тощо.  

У даному напрямку плідно працюють (або працювали) відомі вітчизняні 

кримінологи — Ю.В. Александров, В.І. Борисов, В.В. Голіна, В.О. Глушков, 

І.М. Даньшин, О.М. Джужа, А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, О.М. Костенко, 

І.П. Лановенко, Ф.А. Лопушанський, П.П. Михайленко, С.А. Тарарухін, 

І.К. Туркевич та ін. Їх теоретичні пошуки сприяють подальшому розвитку 

української кримінологічної науки. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 
1. Кримінологія, як і будь-яка наука, вивчає закономірності певних явищ і 

на цій основі розв’язує завдання бажаного впливу на них. 

2. Об’єкт кримінології відтворює специфічне об’єктивне явище — 

злочинність та особливі форми реакції на неї, які полягають в усуненні 

детермінант злочинності. Предметом кримінології є конкретні сторони і прояви 

цього об’єкта. При цьому проблеми, що їх вивчає кримінологія, з погляду їх 
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значимості для науки і практики, не рівнозначні. Одні з них є центральні, 

створюють власне предмет кримінології або його ―ядро‖. Інші мають 

прикладне, допоміжне значення, стають умовою або засобом глибокого і 

всебічного пізнання цього предмета. 

3. Об’єкт та предмет кримінології, визначили її завдання та основні 

функції як науки. 

4. Кримінологія є самостійною, комплексною загальнотеоретичною 

наукою про злочинність. 

5. Кримінологічна ситуація у світі дає вагомі підстави вважати, що 

суспільство, яке не в змозі вживати необхідних заходів для боротьби зі 

злочинністю, навряд чи може розраховувати на майбутнє. В Україні для 

ефективної протидії злочинності є кілька важливих інструментів, насамперед 

це:  

а) розробка сучасної кримінологічної теорії;  

б) реалізація науково обґрунтованих соціально-економічних програм;  

в) пріоритетна увага держави до розвитку національної культури і освіти; 

г) реформування правоохоронних органів, спрямоване на істотне 

підвищення їх професіоналізму. 

 

 

2. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗЛОЧИННОСТІ. ПОКАЗНИКИ 

ЗЛОЧИННОСТІ. 

 

Для успішного розгляду цього питання насамперед необхідно розкрити 

зміст поняття злочинності. Злочинність - одна з найгостріших проблем 

суспільства, яка не зникає, а навпаки існує довгий час, та розвивається. 

Проблемі злочинності приділяли увагу багато мислителів минулого: 

Арестотель, Платон, Ч. Беккаріа, Д. Дідро, І. Бентам, Т. Мор та ін. 

Французький соціолог Е. Дюркгейм розробив основні положення 

соціологічного підходу до злочинності. Він, зокрема, зазначав: "Злочин 

спостерігається не тільки у більшості суспільств того чи іншого виду, але в усіх 

суспільствах усіх типів.  

Злочинність за своєю суттю — явище негативне, що заподіює шкоду як 

суспільству в цілому, так і конкретним його членам. У той же час деякі 

мислителі ставили під сумнів таке розуміння.  

Чи є злочинність вічною? Це питання має здебільшого умоглядний 

характер. У радянській кримінології відстоювалась ідея про те що злочинність є 

явищем в історичному плані тимчасовим, яке має зникнути в комуністичному 

суспільстві. Згодом ряд кримінологів відмовилися від цього погляду. 

Різні вчені по-різному давали визначення  злочинності, так, наприклад: 

1. Ч. Ломброзо – злочинність –це природне явище, яка має значною 

мірою біологічне походження; 

2. Е. Дюргейм – злочинність - це соціальне явище, тому що притаманне 

кожному суспільству; 
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3. Ф.М. Кузнецова – злочинність – це відносно масове, історично 

мінливе, соціальне, що має кримінально-правовий характер явище класового 

суспільства, що складається із всієї сукупності злочинів, які вчинюються у 

певній державі та у певний проміжок часу.  

Ознаки злочинності: 

1. територія, час; 

2. відносна масовість; 

3. сукупність осіб, які вчинили злочини; 

4. існування в суспільстві; 

5. включає в себе сукупність всіх злочинів; 

6. історична мінливість. 

 

Таким чином під злочинністю в кримінології слід розуміти – 

соціальне-правове, історично мінливе явище, притаманне кожному суспільству, 

яке включає до себе всі злочини, які були вчиненні на певній території за 

певний проміжок часу.  

Співвідношення злочинності і конкретних злочинів звичайно 

розглядається як співвідношення цілого і частини, загального й одиничного. 

Тільки реальне існування конкретних злочинів, їх повторюваність дали 

можливість сформулювати поняття злочинності. Злочинність не виявляється 

іншим чином ніж через процес постійного вчинення конкретних злочинів, які, 

взяті в часових і територіальних межах, створюють певну сукупність. 

Злочинність як соціально-правове явище має низку ознак, яких немає у 

злочині як індивідуальному акті поведінки. Ці ознаки відображаються рядом 

показників. Найчастіше у науковій та практичній діяльності використовують 

такі показники злочинності, як її рівень, інтенсивність, динаміка, структура, 

географія. 

Рівень злочинності — це абсолютна кількість вчинених злочинів, 

скоєних на певній території за певний проміжок часу, а також злочинців. Ці 

показники визначають стан злочинності. 

На ці показники можуть впливати зміни у законодавстві або у практиці 

його застосування. Прийняття нового законодавчого акта, криміналізуючого або 

декриміналізуючого діяння, тягне за собою збільшення чи зменшення кількості 

злочинів. 

Щоб отримати дані, придатні для коректного порівняння у просторі та 

часі, використовують такий показник інтенсивності злочинності, як коефіцієнт 

злочинності. Коефіцієнт злочинності — відносний статистичний показник, 

який характеризує інтенсивність злочинності на певній території (країна, 

область тощо) і виражається в кількості злочинів, що припадає на кожну 1 тис. 

(10 або 100 тис.) чол. населення даної території. Коефіцієнт злочинності 

обчислюють за формулою: 

Кзі = З х 10 тис.     Кза = З (о) х 10 тис. 

Н  Н (>14р.) 

де З — кількість злочинів, зареєстрованих на певній території зі певний 

період часу, Н — кількість населення, яке проживало на даній території в 
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певний період часу. Коефіцієнт злочинності можна обчислювати на все 

населення або на населення, яке досягло віку кримінальної відповідальності. В 

першому випадку коефіцієнт злочинності відображатиме ступінь враженості 

злочинністю населення даної території, в другому — ступінь його кримінальної 

активності. 

Для чіткішого визначення коефіцієнта злочинності бажано враховувати 

не все населення, а лише ті вікові групи, представники яких можуть бути 

притягнуті до відповідальності за злочин відповідно до чинного кримінального 

законодавства. Часто при обчисленні цього показника не включаються не лише 

діти, а й частина населення похилого віку, оскільки на частку таких осіб 

припадає дуже незначна кількість вчинених злочинів. 

Використовується також спеціальний коефіцієнт злочинності, який являє 

собою кількість злочинів певного виду, зареєстрованих на даній території за 

певний період часу в розрахунку на 1 тис. (10 або 100 тис.) чол. населення у віці 

14 років і старше. Таким же чином можна обчислити спеціальний або 

деталізований коефіцієнт злочинної активності щодо статевих, вікових та 

інших соціально-демографічних груп населення. 

Кількісні показники стану злочинності використовують: 

а) при порівнянні проявів злочинності у різні періоди; 

б) для порівняння проявів одного структурного виду злочинності з 

іншим; 

в) для порівняння однакових періодів проявів злочинності у різних 

територіальних одиницях. 

До кількісних показників відносять також і ―ціну злочинності‖ – 

сукупність моральної, матеріальної шкоди, витирати на виявлення злочинів, їх 

розслідування, утримання та перевиховання злочинців, витрати на 

ресоціалізацію засуджених та інші (різні точки зору). Методику виміру 

реальної ―ціни злочинності‖ поки що розроблено недостатньо. 

Ми розглядали кількісні показники злочинності, але вона, крім того, має і 

якісну сторону. Якісні показники злочинності — це структура і характер. 

Структура злочинності — це внутрішня властива їй ознака яка 

розкриває якісно різні групи або види злочинів, з яких вона складається, 

вчинених за певний проміжок часу і на певній території. Структура виразно 

говорить про те, що являє собою злочинність у конкретних умовах, яка 

визначальна якість цього явища. Основним показником структури злочинності 

є питома вага окремих груп або видів злочинів відносно їх загальної кількості. 

Питома вага - це відсоткове співвідношення частини злочинності до її загальної 

в личини.  

У науковій та практичній діяльності виділяються різні види структури 

злочинності. Злочинності, як і будь-якому іншому явищу, властива просторово-

часова структура. Чинники, що формують злочинність, певним чином ―розлиті‖ 

у просторі (по регіонах, населених пунктах різного типу) і часі (по годинах 

доби, днях тижня, порах року).  
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Можна побудувати структуру злочинності виходячи із ступеня суспільної 

небезпеки злочинів (особливо небезпечні, тяжкі, менш небезпечні, що не 

становлять великої суспільної небезпеки).  

Певний інтерес становить структура злочинності за об’єктом злочинних 

посягань і психічним ставленням винуватця до вчиненого (за розділами 

Кримінального кодексу або — умисні й необережні), за ознаками особи 

злочинця (чоловіча, жіноча, неповнолітніх, дорослих, первинна і рецидивна, 

пенітенціарна).  

Виділяють також злочинність одинаків і групову, майнову і немайнову, у 

сфері сімейно-побутових відносин, галузях народного господарства 

(будівництво торгівля, банківська діяльність, транспорт), організовану і 

професійну. 

Крім рівня, динаміки, структури і характеру злочинності, у кримінології 

існує поняття географія злочинності, під якою розуміється її поширення по 

різних регіонах (територіях) держави. Географія злочинності звичайно 

визначається за допомогою таких показників, як питома вага злочинності 

регіону у загальній кількості злочинів, вчинених у країні, а також регіональні 

коефіцієнти злочинності. 

Практика показує, що географічна нерівномірність у рівні, динаміці та 

структурі злочинності пояснюється: 

1) соціально-економічними умовами того чи іншого регіону; 

2) національним складом і структурою населення; 

3) рівнем соціального контролю за поведінкою людей; 

4) рівнем культурно-виховної роботи та організації дозвілля населення; 

5) станом боротьби зі злочинністю. 

Виявлення і врахування територіальної різниці злочинності — ключ до 

ефективних заходів запобігання злочинам. У цьому випадку стають більш 

видимими і конкретні чинники злочинів, що має не лише пізнавальне значення, 

а й є основою для організації ефективної профілактичної діяльності. 

Характеристика основних показників злочинності буде неповною без 

урахування динаміки та латентної злочинності, без цього неможливо 

визначити реальний стан злочинності у суспільстві. 

Злочинність як явище матеріального світу перебуває у постійному русі і 

зміні, у безперервній динаміці. Динаміка злочинності — кримінологічна 

категорія, що означає зміни у стані, структурі, характері, географії злочинності, 

що відбувалися протягом певного періоду. Основним показником динаміки є 

темп зростання або зниження кількості зареєстрованих злочинів. Цей 

показник показує, у скільки разів або на скільки відсотків певна кількість 

злочинів або злочинців більша або менша за аналогічний показник, узятий за 

базу порівняння. За базу порівняння може бути взятий показник першого року 

періоду, за який аналізується злочинність, або показник кожного попереднього 

року.  

В першому випадку темп зростання або зниження обчислюється щодо 

постійної бази і називається базисним, а в другому — щодо змінної бази і 

називається ланцюговим. Темп зростання або зниження злочинності 
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характеризує інтенсивність зміни її рівня за одиницю часу. Цей показник може 

бути обчислений за формулою: 

Тр = Р1 / Р2 х 100 % ,  де Р1 – рівень злочинності минулого року,  

 Р2 – рівень злочинності попереднього року. 

Тп = Тр - 100 %  
 

Під латентною (прихованою) злочинністю у кримінології та 

правоохоронній практиці розуміють сукупність злочинних діянь, що були 

реально вчинені, але не стали відомі органам кримінального судочинства і 

відповідно не відображаються в офіційній статистиці. В юридичній літературі 

латентну злочинність часто визначають як ―сукупність злочинів, які 

залишилися невиявленими, не відомими правоохоронним органам‖. 

 

Розрізняють латентність трьох видів:  

- природну,  

- штучну  

- пограничну.  

Під природною латентністю розуміється сукупність тих випадків, коли 

злочин відбувся, але про нього не відомо правоохоронним органам. Штучна 

латентність має місце тоді, коли факт злочину відомий, але правоохоронні 

органи з різних причин не ставлять його на облік. Погранична латентність — 

це коли злочин відбувся, але потерпілий не усвідомлює цього. Наприклад, факт 

кишенькової крадіжки. Важко погодитись, що латентною є лише та 

злочинність, яка залишається нерозкритою, незареєстрованою, невиявленою. 

Отже до них можна віднести злочини, які хоч і розкриті, але з якихось причин 

не зареєстровані або ті, які хоч і розкриті і зареєстровано, але вони не доходять 

до суду, внаслідок чого залишаються поза сферою кримінологічного аналізу. 

Точних відомостей про розміри латентної злочинності не існує. Безумовно, 

вона значна, її стан можна передати формулою: 

Л. з. = Нз + Нр.з. + Зв, 

де Нз — незареєстровані злочини; Нр.з — нерозкриті злочини, Зв — 

злочини, за якими не винесені обвинувальні вироки. 

Існує також загальна формула обчислення латентної злочинності 

З.л. 
=
 Зф — Звр  

де Зф — злочинність фактична; Звр — злочинність врахована; 

Для встановлення рівня латентної злочинності використовують загальні і 

спеціальні методи. До загальних належать: виявлення громадської думки про 

стан латентної злочинності; експертна оцінка спеціалістів; вивчення документів 

правоохоронних органів, фінансово-ревізійного контролю, медичних закладів 

тощо. Спеціальними методами можна назвати аналіз динамічних рядів 

злочинів; дослідження періоду від їх вчинення до розкриття і запровадження 

санкцій; екстраполяцію; системно-структурний аналіз тощо. 

Можна виділити види злочинів, які найчастіше залишаються 

невиявленими, і навпаки (рівень латентності).  

Види рівнів латентності: 
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Низький рівень латентності мають очевидні злочини, внаслідок чого 

інформація про них швидко поширюється (вбивства, розбої, грабежі).  

Середній рівень — злочини, вчинення яких не настільки очевидне. 

Потерпілі не звертаються до правоохоронних органів за захистом порушених 

прав, але й не приховують факт злочину (незначний збиток, невіра у 

можливість знайти злочинця і т. ін.).  

Висока латентність — злочини, вчинення яких здебільшого відомо лише 

злочинцеві і потерпілому, причому останній часто зацікавлений у приховуванні 

злочину з різних мотивів (шахрайство, хабарництво, статеві злочини тощо). 

Такі злочини, з огляду на їх неочевидність і практично "нульову" активність 

потерпілого, залишаються невідомими. 

Стан латентної злочинності в Україні у даний час можна визнати 

неблагополучним. Мають місце випадки неподання громадянами заяв про 

вчинені щодо них злочинів, порушення облікової дисципліни співробітниками 

правоохоронних органів, необґрунтованої відмови у порушенні кримінальних 

справ. Тому офіційна статистика значною мірою не відображає дійсного 

стану справ. 

Опинившись поза обліком, латентна злочинність залишається поза 

соціальним контролем і тому є особливо небезпечною.  

Латентну злочинність необхідно виявляти, щоб: 

а) визначити дійсну структуру злочинності; 

б) мати чітке уявлення про тенденції розвитку злочинності; 

в) визначити розмір збитків, заподіяних державі і громадянам; 

г) виявляти чинники, які породжують злочинність, і визначати шляхи їх 

усунення; 

д) прогнозувати і планувати боротьбу зі злочинністю з урахуванням рівня 

її латентності. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

В другому питанні нами розглянуто поняття злочинності, структуру, 

кількісні та якісні показники за допомогою яких можна характеризувати 

злочинність в будь-якій державі та порівняти з іншими. 

 

 

3. ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ОКРЕМОГО ЗЛОЧИНУ 

 

Проблема детермінант злочинності — одна з центральних у кримінології. 

Вона існує протягом тисячоліть, тобто виникла значно раніше самої науки 

кримінології. 

Детермінація злочинності – це процес визначення причин та умов, що 

сприяють існуванню та розповсюдженню злочинності в цілому та окремим 

злочинам. 

Детермінанти – це причини та умови злочинності. 

Коли розглядається поняття причин злочинності через спектр 

філософського вчення про причинність, то поряд із поняттям причини, яка 
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викликає певний наслідок, неодмінно стоїть поняття умови, яка сама цього 

наслідку не викликає, але сприяє причині ―виконати свою справу‖. Терміни 

―причина‖ і ―умова‖ застосовує і законодавець (ст. 23 КПК України та ін.). 

Отже, ці поняття використовуються кримінологією, хоч поряд з ними 

трапляється й таке поняття, як ―детермінанти‖, що охоплює обидва вказані 

терміни. В цьому немає нічого дивного, адже причини і умови — складові 

елементи процесу детермінації, який крім них включає ще й наслідок  

Отже, причини — це ті процеси і явища, які породжують злочинність як 

свій безпосередній наслідок. Що стосується умов, то вони безпосередньо не 

породжують злочинність, але ―відкривають шлях‖ для дії причин, полегшують 

настання суспільно небезпечних наслідків. Умовами виступають всілякі 

недоліки в управлінській та організаційній сфері діяльності різних галузей 

господарства і державного апарату. 

Причини і умови злочинності криються у всій сукупності негативних 

явищ у соціумі, і саме вони обумовлюють існування злочинності як свого 

наслідку. 

Причини і умови злочинності залежно від їх рівня дії можна 

класифікувати на:  

1) причини і умови злочинності в цілому;  

2) причини і умови окремих видів злочинності;  

3) причини і умови конкретних злочинів. 

За змістом детермінанти злочинності можна поділити на економні, 

соціальні, політичні, духовні, ідеологічні, організаційно-управлінські тощо. 

 

Класифікація детермінант злочинності за різними критеріями: 

1. за мірилом: причини та умови усієї злочинності, різних груп злочинів, 

конкретного злочину; 

2. за територією розповсюдження: причини та умови злочинності в 

межах держави, регіону, окремого населеного пункту; 

3. в залежності від функціонування суспільства: причини та умови в 

сфері економіки, політики, соціальної сфері, ідеології та інші. 

4. в залежності від того від кого походять причини та умови 

злочинності: об’єктивні та суб’єктивні причини та умови злочинності та 

окремого злочину. 

В кримінології найбільш часто використовують 3 класифікацію. Так : 

- у сфері економіки можна виділити наступні детермінанти: 

відсутність цивілізованих ринкових відносин, заснованих на рівній конкуренції; 

значний рівень корупції; криміногенні чинники науково-технічного прогресу ( 

комп’ютерне шахрайство) тощо; 

- у сфері соціальних відносин можна виділити наступні детермінанти: 

соціальна нерівність членів суспільства (близько 60% перебуває за межею 

бідності); відчуження значної частини молоді від суспільного життя; значний 

рівень нелегальної міграції тощо; 

- у політичній сфері можна виділити наступні детермінанти: 

суперечності і конфлікти між різними гілками влади; політична нестабільність 
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загострює економічну і соціальну ситуацію; вседозволеність, розбещення 

―верхів‖ тощо; 

- в ідеологічній сфері можна виділити наступні детермінанти: низький 

рівень правової культури громадян; неналежне фінансування культурної сфери; 

заради прибутків насаджується психологія вседозволеності, культу насилля та 

жорстокості, сексуальної свободи тощо. 

Теорії походження детермінант злочинності (існує близько 200) 

1. теорія небезпечного стану; 

2. теорія спадковості; 

3. теорія конституціональної схильності (Ломброзо, Гарофало); 

4. теорія рас; 

5. теорія диференційних звязків (Сатерленд); 

6. теорія соціальної дезорганізації суспільства (Дюргейм); 

7. теорія стигми (Тард, Кетле) та інші.  

В кримінології поряд з причинами та умовами злочинності розглядаються 

детермінанти і окремих видів злочинів, а також приділяється особлива  увага 

саме механізму вчинення окремого злочину. 

Механізм злочинної поведінки – це взаємодія психічних процесів та 

стану особи зі зовнішнім середовищем, що детермінує у особи вибір та 

реалізацію злочинного варіанту поведінки із декілька можливих. 

Елементи механізму злочинної поведінки особи: 

1. суб’єктивні фактори; 

2. об’єктивні фактори; 

3. конкретна життєва ситуація;  

4. формування злочинного мотиву; 

5. готування до конкретного злочину; 

6. поведінка потерпілого; 

7. вчинення злочину; 

8. посткримінальна поведінка злочинця. 

Наприкінці зазначимо, що викладені нами положення коротко 

характеризують тільки криміногенні фактори, які обумовлюють злочинність та 

механізм окремого злочину. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

В третьому питанні нами розглянуто причини та умови злочинності, 

теорії походження детермінант злочинності та механізм злочинної поведінки. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 
 

Таким чином, ми з’ясували: предмет, завдання, функції кримінології, її 

теоретичне значення (яке полягає в тому, що кримінологія поповнюється новою 

інформацією про злочинність, особу злочинця та потерпілого, детермінанти 

злочинності та теорію попередження злочинності) та практичне значення (яке 
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полягає в розробці ефективних заходів попередження окремих видів 

злочинності).  

Щодо стану злочинності на території України, то останнім часом (2002-

2003 рр.) абсолютна кількість зареєстрованих злочинів дещо збільшилась. Досі 

залишається високий рівень злочинності в таких регіонах як: 

Дніпропетровський, Донецький, Харківський, Запорізький, Луганський, що, як 

правило, обумовлено особливостями інфраструктури цих регіонів. Суттєво на 

стан злочинності в України продовжують впливати соціальні, економічні, 

політичні та ідеологічні детермінанти, які необхідно враховувати при 

здійсненні її профілактики.  

Історія розвитку злочинності та практика боротьби з нею свідчить про те, що 

для злочинності залишається притаманна така ознака як самодетермінація 

(злочинність сама себе породжує). 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 
 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні теоретичні 

поняття та риси кримінології як комплексної науки, її загальної структури, 

предмету та досліджуються елементи предмету кримінології; поняття, ознаки 

та показники злочинності, а також детермінанти злочинності 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Серед них слід виділити елементи предмету кримінології, якими є: 

злочинність, як соціально-правове явище; особа злочинця; детермінанти 

злочинності; запобігання злочинності. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-

правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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ТЕМА 2.ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ. ПРОБЛЕМИ ВІКТИМОЛОГІЇ І СУЇЦИДУ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

ВСТУП……………………………………………………………………… 

1. Особи, які вчинили злочини, як об`єкт кримінологічного дослідження. 

Поняття особи злочинця і межі її вивчення.                                                 

2. Основні кримінологічні ознаки особи злочинця. Співвідношення соціального 

і біологічного в особі злочині.                                                  

3. Класифікація і типологія злочинців.                                                             

4. Проблеми віктимології і суїциду.                                                                  

ВИСНОВКИ:……………………………………………………………… 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Антонян Ю.М., Гульдман В.В. Криминальная патопсихология. 

Москва, 1991. 

2. Бандурка А.М., Зелинский А.Ф. Вандализм. - Харьков, 1996. - С.77-

107. 

3. Голіна В.В., Головкін Б.М. Кримінологія: Загальна та Особлива 

частини. Підручник/ В.В. Голіна, Б.М. Головкін, М.Ю. Валуйська, О.В. Лисодєд 

та ін.; за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. – Х.: Право, 2014 - 513 с. 

4. Голіна В.В. Запобігання злочинності (теорія і практика). Навч. 

Посіб. /  В.В. Голіна / – Х.: Нац. Юрид. Акад. України, 2011. – 120с. 

5. Голіна В.В. Кримінологія. Загальна та Особлива частина. Підручник 

/ І.М. Даньшин, В.В. Голіна, М.Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В.В. Голіна. – 2-

ге вид. перероб. і доп. – Х.: Право, 2009. – 288с. 

6. Давиденко В.Л. та ін. Кримінологічна діяльність суб'єктів 

кримінального судочинства. Монографія / за заг. ред. проф. л. М. Давиденка. - 

Харків: Тимченко, 2011. - 214 с. 

7. Джужа О.М. Кримінологія: Навчальний посібник / О.М. Джужа, 

В.В. Василевич, О.Г. Колб та ін..; За заг. ред. докт. Юрид. Наук, проф. О.М. 

Джужи. – К.: Атіка, 2009. – 312с. 

8. Закалюк А.П. Курс сучасної кримінології: теорія і практика у 3 кн. 

Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки / А.П. 

Закалюк / К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 424с. 

9. Зелинский А.Ф. Криминальная психология. - К.: Юринком Интер, 

1999. - 240 с. 

10. Зелинский А.Ф. Криминология. Навч. посіб.. X., 2000. 

11. Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном 

поведений. Харьков, 1990. 

12. Леонгард К., Акцентуированные личности. - Киев, 1981. 

13. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировой криминологический 

анализ. - М.: Норма, 1997. – 498 с. 
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14. Сударева Л.А. Личность преступника, совершающего 

компьютерные преступления / Л. А. Сударева // Вестник Московского 

университета МВД России / Максютин М.В. (глав. ред.). - 2007. - №  1. - C. 98-

102  

15. Гаращук М.В. Кримінологічна характеристика особистості 

злочинця: клото, лахесіс / М. В. Гаращук // Держава і право : Збірник наукових 

праць. Юридичні і політичні науки. - 2007. - Вип. 35. - C. 542-548. 

16. Михайлов О.Є. Кримінологія. Навчальний посібник / О.Є. 

Михайлов, А.в. Горбань, В.В. Міщук / - К.: Знання, 2012. – 565с. 

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Визначити роль особи злочинця в кримінології, та розібрати важливі 

риси, які притаманні особі злочинця та їх значення для профілактики 

злочинності. 

 

ВСТУП 

Однією з основних складових предмета науки кримінології є вчення про 

особу злочинця. Без нього неможливо до кінця з'ясувати всі інші 

кримінологічні проблеми, будь-то детермінанти злочинності чи організація 

боротьби з нею. 

З одного боку, детермінанти злочинності пов'язані з об'єктивними 

соціальними явищами, які негативно впливають на моральні формування людей 

і проявляються в індивідуалістичних, антисуспільних поглядах, звичках, 

позиціях, що лежать в основі злочинів поведінки, а з іншого — з обставинами, 

які сприяють реалізації пре яву подібних поглядів, звичок і позицій у 

конкретному злочині. Здавалось би, зазначені явища та обставини незалежні від 

людини, яка вчинила злочин, і є зовнішніми стосовно неї, але свого 

криміногенного значення вони набувають, формуючи особу злочинця і таким 

чином трансформуючись у внутрішні детермінанти злочину. 

Стосовно віктимології, то у кримінологічних дослідженнях минулого 

головна увага приділялась поведінці злочинця, а потерпілий від злочину в 

основному фігурував як учасник кримінального процесу. Разом з тим, 

взаємозв'язок злочинця і потерпілого має важливе кримінологічне значення. 

Серед осіб, що стикаються зі злочинами, є насамперед їх жертви. Тож 

ігнорувати їх роль у механізмі злочинної поведінки було б помилково. 

Розглядаючи суїцидологію, то у різні історичні епохи у різних соціальних 

прошарках самогубство мало діаметрально протилежні моральні оцінки. У деяких 

народів воно розглядалося як спосіб гідно піти з життя (наприклад, масове 

самогубство переможених у релігійних війнах, ритуальне самогубство вдів і слуг 

правителів в Індії та Китаї, харакірі в Японії, буддійські самоспалення). Поряд з цим 

історія з давніх часів фіксує "персональні" самогубства, мотиви яких мало чим 

відрізняються від сучасних. 
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1. ОСОБИ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ, ЯК ОБ'ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ. ПОНЯТТЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ ТА МЕЖІ ЇЇ 

ВИВЧЕННЯ У КРИМІНОЛОГІЇ 
 

Однією з основних складових предмета науки кримінології є вчення про 

особу злочинця. Без нього неможливо до кінця з'ясувати всі інші 

кримінологічні проблеми, будь-то детермінанти злочинності чи організація 

боротьби з нею. 

З одного боку, детермінанти злочинності пов'язані з об'єктивними 

соціальними явищами, які негативно впливають на моральні формування людей 

і проявляються в індивідуалістичних, антисуспільних поглядах, звичках, 

позиціях, що лежать в основі злочинів поведінки, а з іншого — з обставинами, 

які сприяють реалізації пре яву подібних поглядів, звичок і позицій у 

конкретному злочині. Здавалось би, зазначені явища та обставини незалежні від 

людини, яка вчинила злочин, і є зовнішніми стосовно неї, але свого 

криміногенного значення вони набувають, формуючи особу злочинця і таким 

чином трансформуючись у внутрішні детермінанти злочину. 

В однакових умовах різні люди ведуть себе по-різному — одні 

дотримуються закону, інші його порушують. Це дає підстави вважати, що 

особи, які обрали антисуспільний варіант поведінки, чинять так внаслідок 

певних їх властивостей, що обумовили саме цей вибір. Тому дуже важливим 

напрямом науки кримінології є вивчення осіб, які вчинили злочини. 

Зміст поняття особи злочинця поєднує в собі соціологічне поняття 

особи і юридичне поняття злочинця, тому проблема особи злочинця має 

вирішуватись на основі загальносоціологічного вчення про особу. 

Поняття "людина" включає нерозривну єдність різних сторін її суті: 

соціальної і біологічної. У понятті "особа" фіксуються лише специфічно соціальні 

ознаки. Особа — це соціальна сутність людини, те, ким вона стала у процесі 

соціалізації, своєї діяльності в суспільстві. Соціальні якості конкретної особи 

пов'язані з рівнем її свідомості, змістом внутрішнього духовного світу. Обумовлена 

соціальним середовищем і попереднім досвідом свідомість стає активним 

елементом особи, визначаючи у конкретних випадках вибір нею тієї чи іншої 

соціальної позиції, лінії і форми поведінки. Таке розуміння особи передбачає 

діалектичну єдність соціального і психологічного, їх взаємну обумовленість. 

Як особи люди нерівнозначні і нерівноцінні. Одні з них дієво 

допомагають суспільному прогресові, інші, навпаки, перешкоджають йому: 

ухиляються від суспільне корисної праці, стають порушниками громадського 

порядку або займають антисоціальну позицію. Об'єктивну цінність особи 

становлять не походження людини, належність до певного класу, а її соціальна 

позиція, внесок у загальний суспільний прогрес. Ознаки особи можуть бути не 

лише позитивними, а й негативними. Саме останні характерні для особи 

злочинця. Таким чином, застосовуючи поняття "особа злочинця", треба мати на 

увазі саме соціальну суть людини, яка вчинила злочин, тобто порушила 

кримінальний закон. 
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Вивчення особи злочинця у кримінології підпорядковано виявленню 

закономірностей злочинної поведінки, злочинності як масового явища, їх детермінації 

і розробці науково обгрунтованих рекомендацій щодо боротьби зі злочинністю. 

У філософському розумінні особа — продукт соціального розвита ку, 

єдність загального, особливого й одиничного. Вона являє собою підсумок 

еволюції всього людського роду, успадковує і відображав соціальний досвід 

усіх попередніх поколінь. Разом з тим, особа вбирає в себе ознаки певного 

соціального устрою, до якого вона належить, що проявляються в її свідомості, 

світогляді, політичних ідеалах тощо. Отже, особа наділена неповторними 

ознаками і якостями, які відображають індивідуальний життєвий досвід 

людини, її буття, обумовлені конкретним змістом її сімейних, виробничих, 

побутових та інших відносин і зв'язків, тим мікросередовищем, у якому вона. 

живе. Людину як особу формує вся сукупність економічних, політичних, 

ідеологічних, моральних, правових, побутових, культурних, естетичних та 

інших умов, які становлять зміст громадського та індивідуального буття, їх 

відображення у суспільній та індивідуальній свідомості. Викладене має 

важливе значення для правильного розуміння особи злочинця, є основою для 

розкриття «механізму» формування подібних осіб, вказує на можливі джерела 

негативних моральних якостей та антигромадських поглядів. 

Людина не народжується особою, а стає нею у процесі свого розвитку, 

входження в соціальне середовище, засвоєння навколишньої дійсності, ідей, 

поглядів, норм моралі і звичок, поведінки, властивих соціуму, до якого вона 

належить. Процес, протягом якого особа розвивається і змінюється, отримуючи 

конкретне соціальне обличчя, називається соціалізацією. Дефектом соціалізації 

є особа злочинця, яка формується поступово. Більшість вітчизняних 

кримінологів вважає, що немає людей, приречених на вчинення злочинів, 

злочинцями вони стають внаслідок дефектів їх соціалізації. 

Оскільки поняття "особа злочинця" має соціально-правовий характер і 

поєднує загальносоціальне поняття «особа» і юридичне поняття "злочинець", то 

вчинення злочину виявляє в особі тільки її антисуспільну спрямованість, але не 

розкриває повністю її соціальної сутності. Правильне судження про людину в 

цілому можливе лише на підставі усіх її ознак і проявів як особи. Тільки тому 

сукупність та співвідношення соціально-позитивних і соціально-негативних 

якостей дають повне уявлення про осіб, які вчинили злочини. Особі злочинця 

також притаманна певна система морально-психологічних переконань, 

властивостей, установок, інтелектуальних, емоційних і вольових якостей. 

Морально-психологічні особливості особи злочинця перебувають у 

діалектичному зв'язку з її соціальними властивостями, а тому мають 

розглядатися у цій єдності. 

Виходячи з наведеного, можна сказати, що особа злочинця — це 

сукупність соціальна значимих властивостей, ознак, зв'язків і відносин, які 

характеризують людині/, винну в порушенні кримінального закону, в поєднанні 

з іншими (неособистими) умовами та обставинами, що впливають на її 

злочинну поведінку. З цього визначення чітко видно зв'язок між 

загальносоціологічною і кримінально-правовою сутністю поняття особи 
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злочинця. Негативні соціальні чинники формують особу злочинця лише в тих 

випадках, коли вони проявляються у самому факті вчинення злочину. Самі ж 

негативні ознаки і властивості не дозволяють вважати особу злочинцем до 

вчинення нею злочину. Кримінологів цікавлять як соціально-негативні 

фактори, що відбилися у свідомості особи і сформували в неї здатність вчинити 

злочин, так і ті, які сприяли вчиненню конкретного злочину. 

Закономірно постає запитання: з якого часу можна говорити про особу 

злочинця і коли така можливість відпадає, тобто в яких ме. жах існує особа 

злочинця? Відповідаючи на нього, треба враховувати кримінально-правовий, 

соціологічний і кримінологічний аспекті поняття особи злочинця. У 

кримінально-правовому аспекті особа злочинця виникає після визнання її судом 

винною та вступу вироку суду в законну силу і триває до моменту відбуття 

покарання та погашення (зняття) судимості. Таке положення має важливе 

значення, оскільки дає можливість вірно визначити напрями й межі вивчення 

особи злочинця і саме тих її властивостей, які відіграли вирішальну роль у 

вчиненні злочину. 

Кримінологічна характеристика такої особи теж нерозривно пов'язана із 

злочином, який вона вчинила. Але кримінологів більше цікавить генезис особи 

злочинця, тобто процес її становлення і розвитку, який розкриває детермінанти 

її формування. Такий інтерес зникає, коли дана особа перестає бути 

антисоціальне орієнтованою.  

Таким чином, антисуспільні властивості, які характеризують особу злочинця, 

існують до злочину і обумовлюють його вчинення, проте визнання конкретної особи 

злочинцем можливе лише після та у зв'язку з вчиненням нею злочину. 

У вітчизняній кримінології поняття особи злочинця трактується по-різному. 

В одному випадку під ним розуміють особу, яка винно вчинила суспільне 

небезпечне діяння, заборонене кримінальним законом. І злочинців об'єднує тільки 

те, що вони вчинили злочин. В іншому — робиться наголос на якісну відмінність 

особи злочинця від особи незлочинця. І лише тоді, коли кримінологічне 

дослідження ставило за мету вивчення особи злочинця, проводився більш 

детальний її аналіз. При цьому наголошувалося, що антисуспільна спрямованість 

особи проявляється в її аморальних вчинках, дисциплінарних, адміністративних та 

інших правопорушеннях, які ще не мають злочинного характеру, але при 

повторенні дедалі більше набирають кримінальних рис і вказують на реальну 

можливість вчинення даною особою злочину. 

Розробляючи методи вивчення особи злочинця, кримінологи не 

обмежуються кримінально-правовими чи соціологічними дослідженнями. Для 

створення наукової основи боротьби зі злочинністю враховуються також 

психологічні, педагогічні та інші знання, які допомагають визначити мотиви і 

мету вчинення злочину, а також засоби впливу на особу злочинця. В діяльності 

правоохоронних органів враховуються кримінально-правові, кримінально-

процесуальні й пенітенціарні характеристики особи злочинця. 

Так, багато обставин, що характеризують особу злочинця (вік осудність, 

попередня судимість, службове становище тощо), законодавець відносить до 

ознак складу злочину. Ступінь вини й індивідуалізація покарання залежать від 
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пом'якшуючих чи обтяжуючих відповідальність обставин (статті 39, 40, 41, 44 

та 45 КК України). Кримінологічні дані про особу злочинця допомагають 

правильно виріши ти питання про її звільнення від кримінальної 

відповідальності (ч.1 ст.51 КК) або покарання (ч.2 ст.50 КК), про заміну 

кримінального покарання примусовими заходами виховного характеру (ч.3 

ст.10 КК), передачу справи до товариського суду чи передачу винного на 

поруки (ст.51 КК). Відомості про особу злочинця відіграють важливу роль при 

провадженні попереднього слідства, виявленні причин і умов вчинення злочину 

(ст.23 КПК України) та застосуванні заходів щодо їх усунення. 

 

ВИСНОВОК З ПЕРШОГО ПИТАННЯ. 

Антисуспільні властивості, які характеризують особу злочинця, існують до 

злочину і обумовлюють його вчинення, проте визнання конкретної особи злочинцем 

можливе лише після та у зв'язку з вчиненням нею злочину. 

Як бачимо, вчення про особу злочинця має як науково-пізнавальне, так і 

практичне значення, конкретизуючи у собі проблеми детермінації злочинності 

та боротьби з нею. 

 

 

2. ОСНОВНІ КРИМІНОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ. 

СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО І БІОЛОГІЧНОГО В ОСОБІ 

ЗЛОЧИНЦЯ 

 

Вчення про особу злочинця не може бути вичерпним без з'ясування 

проблеми особи взагалі та її життєдіяльності. Кримінологи вивчають 

злочинність і злочинців у рамках специфічного детермінізму, коли розкриття їх 

чинників явно неповне з точки зору філософії та загальних наук про людину і 

суспільство. Ця специфіка обумовлюється предметом і методикою 

кримінологічних досліджень. Отже, виникає завдання виокремити коло тих 

характеристик, які дають можливість виявити найближчі до злочину і злочинця 

причинно-наслідкові зв'язки та типові ознаки. Для поглибленого аналізу цієї 

проблеми кримінологи звертаються до інших наук про людину. 

Особі злочинця притаманна система ознак, властивостей, якостей, що 

визначають її як людину, яка вчинила злочин. Будучи різновидом особи взагалі, 

особа злочинця має загальні ознаки (стать, вік, фах, освіта, соціальний стан, 

роль у суспільстві), а також властиві лише особі злочинця специфічні ознаки, 

які визначають і виражають характер та ступінь її суспільної небезпеки. 

Вітчизняні кримінологи поділяють названі ознаки на такі основні групи: 

а) соціально-демографічні; 

б) кримінально-правові; 

в) соціальні ролі і статус; 

г) морально-психологічні характеристики. 

Соціально-демографічні ознаки особи злочинця включають стать, вік, 

освіту, місце народження і проживання, громадянство та інші відомості 

демографічного характеру. Ці ознаки властиві будь-якій особі і самі по собі не 
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мають кримінологічного значення. Але у статистичній звітності стосовно осіб, 

які вчинили злочини, соціально-демографічні ознаки дають важливу 

інформацію, без якої неможлива повна кримінологічна характеристика особи 

злочинців. Так, враховуючи таку ознаку, як стать, ми можемо дійти висновку, 

що злочинність чоловіків значно переважає жіночу, особливо при вчиненні 

тяжких насильницьких злочинів. Зокрема, співвідношення вбивств, вчинених 

жінками і чоловіками, становить 1 до 11, тяжких тілесних ушкоджень — 1 до 

35. Проте останніми роками рівень жіночої злочинності в Україні зростає. 

Така ознака, як вік злочинців, дає змогу виявити криміногенну активність 

різних вікових груп населення (неповнолітніх, молоді, осіб зрілого віку). 

Освітня характеристика вказує на залежність злочинної поведінки від рівня 

освіти та інтелектуального розвитку особи, які значною мірою впливають на 

потреби й інтереси людини. Скажімо, для тих, хто вчинив хуліганство, грабежі, 

посягання на особу, характерний низький освітній та інтелектуальний рівень. 

Місце проживання часто визначає географію злочинності (міська чи сільська), а 

також характер злочинності у курортних зонах, "спальних" районах міст, 

новобудовах тощо. 

Кримінально-правова характеристика особи злочинця — це дані не лише 

про склад вчиненого злочину, а й про спрямованість і мотивацію злочинної 

поведінки, одноособовий чи груповий характер злочинної діяльності, форму 

співучасті (виконавець, організатор, підмовник, пособник), інтенсивність 

кримінальної діяльності, наявність судимостей тощо. Така характеристика дає 

уявлення про особу злочинця з кримінально-правових позицій. Ця група ознак 

виражає якості, властиві саме особі злочинця, а не будь-якій іншій особі, 

наприклад, аморальній, порушникові трудової дисципліни чи законослухняній 

людині. 

Соціально-рольові характеристики розкривають функції індивіда, 

обумовлені його становищем у системі існуючих суспільних відносин, 

належність до певної соціальної групи, взаємодію з іншими людьми та 

організаціями в різних сферах громадського життя (робітник чи службовець, 

рядовий виконавець чи керівник, неодружений чи глава сім'ї, працездатний чи 

непрацездатний, безробітний тощо). Ці дані показують місце і значимість особи 

у суспільстві, яким ролям вона віддає перевагу, а які ігнорує, розкривають а 

соціальну чи антисоціальну орієнтацію. 

Поширеними ознаками осіб, які вчиняють злочини, є низька престижність 

їхніх соціальних ролей, відчуженість від навчальних чи трудових колективів і 

разом з тим орієнтування на неформальні групи з антисуспільними формами 

поведінки, завищені претензії, для задоволення яких доводиться ігнорувати 

правові норми. Зрозуміло, що соціально-демографічні ознаки й соціальні ролі 

характеризують особу злочинця зовнішньо, не розкриваючи її внутрішнього 

змісту. Вони найбільше проявляються у морально-психологічних особливостях 

особи злочинця і допомагають з'ясувати, чому дана особа вчинила злочин і яке 

її внутрішнє ставлення до цього. 

Моральні властивості особи включають її світогляд, духовність, погляди, 

переконання, установки та ціннісні орієнтації. Злочинці відрізняються негативним 
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або байдужим ставленням до виконання своїх громадських обов'язків, додержання 

правових норм, вибором незаконних засобів задоволення особистих потреб, 

егоїзмом, ігноруванням суспільних інтересів тощо. 

Психологічна характеристика особи злочинця включає особливості її 

інтелектуальних, емоційних і вольових якостей. Інтелектуальні властивості 

передбачають: рівень розумового розвитку, обсяг знань, життєвий досвід, 

широту або вузькість поглядів, зміст і різноманітність інтересів тощо. 

Кримінологічні дослідження показують, що більшість осіб, які вчинили 

злочини, особливо насильницькі, характеризуються зниженим рівнем 

загальноосвітніх знань, вузьким світоглядом, а то й розумовою відсталістю, 

обмеженими здібностями до якоїсь суспільне корисної діяльності. 

До емоційних властивостей особи відносять рівновагу, властивість 

нервових процесів (вид темпераменту); ступінь емоційного збудження; силу і 

темп реагування на різні зовнішні подразники, ситуації тощо. Особам, які 

вчинили насильницькі злочини, притаманні нестриманість, необдуманість 

вчинків, агресивність, конфліктність, мінливість у стосунках з іншими людьми. 

Вольові властивості особи полягають у вмінні свідомо регулювати свою 

поведінку, здатності приймати і виконувати правильні рішення, досягати 

поставленої мети. Треба зазначити, що певна частина злочинців володіє 

сильними вольовими якостями, але вони спрямовані на задоволення 

антисуспільних потреб та інтересів. Інші злочинці характеризуються 

слабовіллям, піддатливістю, неспроможністю протистояти впливу осіб, які 

втягують їх у злочинну діяльність. 

Розглянуті нами ознаки, що характеризують особу злочинця, 

перебувають у взаємозв'язку і взаємозалежності. Так, соціально-демографічні 

ознаки особи значною мірою визначають її соціальні ролі і разом з останніми є 

вирішальним фактором у формуванні моральних і психологічних якостей 

особи. Низка ознак може мати альтернативний характер, тобто одночасно їх 

можна віднести до кількох груп (наприклад, громадянство, партійність). 

Комплексне вивчення особи злочинця не повинно обмежуватися 

встановленням окремих ознак, які часто поверхово характеризують особу, а має 

проводитись з необхідною глибиною у їх взаємодії, що є гарантією повнішого 

виявлення чинників генезису особи злочинця з метою застосування адекватних 

заходів для її корекції і недопущення вчинення нею нових злочинів. 

У вченні про особу злочинця принциповим є питання про роль біологічних 

факторів у злочинній поведінці. Ця проблема до кінця не розв'язана, і різні 

кримінологи трактують її по-різному. Перші спроби пояснити поведінку 

злочинця з біологічних позицій були зроблені ще в 2-й половині XIX ст. в 

антропологічній теорії Ч. Ломброзо та його послідовників. Такі підходи 

існують і в сучасній зарубіжній кримінології. У 70-ті роки значний інтерес 

серед радянських кримінологів викликали публікації І.С.Ноя, який писав: 

"Незалежно від середовища людина може не стати ні злочинцем, ні героєм, 

якщо народиться з іншою програмою поведінки". 

Пізніше російський кримінолог В.П.Ємельянов зробив висновок: "Лише 

певна сукупність економічних, ідеологічних, соціальних, біологічних чинників 
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дає реакцію, названу злочином... Причина злочинності — це синтез 

різноманітних явищ соціального і біологічного характеру". І.С.Ной і 

В.П.Ємельянов мали прихильників серед відомих генетиків: Б.Л.Астаурова, 

Д.Н.Бєляєва. Разом з тим, генетик В. П. Дубинін вважає: "Людина не одержує 

від народження готової соціальної програми, вона формується суспільною 

практикою у ході її індивідуального розвитку". 

На противагу антропологічним поглядам у кримінології завжди 

переважав підхід, який принципово заперечував біологізацію злочинної 

поведінки. Прибічники соціологічної школи вказували, що не можна 

пояснювати мінливе соціальне явище — злочин постійними властивостями 

природи людини, у тому числі "злочинної людини". На думку О.О.Герцензона, 

кримінологу немає потреби занурюватися в глибинну сутність особи, шукаючи 

біологічні джерела поведінки
1
. У колективній монографії "Генетика, поведение, 

ответственность" відомі радянські кримінологи В. М. Кудрявцев, І. І. Карпець і 

генетик В. П. Дубинін доводили лише соціальну обумовленість злочинної 

поведінки. За конкретними злочинцями ці автори вбачали несприятливі умови 

соціального формування і життєдіяльності. 

Нині проблема соціального і біологічного в особі злочинця теж 

розв'язується по-різному. Так, Ю.М.Антонян наголошує на психофізіологічній 

характеристиці злочинців. У праці "Жорстокість у нашому житті" він вказує, 

що жорстокість людини — це вічна категорія. Очевидно, що і біологічні, і 

соціальні фактори беруть участь у, детермінації злочинів. Не випадково у 

кримінальному процесі проводяться судово-психологічні, судово-медичні, 

судово-психіатричні та інші види експертиз. 

Проте позиція більшості сучасних вітчизняних кримінолог! грунтується 

на тому, що загалом злочинна поведінка у будь-якому суспільстві має 

соціальний характер і соціальну обумовленість. Пояснення її тільки чи 

переважно біологічними властивостями особи суперечить усій історії 

злочинності, та й боротьба з нею ведеться соціально-економічними, правовими 

та іншими засобами, а не біологічними. Говорити про біологічні заходи впливу 

на сучасному рівні розвитку генетики не доводиться ще й тому, що ця наука не 

озброїла нас твердою можливістю корегувати поведінку людини. Але роз 

шифрування її генетичного коду вселяє певні надії. 

Біологічна природа людини склалася задовго до виникнення самого 

поняття злочину і впродовж усього історичного періоду не зазнала істотних 

змін, тоді як у соціальному плані людина змінюється значно швидше залежно 

від трансформації суспільного життя. Тому біологічне виступає ніби 

підґрунтям у формуванні особи та її взаємин у системі суспільних відносин. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Соціальне і біологічне в особі не виключають одне одного, а перебувають 

у тісному взаємозв'язку. Цілісність людини, яка поряд з соціальними якостями 

наділена природними силами живої істоти, ґрунтується на діалектичній 

взаємодії соціального і біологічного. Ці загальнотеоретичні положення 

повністю стосуються і особи злочинця. Тому завданням кримінологічних 
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досліджень є визначення суті та рівня взаємодії соціального і біологічного в 

особі злочинця, розкриття її психофізіологічних властивостей, які 

проявляються саме у злочинній поведінці. 

 

 

3. КЛАСИФІКАЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ ЗЛОЧИНЦІВ 

 

Вивчення злочинців буде неповним і нерезультативним, якщо не 

систематизувати отримані про них дані за певними критеріями. Боротьба зі 

злочинністю не може орієнтуватися лише на індивідуальну неповторність 

кожної особи, водночас вона повинна враховувати неоднорідність контингенту 

злочинців. Ця проблема розв'язується шляхом розподілу злочинців на окремі 

групи і типи, що досягається за допомогою класифікації та типології. 

Під класифікацією розуміється розподіл статистичної сукупності на групи 

за певними чіткими ознаками. У рамках класифікації фактично вивчається не 

особа у комплексі її характеристик, а контингенти злочинців. При цьому 

виявляється поширеність серед них тих чи інших ознак. У кримінології 

найчастіше використовують класифікаційні групування за такими критеріями: 

а) за соціально-демографічними даними (стать, вік, місце проживання). У 

кримінально-правовій статистиці виділяють неповнолітніх з 14 до 18 років, осіб 

молодого віку (18—29 років), зрілого віку (30 років і старше); 

б) за соціально-економічними показниками (освіта, професія, наявність 

чи відсутність роботи, матеріальне становище тощо); 

в) за громадянством (громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства); 

г) за станом особи в момент вчинення злочину (алкогольне чи наркотичне 

сп'яніння, перебування у складі злочинної групи, в місцях позбавлення волі тощо). 

Класифікація злочинців можлива й на інших підставах. Найпростішим є 

їх розподіл за видами вчинених злочинів: убивці, злодії, насильники, хулігани, 

грабіжники, шахраї, хабарники тощо. Цей розподіл ґрунтується на виді злочину 

і менше — на особливостях особи злочинця, для якої злочин хоч і істотна, але 

не єдина характерна ознака. Безумовно, така класифікація не може 

задовольнити кримінологів. У кримінальному праві існує також поділ 

злочинців залежно від ступеня суспільної небезпеки вчиненого діяння. Це 

особи, які вчинили: особливо тяжкі, тяжкі злочини, середньої тяжкості або 

менш тяжкі та злочини, що не становлять великої суспільної небезпеки, а також 

особи, які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі та особливо 

небезпечні рецидивісти. 

Як правило, проста класифікація не відображає усієї суті явищ, що 

досліджуються. Тому, крім таких, які враховують лише одну ознаку, 

використовують і складніші групування, що включають одночасно дві-три 

ознаки. Так, у регіонах з'ясовується, якого саме віку і роду занять злочинці 

вчинили ті чи інші злочини. При багатомірній класифікації можуть 

застосовуватися математичні методи, які дають можливість певним чином 

систематизувати контингент злочинці для їх ретельнішого вивчення, зокрема 
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виявлення напрямів змін у цьому контингенті, груп, що потребують 

першочергової профілактичної уваги, тощо. Однак з'ясування тільки 

статистичних показників ще не відповідає на запитання, який характер зв'язків 

між різними ознаками цієї сукупності. 

Типологія є глибшим розподілом злочинців на категорії за ознаками, які 

причинно пов'язані зі злочинною поведінкою. У науковій літературі 

зазначається, що типологія передбачає вищий рівень пізнання. При цьому 

умовно виділяють ознаки-прояви й ознаки-причини, які забезпечують 

змістовний характер розподілу. В основі типології обов'язково лежать істотні 

ознаки явищ. 

У межах одного типу мають бути однорідними ознаки-прояви й ознаки-

причини; вони повинні відображати певні функціональні закономірності й 

детермінаційні зв'язки, виявлені у кримінологічних дослідженнях. Так, 

вчинення крадіжок як ознака-прояв базується на ознаках-причинах стійкої 

орієнтації особи на незаконні способи забезпечення свого добробуту, її 

безкарності після вчинення попередніх злочинів, певному злочинному досвіді 

тощо. Комплекс цих ознак вказує на тип професійного злочинця. Для 

здійснення типології злочинців треба з'ясувати внутрішню сутність осіб, які 

групують ся, їх глибинну антисуспільну спрямованість і цільову визначеність 

на певний вид злочинної діяльності. 

Кримінологічна типологія злочинців, як правило, будується ні двох 

підставах: характері антисуспільної спрямованості особи і глибині та стійкості 

її асоціальності. Виходячи з першого критерію злочинців можна поділити на 

такі типи: 

— з агресивно-зневажливим ставленням до людини та її найважливіших 

благ (життя, здоров'я, честі, гідності тощо); 

— з корисливо-егоїстичною мотивацією, пов'язаною з ігноруванням 

принципу соціальної справедливості і чесної праці; 

— з індивідуалістично-анархічним ставленням до різних соціальних 

інститутів, своїх громадських, службових, сімейних та інших обов'язків; 

— з легковажно-безвідповідальним ставленням до виконання різних 

правил техніки безпеки, що проявляється у вчиненні необережних злочинів. 

Серед злочинців можна виділити також такі типи, як послідовно-

криміногенний, ситуативно-криміногенний і ситуативний. Критерієм їх 

розмежування є характер взаємодії соціальної ситуації та особи (що переважає 

у такій взаємодії — ситуація чи особа). 

Послідовно-криміногенний тип формується у мікросередовищі, де норми 

моралі і права систематично порушуються; злочин випливає зі звичного стилю 

поведінки й обумовлюється стійкими антисуспільними поглядами, установками 

й орієнтаціями суб'єкта. Як правило, ситуація, що сприяє вчиненню злочину, 

активно створюється самими особами, їх кримінальна поведінка є автономною 

від зовнішніх обставин. 

Ситуативно-криміногенний тип характеризується порушенням 

моральних норм і вчиненням правопорушень незлочинного характеру, 

формується і діє в суперечливому мікросередовищі; злочин значною мірою 
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обумовлений ситуацією, несприятливою із соціально-економічної, моральної і 

правової точок зору. До злочину таку особу призводять його мікросередовище і 

весь попередній антисуспільний спосіб життя. 

Ситуативний тип: аморальні елементи у поведінці такої особи та в її 

мікросередовищі якщо і є, то виражені слабо. Представниками цього типу 

злочин вчиняється під вирішальним впливом ситуації, що виникла не з їх вини. 

Водночас така особа (на відміну від випадкового злочинця) може 

виправдовувати в даних ситуаціях свою і чужу злочинну поведінку або не знати 

правомірних способів вирішення конфліктів. Так, серед цього типу розкрадачів 

в основному є люди, які беруть те, що "погано лежить". 

 

ВИСНОВОК З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ. 

1 Під класифікацією злочинців розуміється поділ їх за групами на основі 

певних критеріїв. Вона має значення для виявлення причин злочинів, прогнозу 

стосовно виправного впливу покарання, а також для кримінальної та 

кримінально-виконавчої нормотворчості. 

2. Типологія фіксує не просто те, що найчастіше трапляється, а 

закономірне, що є логічним результатом соціального розвитку особи. Вона 

поглиблює наші знання про злочинців, що сприяє вирішенню загальних завдань 

боротьби зі злочинністю, зокрема підвищенню ефективності індивідуальної 

профілактики злочинів та ресоціалізації засуджених. 

 

 

4. ПРОБЛЕМИ ВІКТИМОЛОГІЇ І СУЇЦИДУ 

 

У кримінологічних дослідженнях минулого головна увага приділялась 

поведінці злочинця, а потерпілий від злочину в основному фігурував як 

учасник кримінального процесу. Разом з тим, взаємозв'язок злочинця і 

потерпілого має важливе кримінологічне значення. Серед осіб, що стикаються 

зі злочинами, є насамперед їх жертви. Тож ігнорувати їх роль у механізмі 

злочинної поведінки було б помилково. 

Систематичні наукові дослідження у цьому напрямі почалися лише 

наприкінці 40-х — на початку 50-х років XX ст. і пов'язуються перш за все з 

книгою німецького вченого Г. Гентіга "Злочинець та його жертва" (1948 р.). 

Він започаткував нову галузь у кримінологічній науці — віктимологію (від лат. 

уісііта— жертва і грец. 1оgоs — слово вчення, що разом означає вчення про 

жертву). Вивчення поведінки жертви дає змогу робити прогнози стосовно осіб, 

які у майбутньому можуть стати жертвами злочинів, а також точніше визначати 

рівень латентної злочинності. 

У колишньому СРСР поглиблена розробка питань віктимології почалася з 

середини 60-х років завдяки працям відомого кримінолога Л. В. Франка. 

Проблемам особи і поведінки потерпілого були присвячені також праці В. С. 

Мінської, Д. В. Ривмана, В. Я. Рибальської В. В. Романова, В. І. 

Полубинського та інших вчених. 
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В останні роки віктимологічні дослідження активізувались у всьому світі. 

У 1973 р. створено Міжнародне віктимологічне товариство (м. Мюнстер, 

Німеччина).  

Існує декілька позицій вчених-кримінологів на проблему виділення 

віктимологію як самостійну галузь знань: 

- одні вчені вважають, що віктимологія має право на самостійне 

існування, оскільки вивчає як жертви злочинів, так і жертви певних соціальних 

та природних явищ (війн, стихійних лих то що), що виходить за межі предмету 

кримінології; 

- інші вчені розглядають віктимологію у вузькому значенні як 

кримінальну віктимологію, тобто галузь знань саме про жертву злочину та її 

роль у генезисі злочинної поведінки, а тобто вона є частиною науки 

кримінології, тому що не виходить за межі її предмету. 

Практика свідчить про збільшення кількості потерпілих від злочинів в 

Україні.  

Віктимологія як наука оперує такими поняттями: 

а) потерпілий від злочину; 

б) зв'язок "злочинець — потерпілий" як певне відношення або ситуація;  

в) віктимізація;  

г) віктимність.  

Потерпілий (жертва злочину). В основу цього поняття покладено 

визначення потерпілого, що міститься у ст. 49 КПК України, як особи, якій 

злочином безпосередньо заподіяно моральну, фізичну чи майнову шкоду. Жертва 

у віктимології — це особа або певна спільнота людей, якій прямо чи 

опосередковано заподіяно якусь шкоду від злочинного по сягання. Таке широке 

розуміння особи потерпілого дає можливість комплексно дослідити всі її ознаки.  

Зв'язок "злочинець — потерпілий". Вітчизняні кримінологи насамперед 

відрізняють об'єктивні та суб'єктивні зв'язки. Об'єктивний зв'язок існує між 

потерпілими і злочинцями незалежно від того, знають вони один одного чи ні. Їх 

об'єднує час і місце вчинення злочину. У деяких випадках злочин них посягань 

об'єктивний зв'язок між різними незнайомими людьми перетворює їх на 

співпотерпілих (потенційних або реальних) і часто обумовлює їхню поведінку, 

спільні дії. Суб'єктивний зв'язок "злочинець — жертва" має місце тільки тоді, коли 

вони знають одне одного. Зв'язок "злочинець — жертва" у віктимологічному плані 

розглядається не тільки як відношення, а й як тривала подія, що існує у певному 

просторі й часі і зміст якої визначає поведінку потерпілих, їх взаємодію зі 

злочинцями до, під час, а іноді й після вчинення зло чину. 

Віктимність — це така соціально-психологічна сукупність рис особи, яка 

обумовлює високу вірогідність стати об'єктом злочинного посягання. 

Віктимність — це якісний показник.  

Віктимізація — це процес перетворення особи або групи осіб на реальну 

жертву, а також результат такого процесу.  

Віктимна ситуація — життєва обстановка, що складається у зв'язку з 

якостями особи чи поведінкою потенційної жертви, коли виникає реальна 

можливість заподіяти їй шкоду. 
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Сказане свідчить, що віктимологія — це галузь кримінології, яка вивчає 

кількісну і якісну характеристики жертв злочинів, закономірності їх 

взаємовідносин зі злочинця ми для вдосконалення форм і методів 

попередження злочинності. 
Віктимологічна профілактика — це сукупність державних і 

громадських заходів, спрямованих на попередження злочинності шляхом 

зниження у населення в цілому чи окремих громадян ризику стати жертвою 

злочинних посягань. 

Рівень віктимності (коефіцієнт) за особами обчислюється з кількості 

потерпілих від злочинів за певний період часу на тій чи іншій території і 

загальної кількості населення з розрахунку на 1000, 10000, 100000 тис. осіб. 

Виражається у відносних цифрах за формулою: 

 

            П*(1000;10000;100000) 

Кво = ——————————, 

                       Н 

де Кво — коефіцієнт віктимності за особами; П — кількість потерпілих 

від злочинів; Н — все населення регіону. 

Структура віктимності відображає питому вагу окремих видів
 
жертв 

злочинів, яким заподіяно шкоду, в загальній кількості потерпілих за певний 

період часу на тій чи іншій території. 

Поведінка людини за своєю природою може бути не тільки правомірною 

чи злочинною, а й ризикованою, бездумною, розбещеною, провокаційною, а тому 

небезпечною для самої себе, що відповідно збільшує ризик стати "мішенню" 

для злочинних посягань.  

Одним із завдань віктимології  є розробити критерії вини потерпілого у 

співвідношенні з провиною особи, яка вчинила злочин, у межах їх спільної 

відповідальності перед суспільством, іншими громадянами та самим собою. 

Віктимологію цікавить також проблема правомірності опору злочинним посяганням, 

включаючи самозахист, самодопомогу і са моконтроль. Завданням віктимології 

також є встановлення більш повної картини латентної злочинності шляхом 

виявлення потерпілих від невідомих чи прихованих злочинів, а також вдосконалення 

механізмів відшкодування шкоди потерпілому на справедливій основі. 

Відшкодування шкоди, завданої потерпілому. Суть проблеми полягає у 

тому, які оптимальні форми участі держави, суспільства, самого злочинця у 

процесі ліквідації чи пом'якшенні наслідків зло чину для його жертви. Одним із 

шляхів розв'язання даної проблеми може бути створення спеціального 

компенсаційного фонду в системі страхування, але кращим виходом є його 

бюджетне фінансування.  

Функції віктимології в основному аналогічні функціям кримі нології, 

але в центрі уваги тут перебуває жертва злочину. 

Прикладна функція віктимології визначається тим, що її знання 

використовуються у правотворчій і правозастосовній діяльності зокрема при 

індивідуалізації відповідальності підсудних з урахуванням поведінки 



 38 

потерпілих, а також для розробки науково обгрунтованих заходів 

віктимологічної профілактики злочинів. 

Далі необхідно розглянути більш детальніше особу потерпілого та її 

кримінологічне значення, та класифікацію жертв злочинів. 

Вивчаючи будь-яку особу (у тому числі злочинця і потерпілого) як 

суб'єкта того чи іншого виду соціальної діяльності, треба мати на увазі, що між 

особою та її поведінкою існує нерозривний зв'язок. 

Роль жертв у виникненні й розвитку криміногенних ситуацій часто дуже 

знач на, тому потрібний аналіз усіх віктимологічних чинників, аби зроби ти 

правильні висновки й узагальнення. Врешті-решт, це потрібно для прийняття 

рішень щодо забезпечення особистої безпеки потенційних жертв злочинів. 

(Дискус. ?) Як уже зазначалося, в основу поняття жертви злочину можна 

покласти визначення потерпілого, яке дано в ч. 1 ст. 49 КПК України, але цим 

не можна обмежуватися. Треба розкрити поняття жертви у віктимологічному 

плані, що, в свою чергу дасть змогу перейти до класифікації і типології 

потерпілих як суб'єктів не тільки право вих, а й інших суспільних відносин. Це 

потрібно ще й тому, що питання про віктимологічне поняття потерпілого 

постійно дискутується у спеціальній зарубіжній та вітчизняній літературі. Г. 

Гентіг, на приклад, жертвою вважав таку особу, яка об'єктивно зазнала 

порушення якого-небудь права, захищеного законом, і яка сприймає таке 

порушення з невдоволенням або стражданням.  

Він зазначав, що можуть бути також колективні й абстрактні жертви: 

- окремі соціальні групи,  

- суспільство в цілому,  

- держава, правопорядок тощо. 

Відомий теоретик віктимології Нагель визначає це поняття так: 

"Жертвою є той, хто піддається такому незакон ному заподіянню шкоди з 

боку співгромадян, що правова система реагує проти порушника, який 

виступає в якості "віктимізатора". 

В. Я. Рибальська пропонує таке  визначення поняття потерпілого: це 

фізична особа, якій у результаті злочинного посягання спричинено фізичну, 

моральну або матеріальну шкоду, визнана та кою обвинувальним вироком, що 

вступив у законну силу. Це поняття ширше, ніж у кримінально-процесуальному 

законодавстві. В останньому випадку за межами віктимологічних досліджень 

опинилися б потерпілі від убивств (як відомо, мертві не визнаються учасниками 

кримінального процесу), латентні жертви, потерпілі, хоч і визнані такими 

постановою слідчого, але не підтверджені судовим вироком, наприклад, у 

зв'язку з припиненням справи, та деякі інші категорії потерпілих (недолік). 

Підсумовуючи сказане, можна дати таке віктимологічне визначення 

поняття жертви злочину.  

Жертва злочину — це людина (спільнота людей у будь-якій формі їх 

інтеграції), якій злочином заподіяно фізичну, майнову або моральну шкоду 

незалежно від того, визнано її у встановленому законом порядку потерпілим чи 

таким вона сама себе вважає. Звичайно, таке широке розуміння жертви злочину 
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може бути конкретизовано залежно від предмета і завдань дослідження, а також 

у процесуальній діяльності слідчих та судових органів. 

Велике значення у розкритті змісту даного поняття має вивчення особи 

потерпілого на соціально-психологічному рівні, це її: 

- соціальний статус, 

- позиції,  

- ролі.  

У межах криміногенної ситуації поведінка жертви може бути оцінена 

як: 

а) правомірна, коли жертва реагує допустимим законом способом на 

суспільне небезпечні дії злочинця або коли вона не створює умов для вчинення 

злочину; 

б) нейтральна, коли між діями жертви і злочинця немає прямого зв'язку; 

в) неправомірна, коли дії жертви містять ознаки того чи іншого 

правопорушення, у тому числі злочину. 

Проблема класифікації жертв злочинів і ще більшою мірою їх типології — 

надто складна. Адже жертвою злочину може бути будь-яка людина з моменту її 

народження і до смерті. Існує велика кількість кваліфікаційних ознак, які можуть 

бути покладені в її основу. Але при цьому необхідно додержуватись однієї 

основної вимоги — віктимологічна класифікація має відображати генетичний 

зв'язок між поведінкою жертви, з одного боку, і діями злочинця до і під час 

вчинення злочину, з іншого. Цей зв'язок може простежуватись у різних аспектах: 

соціальному, біологічному, соціально-психологічному, моральному тощо. 

Одна з традиційних віктимологічних класифікацій базується на критеріях, 

дуже близьких до щоденної практики (жертва умисних чи необережних 

злочинів, винна чи невинна, заздалегідь намічена чи ні, випадкова чи жертва-

співучасник). Але ці критерії не задовольняють потреб науки і практики, бо не 

розкривають дійсного розмаїття взаємодії потенційної жертви і злочинця. 

Кримінально-правовий підхід до віктимологічної класифікації здійснив 

відомий румунський кримінолог Б. Мендельсон. Він розрізняє:  

- жертву, повністю не винну (вона називається "ідеальною"); 

- жертву з незначною провиною; 

- жертву, винну однаково зі злочинцем; добровільну жертву; 

- жертву з провиною більшою, ніж у злочинця;  

- жертву, особисто винну у вчиненні злочину; 

-  стимулюючу жертву (психічно хворі, малолітні, особи похилого віку). 

Ця класифікація  не враховує інші віктимологічні аспекти цієї проблеми 

(недолік). 

Комплексний підхід кладе в основу класифікації ступінь віктимності, що 

відображає у найбільш узагальненому вигляді: віктимну деформацію особи; 

професійну віктимність; вікову віктимність; віктимну патологію. Це дає 

можливість виділити кілька типів жертв злочинів: 

1. Випадкова жертва — коли особа стає такою внаслідок збігу обставин. 

Взаємовідносини, що виникли між жертвою і злочинцем, Не залежать від їх 

волі і бажання. 
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2. Жертва з незначним ступенем ризику — особа, яка живе в нормальних 

для всіх людей факторах ризику і віктимність якої зросла непередбачено під 

впливом конкретної несприятливої ситуації. 

3. Жертва з підвищеним ступенем ризику — особа, яка воло діє низкою 

віктимних властивостей. До цієї категорії належать два основні види жертв: 

а) жертви необережних злочинів — коли характер роботи, яку вони 

виконують, або їх поведінка у громадських місцях мають більш високу, ніж 

звичайна, віктимність; 

б) жертви умисних злочинів, соціальний статус яких або роль що вони 

виконують, містять підвищений ризик (працівники право охоронних органів, 

воєнізованої охорони тощо). Жертвами цього ти пу можуть бути й особи, 

віктимність яких зросла внаслідок конкрет них взаємовідносин між жертвою і 

злочинцем, а також діями третіх осіб, які спричинили конфліктну ситуацію.  

4. Жертва з дуже високим ступенем ризику — особа, морально-соціальна 

деформація якої не відрізняється від правопорушників. Вона характеризується 

стійкою антисуспільною спрямованістю, схильністю до алкоголю, наркотиків, 

статевою розбещеністю тощо. Висока віктимність — це стан, який довгий час не 

зникає і після то го, коли особа змінила свою поведінку. 

Класифікація і типологія жертв злочинів тісно пов'язані з вирішенням 

практичних завдань боротьби зі злочинністю, оскільки полегшують діяльність 

правоохоронних органів щодо виявлення потенційних жертв і проведення з 

ними індивідуальної профілактичної роботи. 

Рівман дає іншу класифікацію жертв злочинів, в залежності від 

спрямованості її поведінки: 

- агресивні потерпілі; 

- активні; 

- ініциативні; 

- пасивні; 

- нейтральні. 

Підбиваючи підсумки усього сказаного, можна зробити висновок, що 

основними завданнями віктимології є: 

o виявлення кола осіб, які можуть стати жертвами злочинів; 

o встановлення взаємозв'язків між поведінкою потерпілих і злочинців; 

o вивчення віктимних властивостей особи як детермінуючого фактора 

злочинних посягань; 

o розробка запобіжних заходів, спрямованих на недопущення можливого 

перетворення осіб на жертв злочинів; 

o врахування поведінки потерпілого при індивідуалізації покарання 

винному у вчиненні злочину; 

o визначення розмірів шкоди (матеріальної, фізичної, моральної), що 

заподіюється окремими злочинами та злочинністю в цілому. 

Розглянемо ще один феномен, який має пряме чи побічне відношення 

до віктимології, — суїцидальну поведінку. Суїцид (від лат.  самогубство) — 

навмисне заздалегідь обдумане позбавлення себе життя, один з видів 
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насильницької смерті. Парасуїцид — це невдала спроба самогубства. Термін 

"суїцидологія" виник у 70-ті роки XX ст.  

У різні історичні епохи у різних соціальних прошарках самогубство мало 

діаметрально протилежні моральні оцінки. У деяких народів воно розглядалося як 

спосіб гідно піти з життя (наприклад, масове самогубство переможених у релігійних 

війнах, ритуальне самогубство вдів і слуг правителів в Індії та Китаї, харакірі в 

Японії, буддійські самоспалення). Поряд з цим історія з давніх часів фіксує 

"персональні" самогубства, мотиви яких мало чим відрізняються від сучасних. 

Необхідно зазначити, що починаючи з 30-х років у радянській науковій і 

періодичній літературі не було жодного повідомлення про самогубство (за 

винятком випадків, коли воно розцінювалося як на слідок психічного 

захворювання). Якщо зробити аналіз самогубств в Україні то можливо 

побачити наступну картину: 

- кількість померлих від самогубств в Україні щороку збільшується; 

-  в Росії тенденція самогубств значно менше, ніж в Україні; 

- найгірше становище щодо суїциду в Україні спостерігається в 

Донецькій області, де на 5064,4 тис. жителів приходиться понад 1600 

самогубств; далі Дніпропетровській - 1000 самогубств на 3775,4 тис. жителів; 

Луганській – 900 самогубств на 2706,4 тис. жителів; Харківській – 900 

самогубств на 3024,4 тис. жителів; 

- за 25 років серед працівників силових структур коефіцієнт 

самогубств збільшився. 

Створено Міжнародну асоціацію із запобігання самогубствам, 

збільшується кількість різних наукових центрів і агентств щодо профілактики 

цього явища. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у 2-й 

половині XX ст. самогубства вийшли на четверте місце серед причин 

смертності з тенденцією до постійного зростання: 400 — 600 тис. осіб у рік на 

планеті кінчають життя самогубством. Кіль кість же тих, хто вчинив замах на 

самогубство, у 8—10 разів більша. Відповідно до критеріїв ВООЗ психічне 

здоров'я нації перебуває під загрозою, якщо число суїцидів перевищує 20 

випадків на 100 тис. населення (рівень суїцидальної активності). Серед країн з 

високим її рівнем — Латвія (42,5 суїциду), Литва (42,1), Естонія (38,2), Росія 

(37,8), Угорщина (35,9). 

За даними Українського науково-дослідного інституту соціальної і 

судової психіатрії, Україна теж увійшла до числа країн з високим Рівнем 

суїцидальної активності. При цьому цей показник весь час підвищується. 

Смертність серед чоловіків від самогубств у 3 рази вища, ніж серед жінок. 

Найбільший відсоток самогубств припадає на людей похилого віку. Так, 

наприклад, серед чоловіків, яким виповнилося 70 років, добровільно пішли з 

життя 72,3 на 100 тис. населення. 

Основна причина вчинення самогубств – це соціально-психологічна 

дезадаптація особи. Для того щоб розібратися в чинниках які штовхають 

людину на самогубство необхідно окреслити механізм суїцидальної поведінки. 

Умовно можна виділити наступні елементи цього механізму: 
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1. вплив на особу негативних соціальних факторів та особисті 

деформації; 

2. конфліктні ситуації; 

3. соціально-психологічна дезадаптація особи; 

4. крах ціннісних орієнтацій; 

5. провокуючи зовнішні чинники; 

6. мотиваційна готовність; 

7. прийняття рішення піти з життя; 

8. парасуїцид; 

9. суїцид. 

Стрижнем дезадаптації є крах базових ціннісних орієнтацій особи, що у 

повсякденності називається втраченим сенсом життя.  

Найбільш поширені наступні способи скоєння суїциду: 

- через повішання; 

- падіння з висоти; 

- падіння під транспорт; 

- заподіяння самому собі травм. 

Детермінанти суїцидальної поведінки дуже різні. Вони містяться у 

біологічній, психологічній і соціальній сферах життя людини. Незважаючи на 

те, що люди здебільшого чинять самогубство в екстремальних умовах, якими 

для багатьох є розлучення, смерть рідних, нерозділене кохання, втрата роботи, 

неможливість отримати освіту тощо, більшість експертів стверджує, що це 

лише зовнішні чинники суїциду. Значна частина людей, які позбавляють себе 

життя, страждають від депресій, що свідомо приховуються і не лікуються. 

Оскільки депресія лежить в основі самогубства, вивчення причин її виникнення 

може допомогти краще з'ясувати механізм суїциду. 

Деякі вчені вважають, що особи, які страждають тими чи іншими 

психічними захворюваннями, вчиняють близько 90 % усіх самогубств. 

Погіршення соціально-економічної ситуації теж негативно впливає на рейтинг 

суїциду. Так, більшість самогубств в Україні відбулася на фоні кризових явищ в 

усіх сферах життя (затримки у виплаті заробітної плати, зростання цін на всі 

товари і послуги, безробіття, соціальна незахищеність і т. п.), що призвело до 

різкого зубожіння широких верств населення і дестабілізації морально-

психологічного клімату в суспільстві. 

Таким чином названі соціально-економічні чинники є спільними як 

для суїциду, так і злочинності. Ось чому суїцидальна поведінка тісно 

пов'язана з кримінологічними проблемами. 
 

ВИСНОВОК З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ. 

1. Підбиваючи підсумки усього сказаного, можна зробити висновок, що 

основними завданнями віктимології є: 

- виявлення кола осіб, які можуть стати жертвами злочинів; 

- встановлення взаємозв'язків між поведінкою потерпілих і злочинців; 

- вивчення віктимних властивостей особи як детермінуючого фактора 

злочинних посягань; 
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- розробка запобіжних заходів, спрямованих на недопущення можливого 

перетворення осіб на жертв злочинів; 

- врахування поведінки потерпілого при індивідуалізації покарання 

винному у вчиненні злочину; 

- визначення розмірів шкоди (матеріальної, фізичної, моральної), що 

заподіюється окремими злочинами та злочинністю в цілому. 

2 Названі соціально-економічні чинники є спільними як для суїциду, так і 

злочинності. Ось чому суїцидальна поведінка тісно пов'язана з 

кримінологічними проблемами. 

 

 

ВИСНОВОК ДО ТЕМИ. 

 

Підбиваючи підсумки лекції, можна зробити наступні висновки: 

1. Антисуспільні властивості, які характеризують особу злочинця, існують 

до злочину і обумовлюють його вчинення, проте визнання конкретної особи 

злочинцем можливе лише після та у зв'язку з вчиненням нею злочину. 

2. У вітчизняній кримінології поняття особи злочинця трактується по-

різному. В одному випадку під ним розуміють особу, яка винно вчинила суспільне 

небезпечне діяння, заборонене кримінальним законом. І злочинців об'єднує тільки 

те, що вони вчинили злочин. В іншому — робиться наголос на якісну відмінність 

особи злочинця від особи незлочинця. І лише тоді, коли кримінологічне 

дослідження ставило за мету вивчення особи злочинця, проводився більш 

детальний її аналіз. При цьому наголошувалося, що антисуспільна спрямованість 

особи проявляється в її аморальних вчинках, дисциплінарних, адміністративних та 

інших правопорушеннях, які ще не мають злочинного характеру, але при 

повторенні дедалі більше набирають кримінальних рис і вказують на реальну 

можливість вчинення даною особою злочину. 

3. Розробляючи методи вивчення особи злочинця, кримінологи не 

обмежуються кримінально-правовими чи соціологічними дослідженнями. Для 

створення наукової основи боротьби зі злочинністю враховуються також 

психологічні, педагогічні та інші знання, які допомагають визначити мотиви і 

мету вчинення злочину, а також засоби впливу на особу злочинця. В діяльності 

правоохоронних органів враховуються кримінально-правові, кримінально-

процесуальні й пенітенціарні характеристики особи злочинця. 

4. Багато обставин, що характеризують особу злочинця (вік осудність, 

попередня судимість, службове становище тощо), законодавець відносить до 

ознак складу злочину. Ступінь вини й індивідуалізація покарання залежать від 

пом'якшуючих чи обтяжуючих відповідальність обставин (статті 39, 40, 41, 44 

та 45 КК України). Кримінологічні дані про особу злочинця допомагають 

правильно вирішити питання про її звільнення від кримінальної 

відповідальності (ч.1 ст.51 КК) або покарання (ч.2 ст.50 КК), про заміну 

кримінального покарання примусовими заходами виховного характеру (ч.3 

ст.10 КК), передачу справи до товариського суду чи передачу винного на 

поруки (ст.51 КК). Відомості про особу злочинця відіграють важливу роль при 
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провадженні попереднього слідства, виявленні причин і умов вчинення злочину 

(ст.23 КПК України) та застосуванні заходів щодо їх усунення. 

5. Соціальне і біологічне в особі не виключають одне одного, а 

перебувають у тісному взаємозв'язку. Цілісність людини, яка поряд з 

соціальними якостями наділена природними силами живої істоти, грунтується 

на діалектичній взаємодії соціального і біологічного. Ці загальнотеоретичні 

положення повністю стосуються і особи злочинця. Тому завданням 

кримінологічних досліджень є визначення суті та рівня взаємодії соціального і 

біологічного в особі злочинця, розкриття її психофізіологічних властивостей, 

які проявляються саме у злочинній поведінці. 

6. Типологія фіксує не просто те, що найчастіше трапляється, а 

закономірне, що є логічним результатом соціального розвитку особи. Вона 

поглиблює наші знання про злочинців, що сприяє вирішенню загальних завдань 

боротьби зі злочинністю, зокрема підвищенню ефективності індивідуальної 

профілактики злочинів та ресоціалізації засуджених. 

7. Підбиваючи підсумки розгляду питання віктимології, можна 

зробити висновок, що основними завданнями віктимології є: 

o виявлення кола осіб, які можуть стати жертвами злочинів; 

o встановлення взаємозв'язків між поведінкою потерпілих і злочинців; 

o вивчення віктимних властивостей особи як детермінуючого фактора 

злочинних посягань; 

o розробка запобіжних заходів, спрямованих на недопущення можливого 

перетворення осіб на жертв злочинів; 

o врахування поведінки потерпілого при індивідуалізації покарання 

винному у вчиненні злочину; 

o визначення розмірів шкоди (матеріальної, фізичної, моральної), що 

заподіюється окремими злочинами та злочинністю в цілому. 

8. Названі соціально-економічні чинники є спільними як для суїциду, 

так і злочинності. Ось чому суїцидальна поведінка тісно пов'язана з 

кримінологічними проблемами. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядається: поняття особи злочинця і межі її вивчення; 

основні кримінологічні ознаки особи злочинця; співвідношення соціального і 

біологічного в особі злочинця; класифікація і типологія злочинців; проблеми 

віктимології і суїциду 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Серед них слід виділити ознаки особи злочинця, а саме: соціально-

демографічні; кримінально-правові; морально-психологічні; соціально-рольові. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 
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книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-

правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Розібрати, що слід розуміти під запобіганням в кримінології, визначити 

систему заходів впливу на злочинність. З`ясувати від чого залежить 

ефективність попереджувальної діяльності суб`єктів профілактики. Розглянути 

віктимологічну профілактику та дослідити кримінологічне прогнозування та 

планування попереджувальної діяльності. 

 

 

ВСТУП 

Визначення злочинності як соціально негативного явища передбачає 

відповідну стратегію боротьбу з нею, основним напрямом якої є вплив на 

причини злочинності. Одним із напрямків боротьби зі злочинністю є її 

запобігання, профілактика або попередження. Важливо скласти чітке уявлення 

про спеціалізовані і неспеціалізовані суб’єкти попереджувальної діяльності; 

про об’єкти профілактичного впливу і профілактичного захисту; про поняття, 

зміст і співвідношення загальносоціального та спеціально-кримінологічного 

запобігання злочинності; про загальне та індивідуальне запобігання тощо. 

В залежності від того як правильно буде побудована система заходів 

запобігання злочинності буде залежати її стан на певній території та 

ефективність діяльності правоохоронних органів. Нині запобігання злочинності 

є основним напрямом діяльності держави й суспільства в боротьбі із цим 

явищем. 

 

 

1 ОРГАНІЗАЦІЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ.  

ПОНЯТТЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ (РІЗНІ ТОЧКИ ЗОРУ) 

 

Проблеми запобігання злочинності вже багато років цікавлять уряди 

багатьох держав. Постійний та значний ріст злочинності в державах робить 

проблему профілактики цього явища актуальною у широких колах вчених-

юристів, філософів та практиків. Головним напрямком діяльності всіх держав 

на всіх етапах їх історичного розвитку боротьби зі злочинністю є і буде 

профілактика злочинності. 

Як правило, загальна організація боротьби зі злочинністю включає в 

себе:  

1. інформаційно-аналітичну діяльність по реєстрації злочинних проявів; 

2. кримінологічне прогнозування; 

3. визначення стратегії боротьби зі злочинністю; 

4. планування боротьби зі злочинністю; 

5. законотворча діяльність у сфері боротьби зі злочинністю; 

6. реалізація програми боротьби зі злочинністю, її коректування та 

координація діяльності суб’єктів профілактики; 

7. організація та розвиток наукових досліджень з цієї тематики; 

8. правоохоронна діяльність (застосування норм Кримінального кодексу України). 
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Боротьба зі злочинністю дозволяє стримувати її та не допускати найбільш 

суспільно небезпечні способи задоволення потреб та інтересів людей. 

Основоположні начала у боротьбі зі злочинністю: 

1. застосування заходів, які обмежують права та свободи осіб, які 

вчинили злочин; 

2. здійснення боротьби зі злочинністю всім суспільством; 

3. здійснення боротьби зі злочинністю тільки в режимі законності; 

4. підлеглість суспільству органів, що ведуть боротьбу з і злочинністю; 

5. міжнародна співпраця у цьому напрямку. 

Таким чином, боротьба зі злочинністю - це свого роду комплекс заходів, які 

вживає держава, суспільство для того, щоб подолати або стримувати це явище. 

Запобігання злочинів зводиться до припинення злочинної діяльності на 

початковому етапі, коли злочинець тільки замишляє, планує вчинення певного 

діяння (тобто на стадії, коли його діяльність ще не є кримінально караною). 

Попередження злочинності є окремим злочином, є головною проблемою 

кримінології і вирішальним напрямком боротьби зі злочинністю, тому що в 

предмет цієї науки обов’язково входить завдання по розробці профілактичних 

заходів. Треба відзначити, що поряд з терміном ―попередження‖ в 

кримінологічній літературі можна зустріти ще такий термін, як ―профілактика‖, 

―запобігання‖, ―превенція‖, ―припинення‖ або ―боротьба зі злочинністю‖. 

Термін ―боротьба зі злочинністю‖ широко застосовується в правових та 

офіційних документах, а також у офіційних працях. Боротьба зі злочинністю 

полягає у впливі на причини та умови; на осіб, що скоїли злочини; саму 

злочинність; сюди також відносять правоохоронну діяльність по розкриттю та 

припиненню злочинів, виявленні винних та їх покаранню. 

Попередження (за В.І.Далем) – ―упредить, предотвратить‖ – цей термін 

означає цілеспрямований вплив на причини та умови злочинності (це 

багаторівнева система державних та суспільних заходів, які спрямовані на 

послаблення причин та умов злочинності). Деякі вчені вважають, що 

неможливо попередити те, що вже є, включаючи і злочинність (Бандурка О.М. 

―як можна попередити економічні злочини, які вже скоєні, але ще не виявлені 

правоохоронними органами‖). 

Профілактика (за В.І.Далем) – охорона кого-небудь чи чого-небудь. За 

Д.Н.Ушаковим – це сукупність заходів, які щось попереджують або від чогось 

захищають. Виходячи з цього деякі вчені (Джужа О.М. та ін.) вважають, що 

профілактика має розглядатися не тільки як основа, але і як частина 

попередження злочинності. 

Інші вчені трактують ці терміни (попередження та профілактику) як рівнозначні. 

Такі вчені як Аванєсов Г.А. стверджують, що попередження 

розкривається через профілактику, а саме через запобігання та припинення 

злочинності. 

Профілактику можливо проводити до того, як почнеться злочин. А вже як 

злочин почав скоюватися, його можливо попередити на стадії готування або 

замаху (запобігання або припинення). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Запобігання за В.І.Далем означає конкретизацію дій, що припускаються. На 

думку вчених (Литвак О.М., Джужа О.М.) тут мова повинна іти про дії, спрямовані 

на недопущення вчинення злочину або запобігання розпочатого злочину.  

Слід зазначити, що такі вчені, як Долгова А.І. вважає, що терміни 

―профілактика‖, ―попередження‖, ―контроль‖, ―протидія‖ не охоплюють весь 

комплекс заходів впливу на злочинність, тому необхідно використовувати такий 

термін, як ―боротьба зі злочинністю‖ – це активне зіткнення суспільства зі 

злочинністю для забезпечення панування закону та охоронюваних ним інтересів, 

цінностей, норм поведінки, яка здійснюється у формі цілеспрямованої діяльності 

на причини та умови злочинності (наприклад, Концепція боротьби зі злочинністю 

на 2001-2005 роки, Закон України ―Про заходи протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними‖, 

Закон України ―Про боротьбу з корупцією‖). 

Попередження злочинності – це система заходів, що застосовуються 

державними чи приватними установами, громадськими організаціями, 

окремими громадянами для усунення чи блокування криміногенних факторів, а 

також для того, щоб не допустити скоєння та завершення конкретних 

злочинних посягань. 

 

Висновки з першого питання: 

Розглянувши перше питання можна зробити висновок, що запобігання 

злочинів – це припинення злочинної діяльності на початковому етапі, коли 

злочинець тільки замишляє, планує вчинення певного діяння (тобто на стадії, 

коли його діяльність ще не є кримінально караною). 

 

 

2. ОБ’ЄКТИ, РІВНІ І ФОРМИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 

 

Запобігання злочинності є системою, що об'єднує об'єкти профілактики, 

основні рівні й форми профілактики, заходи попереджувального впливу, 

суб'єктів профілактики, які виконують цю роботу. 

До об'єктів запобігання злочинності належать процеси і явища різного 

порядку. По-перше, це економічні, політичні, психологічні та інші фактори, що 

зумовлюють стан і динаміку злочинності. Ступінь зв'язку цих факторів із 

злочинністю може бути різний, її пізнання за допомогою кримінологічного 

аналізу визначає масштаби профілактичної діяльності та її ефективність. По-

друге, до об'єктів попереджувальної діяльності можна зарахувати діяльність 

людей, що повинна відповідати нормам права й соціальної взаємодії.  

Залежно від ієрархії причин і умов злочинності розрізняють три основних 

рівня її запобігання: загальносоціальний, соціально-кримінологічний та 

індивідуальний. 

1. Загальносоціальний рівень запобігання злочинності охоплює діяльність 

держави, суспільства та їх інститутів, що спрямована на розв'язання 

суперечностей в галузі економіки, соціального життя, у моральній тощо.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Цю діяльність здійснюють різні органи державної влади й управління, 

громадські формування, для яких функція попередження злочинності не є 

основною або професійною.  

Профілактичний ефект досягається завдяки ефективній соціально- 

економічній політиці загалом. 

2. Спеціально-кримінологічний рівень полягає в цілеспрямованому впливі 

на криміногенні фактори, пов'язані з окремими видами й групами злочинної 

поведінки, наприклад насильницькою або економічною злочинністю.  

Такі комплекси специфічних причин і умов злочинної поведінки 

усуваються або нейтралізуються у процесі діяльності відповідних суб'єктів, для 

яких профілактична функція є виконанням їх основних професійних завдань. 

3. Індивідуальний рівень запобігання злочинності (ІРЗЗ) охоплює дії щодо 

конкретних осіб, поведінка яких вступає в конфлікт з правовими нормами.  

Залежно від стадії генезису особи г ця ІРЗЗ поділяється на чотири види. 

Перший вид ІРЗЗ стосується об'єктів, які перебувають на початковому етапі 

криміналізації особи. У цей період вони вчиняють різні правопорушення незлочинного 

характеру, які утворюють загалом певний вид антигромадської діяльності.  

Умовно цей вид ІРЗЗ називають ранньою індивідуальною профілактикою 

злочинів. 

Другий вид ІРЗЗ стосується осіб, які вчинили або вчиняють злочини. 

Суб'єктами цього виду профілактики можуть бути слідчі, оперативні та 

інші працівники органів внутрішніх |справ, судді. Профілактична робота 

полягає в тому, щоб схилити особу до відмови від вчинення злочину, 

припинити його на стадії підготовки, а в разі вчинення злочину сприяти 

формуванню у особи почуття каяття, бажання сприяти розкриттю злочину. 

Умовно цей вид профілактики називають судово-слідчим. 

Третій вид ІРЗЗ охоплює осіб, які вчинили злочини і стосовно них-суд 

прийняв рішення про застосування різних заходів кримінально-правового 

впливу. Цей вид профілактики по-перше, реалізується в діяльності установ 

виконання покарань, завдання, яких полягає у виправленні та ресоціалізації 

засудженого, по-друге, здійснюється відповідними державними та 

громадськими організаціями при звільненні особи від реального виконання 

кримінального покарання (умовне засудження, примусові заходи виховного 

характеру). Цей вид профілактики умовно називають пенітенціарним. 

Четвертий вид ІРЗЗ стосується осіб, що відбули кримінальне покарання, 

але підлягають нагляду з метою запобігання рецидиву. Умовно цей вид 

профілактики називають постпенітенціарним.. 

Підхід до попередження злочинності з урахуванням рівнів профілактики 

відбивається в побудові структури органів і організацій, що здійснюють цю 

діяльність.  

Від правильного вибору рівня профілактики залежить її ефективність.  

Профілактична діяльність втілюється у відповідних формах, характер яких 

залежить від рівня попередження злочинності та практики відповідних суб'єктів. 

Загальносоціальне профілактика реалізується за допомогою державних 

планів економічного та соціального розвитку. Такі плани складаються як на 
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державному, так і на регіональне рівні. Профілактичне значення такого плану 

полягає в тому, що він передбачає стратегію і тактику соціально-економічного 

розвитку країни (регіону) з урахуванням можливих криміногенних наслідків від 

реалізації закладених у нього заходів.  

За допомогою такого плану досягається єдність впливу на: 

загальносоціальні причини злочинності всіх попереджувальних заходів: 

економічних, соціальних, ідеологічних, культурологічних, технологічних та ін. 

Спеціально-кримінологічна профілактика здійснюється у формі відомчих 

і міжвідомчих планів або програм посилення боротьби зі злочинністю. У них 

передбачається система заходів, спрямованих на профілактику конкретних 

видів і груп злочинності, злочинності взагалі, на певній території (держава, 

регіон). Передбачувані програми заходів реалізуються за рахунок взаємодії і 

взаємоузгодженості діяльності окремих суб'єктів профілактики. 

Прикладами є Державна програма боротьби зі злочинністю, ухвалена 

Верховною Радою України 25 червня 1993 р., і затверджена Президентом 

України Комплексна програма профілактики злочинністю на 2001-2005 роки. 

Безумовно, ефективність попередження злочинів залежатиме від узгодженості 

програми боротьби із злочинністю з концепцією державного плану 

економічного та соціального розвитку країни. 

Індивідуальна профілактика реалізується, як правило, у двох формах. 

Якщо йдеться про усунення причин і умов, які сприяли вчиненню 

конкретних злочинів, що були виявлені у процесі діяльності спеціальних 

суб'єктів, то це вимоги про вжиття заходів організаційно-управлінського, 

економіко-технологічного й ідеологічного характеру, які втілюються в 

особливому процесуальному акті — приписі прокурора, поданні слідчого, 

окремій ухвалі суду. 

Якщо йдеться про особу конкретного злочинця, то застосовують 

програми індивідуального коригування поведінки. У програмі відбиваються 

детальний портрет особи, характеристика основних факторів мікросередовища 

формування її негативних рис, передбачаються диференційовані заходи 

профілактичного впливу і критерії ефективності їх застосування. 

 

Висновки з другого питання: 

Ми зясували сутність форм та рівній запобігання злочинності та їх 

значення для ефективної побудови системи запобігання окремим видам 

злочинності. 

 

 

3. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ. 

СУБ’ЄКТИ ПРОФІЛАКТИКИ 

 

На даний момент попередження злочинності уявляє собою складний 

комплекс різноманітних заходів. 

Класифікація попереджувальних заходів: 
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1. в залежності від рівня виділяють загальносоціальне попередження та 

спеціальне попередження (іноді зустрічається спеціально-кримінологічне 

попередження). Деякі вчені (Зелінський А.Ф., Даньшин А.І.) вважають, що 

загально-соціальне попередження та діяльність щодо розкриття скоєних 

злочинів і покарання злочинців – не здійснюється для того, щоб попередити 

злочини, тому вони не повинні розглядатися у кримінології як засоби 

попередження, для цього існують інші науки: економіка, кримінальне право, 

КВП; 

Точка зору: іноді виділяють три рівні попередження злочинності: 

загально-соціальні заходи, спеціальні заходи та заходи індивідуального впливу. 

2. в залежності від масштабу застосування виділяють: загальнодержавні, 

відносно окремих об’єктів (ПЕК, АПК) та індивідуальні; 

3. за змістом: економічні, політичні, соціальні та інші; 

4. в залежності від стадії: безпосереднє попередження і попередження 

рецидиву злочину. 

Заходи загальної профілактики злочинів відповідно до Проекту 

Закону України ―Про профілактику злочинності‖ від 1998 року: 

- профілактична перевірка; 

- профілактичний припис; 

- повідомлення про виконання профілактичного припису; 

- кримінологічне дослідження; 

- роз’яснення положень законодавства України з питань профілактики; 

- інформування населення про стан злочинності. 

Заходи індивідуальної профілактики відповідно до Проекту Закону: 

- роз’яснення суспільної небезпечності поведінки особи, яка скоїла 

правопорушення; 

- офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки; 

- адміністративний нагляд ОВС; 

- соціальний патронаж. 

Таким чином, ми розглянули класифікацію попереджувальних заходів та 

окремі заходи по кожній з груп. 

Суб’єкти профілактики 

Суб'єктами діяльності з попередження злочинності є юридичні й фізичні 

особи, які здійснюють таку діяльність. До них вилежать органи виконавчої 

влади, адміністрація державних, колективних та приватних підприємств, 

установ, організацій, і громадські організації й утворення, приватні особи, 

приватні охоронні установи. 

Суб'єктів попередження злочинності поділяють на три основні групи.  

До першої групи належать суб'єкти загальносоціальної профілактики — 

державні, регіональні та місцеві органи влади й управління, а також громадські 

формування, які не виконують безпосередньо правоохоронних завдань 

(міністерства, департаменти, органи місцевого самоврядування, партії, 

профспілки, церква та ін.). 

До другої групи належать суб'єкти спеціально-кримінологічної 

профілактики: 
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 державні органи, що виконують правоохоронні функції 

(Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, прокуратура, 

Державна податкова адміністрація, Державний департамент з питань виконання 

покарань, суд та ін.); 

 державно-громадські органи, що виконують правоохоронні функції 

(служби у справах неповнолітніх, комісії у справах молоді, спостережні, 

адміністративні комісії та ін.); 

 приватні й громадські структури та організації, що сприяють 

виконанню правоохоронних завдань (загони самі оборони, добровільні народні 

дружини, товариські суди, приватні розшукові й охоронні підприємства). 

Третя група об'єднує суб'єктів, які здійснюють індивідуальну 

профілактику — працівники державних правоохоронні» органів (дільничні 

інспектори міліції, оперуповноважені служби карного розшуку, державної 

служби боротьби з економічної-злочинністю, кримінальної міліції у справах 

неповнолітні та ін.) та інших державних установ і організацій (наприклад, 

спеціальних навчальних закладів для неповнолітніх правопорушників), а також 

окремі громадяни (громадські інспектор державної автоінспекції та ін.). 

На думку А. Ф. Зелінського, класифікувати суб'єктів профілактики 

необхідно з урахуванням місця, яке попередження злочинності посідає серед 

функціональних обов'язків субєктів профілактики. На цій підставі вчений 

поділяє субєктів профілактики на спеціалізованих і неспеціалізованих. 

Спеціалізованими суб'єктами є державні правоохоронні органи, а також 

недержавні об'єднання і організації, створені для охорони правопорядку, 

приватних осіб та підприємств; спеціалізовані комісії і комітети, що 

створюються на різних рівнях виконавчої влади для планування, координації та 

здійснення спеціально-кримінологічного попередження злочинності 

(Координаційний комітет боротьби з організованою злочинністю та корупцією 

при Президентові України, Національна координаційна рада боротьби з 

наркоманією при Кабінеті Міністрів Країни, Координаційні комітети боротьби 

з організованою злочинністю та корупцією в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі). Органи місцевого самоврядування 

також створюють комісії, що виконують профілактичні функції — комісії у 

справах молоді, спостережні, адміністрації та ін. 

До спеціалізованих громадських суб'єктів належать загони самооборони, 

добровільна народна дружина, товариські суди та інші громадські формування, 

основне завдання яких полягає в попередженні злочинності й охороні 

громадського порядку. 

До неспеціалізованих суб'єктів належать всі інші структури, що 

здійснюють функції управління економікою, обороною, культурою та іншими 

сферами життя суспільства.  
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ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ЯК СУБ'ЄКТИ  

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Найсуттєвіший внесок у попередження злочинності роблять 

правоохоронні органи. Для окремих з них (наприклад, для органів внутрішніх 

справ) попередження злочинності є одним з основних обов'язків.  

Профілактичні функції правоохоронних органів реалізуються переважно 

на спеціально-кримінологічному та індивідуальному рівнях. 

Найяскравіше виражену профілактичну спрямованість має діяльність 

прокуратури, суду, органів внутрішніх справ та служби безпеки. Це 

пояснюється тим, що для цих органів обов’язок здійснювати таку діяльність 

закріплений законодавством, а також наявністю певного досвіду в цьому 

напрямі діяльності. 

Прокуратура виконує профілактичні функції у процесі розв’язання своїх 

основних завдань. Згідно з п. 9 Перехідних положень Конституції України 

прокуратура продовжує виконувати функції загального нагляду за дотриманням 

законів і досудового слідства до введення в дію законів стосовно органів 

державам контролю та досудового слідства. Здійснюючи загальний нагляд за 

виконанням законів органами влади й управління, юридичними особами, 

громадськими організаціями, посадовими особам і окремими громадянами, 

прокуратура зобов'язана реагувати на випадки порушення законності та 

вживати заходів поновлення порушених прав та інтересів держави, фізичних і 

юридичних осіб, порушувати стосовно порушників законності дисциплінарне, 

адміністративне чи кримінальне провадження, опротестувати незаконні 

рішення, виносити попередження про неприпустимість порушення закону. 

При здійсненні нагляду за виконанням законів органами, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання та попереднє слідство, прокурор 

запобігає випадкам порушення законності з боку відповідних посадових осіб і 

контролює виконай цими посадовими особами вимог закону щодо 

встановлення обставин, які сприяли вчиненню злочинів, і їх усунення. 

Попередження рецидивної злочинності органами прокуратури 

досягається у процесі здійснення нагляду за дотриманням законів у місцях 

позбавлення волі, в органах і установах, виконують інші види кримінального 

покарання та заходи кримінально-правового впливу, а також здійснюють 

контролі, і соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання. 

Крім того, на органи прокуратури покладено обов'язок координації 

діяльності місцевих правоохоронних органів з боротьби та попередження 

злочинності. 

Особливе місце в системі правоохоронних органів посідає суд. Хоча 

основним обов'язком суду є здійснення правосуддя в певному розумінні суд не 

є суб'єктом боротьби зі злочинністю, це не принижує його внеску у процес 

профілактики злочинів. Процес розгляду в суді кримінальних справ справляє 

виховний і загально-попереджувальний вплив на громадян.  

Спеціальна кримінологічна функція суду реалізується шляхом винесення 

поряд з вироком окремих ухвал з вимогами усунути криміногенні обставини, 
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що сприяли або полегшували вчинення злочину, з метою запобігання вчиненню 

таких злочинів та інших правопорушень у майбутньому. 

Широкі повноваження щодо здійснення профілактичної діяльності має 

Служба безпеки України. До основних завдань , що закріплені у ст. 2 Закону 

України "Про Службу безпеки України", крім захисту державного суверенітету, 

конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-

технічного й оборонного потенціалу України, законних інтересів держави і 

прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб 

входять також попередження, виявлення, припинення і розкриття злочинів 

проти миру й безпеки, тероризму, корупції та організованої злочинної 

діяльності у сфері управління й економіки тощо.  

Одним з обов'язків, що покладаються на СБУ відповідно до неосновних 

завдань, є здійснення профілактики правопорушень у сфері державної безпеки. 

Основний тягар здійснюваної в Україні спеціально-кримінологічної 

попереджувальної діяльності покладається на Національну поліцію України. 

Згідно з Положенням "Про Міністерство внутрішніх справ України", 

затвердженим Указом Президента України від 06.042011 р. № 383/2011, до 

основних завдань МВС України поряд з іншими належать такі: 

- організація й координація діяльності підлеглих органів щодо захисту 

прав і свобод громадян, інтересів суспільства й держави від протиправних 

посягань, охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки; 

- участь у розробці та реалізації державної політики щодо боротьби зі 

злочинністю; 

- забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і 

розслідування, розшук осіб, які вчинили злочини, вжиття заходів щодо 

усунення причині умов, які сприяють вчиненню правопорушень.  

Особливе місце у здійсненні профілактичної діяльності правоохоронних 

органів посідає поліція. Згідно із ст. 2 Закону України "Про Національну 

поліцію" одним із завдань поліції є протидія злочинності. 

Аналіз чинного законодавства, підзаконних актів МВС України та інших 

документів дає підстави виокремити такі основні напрями попереджувальної 

діяльності поліції: 

- попередження економічних злочинів; 

- запобігання особливо небезпечним і тяжким злочинам;  

- припинення злочинної діяльності організованих злочинних груп, а 

також професійних злочинців; 

- запобігання злочинності неповнолітніх; 

- запобігання рецидивної злочинності; 

- запобігання і припинення порушень громадського порядку та 

громадської безпеки, масових заворушень; 

- боротьба з майновими злочинами. 

Висновки з третього питання. 

В третьому питанні ми розглянули: класифікацію попереджувальних 

заходів; дослідили основні заходи профілактики зі злочинністю та встановили 

загальні і спеціальні суб’єкти, які безпосередньо здійснюють дану діяльність. 
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4. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ 

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Людині властиве передбачення майбутнього для того, щоб правильно 

спланувати свої подальші дії. Зазвичай розрізняють три види передбачення. 

Перший — це передрікання, яке здійснюється найчастіше на буденному, 

поверхневому рівні. Другий вид — прогнозування, що базується на наукових 

засадах, кількісних та якісних параметрах якогось явища, що відображають 

об'єктивні закономірності його теперішнього і можливого майбутнього стану. 

Третій вид — планування, яке, поряд з передбаченням майбутнього розвитку 

явищ і процесів, вказує на необхідність здійснення певних заходів для 

позитивного впливу на них. 

Найчастіше прогнози поділяються на соціальні, спрямовані на 

передбачення динаміки суспільних явищ, та індивідуальні, які прогнозують 

поведінку окремих осіб. У широкому розумінні індивідуальні прогнози теж є 

соціальними, оскільки поведінка людини має суспільний характер. За 

галузевим принципом розрізняють політичні, економічні, науково-технічні, 

демографічні, кримінологічні та інші види прогнозів. 

Кримінологічне прогнозування є частиною соціального прогнозу, який 

охоплює всі явища і процеси життєдіяльності суспільства: перспективи 

розвитку науки й техніки, економіки, демографічних й етнічних процесів, 

охорони здоров'я, освіти, мистецтва, держави і права тощо. Тому видами 

галузевого прогнозування можуть бути будь-які специфічні сфери суспільства. 

Однією з важливих галузей соціального прогнозування є передбачення 

розвитку кримінологічне значимих явищ і процесів. 

Кримінологія з часу свого виникнення чимало зробила для з'ясування 

сутності злочинності, її факторів, тенденцій розвитку тощо, Нині перед нею 

постало актуальне завдання передбачити характер злочинності в майбутньому, 

аби вже зараз розробити комплекс заходів, спрямованих на протидію їй. Ще в 

1853 р. на 1-му Міжнародному статистичному конгресі А. Кетле висловлювався 

за можливість встановлення закономірностей розвитку злочинності на підставі 

відповідного статистичного матеріалу, а відтак і можливість її прогнозування.  

Прогнозування — це процес отримання наукового знання про майбутнє, 

що грунтується на закономірностях певних явищ, у результаті аналізу їх стану в 

минулому і сьогоденні. Прогноз — це результат передбачення, висновок про 

ймовірність настання певних змін в об'єкті дослідження. 

Соціальний прогноз виконує такі функції: 

— орієнтуючу (вибір найоптимальнішої цілі та шляхів її досягнення, а 

також пріоритетних напрямів розвитку); 

— нормативну (визначення основних соціальних потреб у майбутньому 

та способів їх задоволення); 

— попереджувальну (визначення можливих негативних наслідків того чи 

іншого явища). 

Кримінологічне прогнозування є, з одного боку, різновидом соціального 

передбачення, а з іншого, — однією з галузей юридичного прогнозування. З 
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цього випливає, що поняття кримінологічного прогнозування включає в себе 

два аспекти: соціальний і юридичний. 

Місце юридичного прогнозування в системі соціальної прогностики 

визначається роллю, яку відіграють такі інститути, як держава і право, 

демократія, законність і правопорядок. Кримінологічне прогнозування за своїм 

змістом є соціально-юридичним, оскільки його об'єкт — злочинність — являє 

собою соціальне-правове явище. 

Подальший розвиток кримінології і суміжних з нею наук дають для 

прогнозування дедалі більше фактичного матеріалу, забезпечують його глибоке 

теоретичне обґрунтування. Кримінологічні прогнози — не самоціль. Вони дають 

можливість не тільки передбачати майбутнє злочинності, а й слугують 

керівництвом до дії у складному процесі боротьби зі злочинністю. 

Кримінологічне прогнозування — процес інтерактивний (тобто такий, що 

постійно повторюється) і за своєю суттю безперервний. Він вимагає 

систематичних уточнень у міру отримання нових даних про злочинність, її 

детермінанти, а також про попереджувальну діяльність. Достовірність 

кримінологічних прогнозів  сягає 60—70 %. 

Узагальнюючи сказане, кримінологічне прогнозування можна визначити 

як процес наукового передбачення змін тенденцій, кількісних і якісних 

характеристик злочинності, її детермінант, особи злочинця, діяльності з 

попередження злочинів у майбутньому, а також перспектив розвитку самої 

кримінологічної науки. 

Метою кримінологічного прогнозування (відповідно до предмета 

кримінології) є встановлення всіх параметрів злочинності в перспективі, 

виявлення на цій основі небажаних тенденцій та пошук засобів їх зміни у 

позитивному напрямі. 

Кримінологічний прогноз повинен дати відповідь на такі запитання: 

— якими будуть із заданою вірогідністю на відповідний термін основні 

показники злочинності (стан, рівень, структура, динаміка); 

— яка ймовірність змін у видах злочинності, а відтак і в категоріях 

злочинців; 

— які саме чинники і з якою силою негативно чи позитивно 

впливатимуть на злочинність; 

— які категорії осіб можуть поповнити коло злочинців; 

— яке існує співвідношення між найближчими і більш віддаленими 

завданнями боротьби зі злочинністю та які заходи найпридатніші для їх 

досягнення. 

У кримінологічному прогнозуванні використовуються певні методи. 

Найпоширенішим є метод екстраполяції. Його сутність полягає у порівнянні 

минулого й сучасного станів досліджуваного об'єкта та перенесенні на 

майбутнє виявлених закономірностей його розвитку. 

Недоліком цього методу є те, що він забезпечує потрібний ступінь 

достовірності лише в короткострокових прогнозах і за умови достатньої 

стабільності суспільних відносин. 
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Точнішим є метод моделювання. Він передбачає прогнозування 

кількісних характеристик злочинності, які відображають її залежність від дії 

соціально-економічних, політичних, ідеологічних, правових та інших чинників. 

Підставивши у модель значення факторів, що обумовлюють злочинність на 

прогнозований період, визначають її майбутній стан.  

Складність даного методу полягає у тому, що ще недостатньо вивчені всі 

чинники злочинності, механізм їх взаємодії та сила впливу кожного з них на 

злочинність. Мало використовуються математичні методи та комп'ютерні 

технології обробки емпіричного матеріалу. 

Якість кримінологічних прогнозів підвищується при поєднанні 

екстраполяції і моделювання з методами експертних оцінок. Останній полягає в 

узагальненні думок фахівців щодо можливих змін кількісних і якісних 

показників злочинності за прогнозований проміжок часу. Існують певні 

правила збирання, обробки, аналізу й узагальнення експертних оцінок. 

За термінами кримінологічні прогнози поділяються на короткострокові 

(1-3 роки), середньострокові (до 5 років) і довгострокові (10 і більше років). 

Чим довший термін прогнозу, тим менша його достовірність (так само, як і в 

метеорологічних прогнозах). 

Практичне значення кримінологічного прогнозування полягає у 

забезпеченні планової і цілеспрямованої діяльності державних органів і 

громадських організацій, які беруть участь у боротьбі зі злочинністю. Вони 

орієнтуються на вибір адекватних засобів протидії цьому негативному явищу з 

урахуванням як наявних ресурсів, так і тих, що з'являться згодом.  

Прогнозування дає змогу заздалегідь підготуватися до розв'язання нових 

проблем, застерегти суб'єктів профілактики від такої ситуації, коли вони 

постають перед фактом, що відбувся, і змушені займатися вже наслідками, які 

склалися, не маючи можливості діяти на випередження. Однак заради 

справедливості треба зазначити, що кримінологічне прогнозування у нас ще не 

увійшло в повсякденне життя. 

 

Основи кримінологічного планування 
Кримінологічне планування становить цілеспрямований процес розробки 

плану, в якому на основі цілей і завдань боротьби зі злочинністю окреслюються 

шляхи й засоби їх досягнення, нормативне, інформаційне, організаційне, 

методичне та ресурсне забезпечення! на визначений термін. 

Планування — це формування низки планів у системі певної галузі. 

Скажімо, якщо йдеться про органи внутрішніх справ, то маються на увазі плани 

як цього міністерства, так і всіх служб та підрозділів
1
. 

Комплексне планування охоплює розробку міжвідомчих завдань і засобів 

боротьби зі злочинністю на певній території чи у сфері суспільного життя. 

Основне його завдання — об'єднати різних суб'єктів профілактики злочинів і 

спрямувати їхні зусилля у єдине русло цілеспрямованої діяльності.  

Кримінологічне планування ґрунтується на таких принципах: 

наукової обґрунтованості, який полягає в тому, що планування повинно 

здійснюватися на основі наукового аналізу об'єктивної дійсності, в умовах якої 
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реалізовуватиметься план. При цьому мають бути науково обґрунтовані: 

завдання органу, що реалізує план; його ресурсне забезпечення; передбачення 

майбутньої ситуації, в якій йому доведеться діяти; 

законності, який передбачає розробку планів відповідно до чинного 

законодавства; 

актуальності, який означає необхідність у процесі планування визначити 

пріоритетні напрями профілактичної діяльності; 

реальності, який вимагає урахування об'єктивних можливостей суб'єктів 

профілактики; 

конкретності, який передбачає однозначність змісту запланованих 

заходів, термінів їх виконання, суб'єктів реалізації та контролю; 

несперечливості, який означає узгодження у межах плану усіх його 

складових частин, аби вони не суперечили один одному; 

субординації, який полягає у підпорядкуванні заходів короткострокових 

планів довгостроковим, нижчих ланок суб'єктів профілактики вищим; 

інформативності, який розглядається у двох аспектах. Згідно з першим 

цей принцип означає складання плану на основі повної й достовірної 

інформації. Відповідно до другого аспекту план повинен розроблятися таким 

чином, щоб за якомога меншого обсягу знакового масиву містити якнайбільше 

необхідної інформації. 

Названі принципи покликані впорядковувати процес кримінологічного 

планування. У свою чергу такі плани впорядковують діяльність суб'єктів 

профілактики. Тому принципи планування не можуть суперечити принципам їх 

діяльності.  

Кримінологічне планування має свої етапи. Основними з них є: 

1. Підготовчий. Змістом цього етапу є збирання та обробка 

кримінологічної інформації, визначення основних завдань на планований 

термін. 

2. Збору пропозицій. Тут особа, відповідальна за складання плану, 

доводить отриману на підготовчому етапі інформацію до керівництва суб'єктів 

профілактики, а потім узагальнює їх пропозиції і вносить до відповідного 

плану. 

3. Узгодження плану. Цей етап передбачає координацію дій окремих 

суб'єктів з урахуванням їх наявних ресурсів, а також узгодження заходів 

нижчестоящих органів з планом вищестоящих. 

4. Затвердження плану. Останній етап, на якому керівник відповідного 

суб'єкта профілактики злочинів, перевіривши відповідність плану основним 

завданням, що стоять перед ним, та планам вищестоящих органів, затверджує 

його. 

Для реалізації принципів планування використовують відповідні методи. 

При цьому на кожному етапі суб'єкт планування повинен обирати 

найдоцільніші з них. На першому етапі застосовуються методи, які умовно 

можна об'єднати в групу методів збирання та обробки інформації. До них 

належать: 
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1) Соціологічні методи — анкетування, інтерв'ювання, опитування, 

спостереження. 

2) Математичні методи — сітьового, лінійного, динамічного 

планування, метод послідовних наближень, балансовий метод. 

Важливою умовою, яка забезпечує високу ефективність плану, є 

контроль за його виконанням. Це особливо стосується діяльності, спрямованої 

на боротьбу з таким складним і багатогранним явищем, як злочинність. 

Планування тісно пов'язано з кримінологічним прогнозуванням. Щодо їх 

співвідношення, то у науковій літературі існують різні погляди. Одні автори 

стверджують, що прогнозування — це процес, який передує плануванню. Інші 

вважають, що це етап, наступний за плануванням, який охоплює перспективи, 

що не піддаються плануванню. Треті уявляють прогнозування як передбачення 

некерованих процесів природи і суспільства, а планування — як засіб 

регулювання керованих процесів. Основним змістом планування є визначення 

засобів та способів досягнення поставлених цілей, раціональне використання 

ресурсів при мінімумі затраченого часу. Головна різниця між прогнозуванням і 

плануванням полягає у тому, що в першому випадку виявляється зв'язок 

сучасного з майбутнім, фактичного стану злочинності з її станом у перспективі. 

При плануванні ж вирішується інше питання — як треба діяти, щоб досягти 

бажаного результату в майбутньому. 

Кримінологічне планування можливе за певних умов, а саме: 

1) наявності конкретної кінцевої мети, щоб процес планування не 

перетворився на безладні дії; 

2) визначеності у часі, в межах якого цю мету має бути досягнуто; 

3) визначеності у засобах, які використовуватимуться для реалізації 

поставлених завдань; 

4) кінцева мета не повинна бути щільно прив'язана до засобів її 

здійснення. 

У науковій літературі можна зустріти твердження про те, що планування 

одночасно означає і передбачення. На нашу думку, такий погляд є надто 

категоричним. План — це не просто передбачення майбутнього, а й директива 

для практичної діяльності. Прогноз вказує на те, що може статися з тим чи 

іншим ступенем імовірності в майбутньому, план — що треба робити. План 

визначає точний перелік заходів боротьби зі злочинністю виходячи з даних 

кримінологічних прогнозів. 

Один із напрямів реалізації їх результатів — це виявлення осіб, а також 

факторів, що формують їх антисуспільну спрямованість, які потребують 

посиленого соціального контролю і відповідного профілактичного впливу. 

 

Висновки з четвертого питання. 

В четвертому питанні ми розглянули і зясували суть прогнозування та 

планування попереджувальної діяльності. 
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ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ ЛЕКЦІЇ. 

 

Таким чином, ми сьогодні: з’ясували як в Україні будується система 

боротьби зі злочинністю, що відноситься до об’єктів такої боротьби; визначили 

суть запобігання злочинності та його основну мету, яка полягає у стримуванні 

злочинності на будь-якій території на соціально допустимому рівні; визначили, 

що профілактика злочинності в державі здійснюється на трьох основних рівнях, 

а саме: загальносоціальному, спеціально-кримінологічному та індивідуальному; 

надали класифікацію заходів попередження злочинності та суб’єктів 

профілактики, серед яких особлива роль відведена органам внутрішніх справ 

тощо. 

Національна поліція України виконує великий обсяг робіт зі 

спеціально-кримінологічної профілактики злочинів. Їх особлива роль у цій 

справі визначається розмаїтістю і широтою компетенції, великим спектром 

повноважень по здійсненню оперативно-розшукової, адміністративно-

юрисдикційної, кримінально-процесуальної й інших видів діяльності по 

боротьбі з правопорушеннями й основною масою злочинів. 

Також прийшли до висновку, що дуже важливу роль у запобіганні 

злочинності відіграють такі види діяльності суб’єктів профілактики як 

прогнозування і планування. Зясували, що в залежності від якості зробленого 

прогнозу і складеного плану запобігання злочинності залежить в цілому і 

ефективність боротьби з нею. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядається організація боротьби зі злочинністю, 

встановлюється поняття, об’єкти, рівні і форми запобігання злочинності, 

досліджується класифікація попереджувальних заходів, а також розглядаються 

суб`єкти профілактики та кримінологічне прогнозування та планування 

попереджувальної діяльності. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань. 

Серед них слід виділити три основні рівня запобігання злочинності в 

залежності від ієрархії причин і умов, а саме: загальносоціальний, соціально-

кримінологічний та індивідуальний. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-

правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням національної 

доктрини, особливостей правової системи України. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Розкрити поняття кримінологічної характеристики злочинів та користі. 

З’ясувати стан, причини та умови, особливості запобігання корисливої 

злочинності в цілому та окремих її видів. 

 

 

ВСТУП 

Цією темою ми починаємо вивчення з вами особливої частини курсу 

―Кримінологія‖. Чому саме з корисливої злочинності? Це повязано з тим, що 

кожного року у структурі злочинності переважають злочини тільки корисливої 

спрямованості і становлять 70% від всіх зареєстрованих злочинів протягом 

певного періоду. Як свідчить практика, найбільшу шкоду (як правило 

матеріальна) завдає як державі в цілому так і окремим фізичним та юридичним 

особам саме корислива злочинність. За деякими підрахунками ―ціна‖ 

корисливої злочинності сягає сотні міліонів гривень. Більш того корислива 

злочинність є основною складової ―тіньової економіки‖, що становить загрозу 

економічній безпеці України.  

Саме тому вивченню корисливій злочинності в кримінології приділяється 

багато уваги, а саме вивченню причинного комплексу, особі корисливого 

злочинця та потерпілому від цієї злочинності та розробці ефективних заходів 

впливу на неї з боку не тільки правоохоронних органів а суспільства в цілому. 

 

 

1. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА КРИМІНОЛОГІЧНОЇ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ 

 

Цією темою ми розпочинаємо вивчення Особливої частини курсу 

―Кримінології‖. В цій частині дається кримінологічна характеристика окремим 

групам злочинів та вивчаються заходи попередження. 

В свою чергу кримінологічна характеристика – це сукупність даних 

(достатньої інформації) про окремі види злочинів або конкретні особливо 

небезпечні діяння, які використовуються для їх попередження. 

Схема 1. 

Попередження злочинів = кримінальна характеристика + розробка та 

реалізація профілактичних заходів. 

Зміст кримінологічної характеристики складається з виявлення всіх 

ознак, які становлять у своїй сукупності її структуру. 

ГРУПИ ОЗНАК: 

1. Кримінологічно значимі (важливі) ознаки злочину (причини злочину, 

об’єкт та механізм злочину; злочинець, мотиви та мета; віктимологічні 

фактори). 

2. Дані, що розкривають кримінологічну ситуацію (типи таких ситуацій, 

скоєння злочинів). Середа, де проявляється злочин, соціально-економічні 

умови, час та географія. 
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3. Ознаки, що визначають специфіку діяльності у попередженні 

злочинності (вибір об’єктів та суб’єктів попередження злочинів; методи та 

засоби профілактики; джерела інформації про елементи кримінологічної 

характеристики). 

Схема 1. Структура кримінологічної характеристики злочинів  

Елементи кримінологічної  
характеристики злочинів 

 

 

Суб’єктивні Об’єктивні 

 

 

властивості 

особи 

злочинця 

 

 

властивості 

особи 

потерпілого 

 

 

статистика 

злочинів 

 

 

 

соціальні умови 

злочину: 

- соціальні; 

- економічні; 

- політичні. 

 

                    мотиви, мета                           - причини злочинів; 

                        злочинів                              - механізм злочинів; 

                                                               - наслідки злочинів; 

                                                               - обставини, що впливають на злочин 

 

 

 

 

вивчаємо 



Дати кримінологічну характеристику – це означає дати відповідь на 

наступні питання: 

1) Про які злочини саме іде мова? 

2) Скільки їх? 

3) Де і коли вони були скоєні? 

4) Особа злочинців. 

5) Мотиви. 

6) Які засоби використовувались? 

Як вже відмічалось раніше, злочини, що скоюються та виявляються на 

території України – в більшості мають корисливу спрямованість. Користь - 

найбільш розповсюджений мотив правопорушень та злочинів. 

У зв’язку з цим необхідно правильно визначити зміст корисливого 

мотиву. 

 

Висновок з першого питання. 

В першому питанні ми з’ясували, що слід розуміти під ―кримінологічною 

характеристикою‖ та розібрали її структуру. 

 

 

2. ПОНЯТТЯ КОРИСЛИВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. КРИМІНОЛОГІЧНА 

КЛАСИФІКАЦІЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ 

 

Питома вага корисливої злочинності у всій масі злочинів становить 70%.  

Найбільш велика кількість озброєних злочинів вчинених злочинцями 

відмічалася на території Одеської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської 

областей. 

По цим напрямкам збільшилась злочинність у Іфано-Франківській, 

Волинській, Тернопільській та Запорізькій областях. 

Корислива злочинність – сукупність вчинених на певній території за 

певний період часу злочинів з метою безоплатного задоволення майнових 

потреб.  

Не зважаючи на розповсюдженість корисливої мотивації, наукове 

визначення ―корисливого мотиву‖ не розроблено. 

1. Т.з.: більшість авторів-спеціалістів в галузі кримінального права 

визначають ―корисливий мотив‖ як прагнення отримати вигіду матеріального 

характеру. 

2. Т.з. В.Н. Кудрявцева: корисливий мотив – це прагнення задовольнити 

потреби в матеріальних благах. 

3. Т.з.: службова користь – коли особа скоює крадіжку чи зловживання на 

підприємстві для того, щоб допомогти окремим структурним ланкам 

підприємства. 

Корисливі мотиви виникають з індивідуальної потреби. 

Т.з.: що стосується групових потреб, то вони становляться корисливими 

тоді, коли матеріальна вигода малої соціальної групи означає пряму особисту 

вигоду окремого його члена (Пр.: передача майна члену сім’ї). 
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ПОТРЕБИ, ЯКІ МОЖУТЬ ПОРОДИТИ КОРИСЛИВИЙ МОТИВ: 

1. органічні (в одежі, їжі, безпеці); 

2. родові (сексуальні, турбота про сім’ю); 

3. пізнавальні та трудові; 

4. социогенні (потреба в волі, самовираженні, владі). 

Не завжди предмет злочину співпадає з предметом потреб людини. 

За Кримінальним кодексом України ―корисливий мотив‖ полягає в 

прагненні винного протиправно обернути чуже чи нечійне майно на свою чи 

іншої особи користь або отримати майнову вигоду без обернення чужого майна 

на свою користь. 

В кримінології (А.Ф.Зелинський) ―користь‖ – це бажання 

задовольнити індивідуальну життєву потребу шляхом протиправного, 

передбаченого кримінальним кодексом, заволодіння чужим майном або 

неналежним винному майновими правами або шляхом звільнення від майнових 

обов’язків та скорочення витрат. 

В залежності від того, як люди задовольняють свої життєві потреби 

(завідомо протиправним шляхом) всі корисливі злочини можливо поділити на 

наступні групи: 

1. Ненасильницькі, таємні злочини (Пр.: ―Крадіжка‖ ст.185 КК, 190 КК 

―Шахрайство‖); 

2. Насильницьки корисливі злочини (Пр.: 186 КК України, 187 КК 

України); 

3. Навмисні службові злочини, які скоєні з корисливих мотивів (Пр.: ст. 

191 КК України, ст.368 КК ―Отримання хабара‖); 

4. Злочини в сфері господарської діяльності (Пр.: ст.201 КК 

―Контрабанда‖, ст.209 КК ―Легалізація грошових коштів та іншого майна, 

здобутих злочинним шляхом‖). 

5. Деякі злочини, які посягають на громадську безпеку, національну 

безпеку, повязані з незаконним обігом наркотичних засобів і зброї.  

Слід відмітити, що всі корисливі злочини, крім службових розкрадань та інших 

економічних злочинів, можуть перерости в професію. І по цьому фактору 

виділяється професійна злочинність. В більшості корисливі злочини 

вчинюються членами організованої злочинної групи (виділяють організовану 

злочинність). 

Корислива злочинність включає в себе загально-корисливу 

злочинність, економічну злочинність та корупційну злочинність 

 

Висновок з другого питання. 

В другому питанні ми розглянули стан корисливої злочинності та 

класифікацію корисливих злочинів і тепер перейдемо до розгляду наступного 

питання. 
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3. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ 

ЗАГАЛЬНО-КОРИСЛИВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

 

До загально-корисливої злочинності можна віднести наступні злочини: 

крадіжки, грабежі, розбої, вимагання, шахрайство, умисне вбивство з 

корисливих мотивів та на замовлення, бандитизм. 

Найбільше крадіжок здійснюється за такими видами: 

1 місто – квартирні крадіжки; 

2 місто – авто -, мототранспорту; 

3 місце – кишенькові крадіжки – високо латентні. 

Щорічно збільшується кількість викрадень вогнепальної зброї з 

військових частин, складів і їх сховищ. 

Квартирні крадіжки скоюються більшою мірою у містах. 

Використовується слабкість дверних і віконних оправлень, примітивні 

стандартні замки. Більшість крадіжок скоюється у період з 10 до 16 годин. 

Більше половини – у літні місяці. У будні дні більшість скоюється крадіжок з 

квартир, у вихідні – з державних і колективних підприємств. 

З кожним роком збільшується кількість крадіжок на залізничному 

транспорті (зламуються контейнери і товарні вагони як під час стоянки, так і 

під час проходження). 

Особа корисливого злочинця 

Серед засуджених переважають чоловіки, жінки становлять 13%. Більш 

третини злодіїв – неповнолітні (18-20 р. – 27%; 25-29 р. – 14%). 

Більше 40% - раніш засуджені, 2/3 з них – за корисні злочини і т.д. 

Більшість крадіжок з будинків вчиняють постійні мешканці міста. 

Причини та умови скоєння крадіжок  
1. Висока щільність населення. 

2. Інтенсивні міграційні процеси в великих містах. 

3. Можливість швидко зникнути з місця події. 

4. Ізольованість місцевих мешканців. 

5. Наявність спальних мікрорайонів. 

6. Неоснащенність  охороною сигналізацією будинків. 

 

Що стосується шахрайства, то слід зазначити наступне: 

Шахрайство можна поділити на дві категорії: професійне і побутове. 

40% серед засуджених за цей злочин становлять жінки (близько 80% віком 

після 30 років). Цей вид злочинної діяльності притаманний для грального 

обману, 15% кримінальних проваджень пов’язані з квартирними аферами. 

Шахрайство здійснюється у двох формах:  

обман – повідомлення неправдивих відомостей, свідоме приховування 

обставин, повідомлення про яке було обов’язковим; 
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зловживання довірою – протиправне використання винним відносин 

довіри, що склалися між винним та потерпілим для заподіяння шкоди майну 

останнього. 

 

 

ОБСТАВИНИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЛАТЕНТНОСТІ ШАХРАЙСТВА. 

а) небажання громадян звертатися до правоохоронних органів з заявою 

про вчинення відносно них шахрайства; 

б) недооцінка правоохоронними органами суспільної небезпеки цього 

посягання; 

в) недоліки статистичного обліку шахрайства. 

Кримінологічна характеристика особи шахрая 

1. Зовнішньо – це комунікабельні люди, спроможні швидко 

привертати до себе увагу інших людей, зацікавити їх увійти в довіру, зробити 

приємне враження надійної або потрібної людини; 

2. Мають достатньо виражені інтелектуальні і вольові риси характеру, 

багато з них стають на шлях професійної злочинної діяльності, перетворюючи 

її в стиль життя і спосіб одержання основного джерела існування. 

 

РОЗПОВСЮДЖЕННІ ВИДИ СУЧАСНОГО ШАХРАЙСТВА: 

1. по наданню різного роду послуг (у працевлаштуванні, по 

придбанню продуктів харчування, реалізації різноманітних речей); 

2. при обміні валюти з використанням ―ляльки‖; 

3. у вигляді одержання грошей, речей, золотих виробів іншого майна в 

тимчасове користування; 

4. у вигляді сприяння в дачі неправомірної вигоди; 

5. пов’язана з нерухомістю громадян (незаконний продаж 

приватизованого житла, здавання в найм житла без відома його власника); 

6. у вигляді привласнення влади або звання службової особи; 

7. у вигляді фальсифікації (у першу чергу золотих виробів, продуктів 

харчування, алкогольних напоїв); 

8. у вигляді обману покупців; 

9. з використанням дефектів планування і забудови житла; 

10. фіктивна підприємницька діяльність; 

11. гральне шахрайство. 

Типологія шахраїв 

1. випадкові; 

2. побутові; 

3. професійні. 

Фактори вчинення шахрайства 

1. недоліки сімейного і шкільного виховання; 

2. вплив близького антисоціального оточення; 

3. неупорядкованність деяких суспільних відносин; 

4. зниження ролі громадськості в боротьбі зі злочинністю; 

5. віктимна поведінка потерпілих; 
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6. недоліки і прорахунки в роботі ВТУ; 

7. наявність кримінальних традицій і звичаїв. 

 

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАПОБІГАННЯ КРАДІЖКАМ ТА 

ШАХРАЙСТВУ: 

1. виявляти та проводити профілактичну роботу з особами, які схильні 

до скоєння цих злочинів; 

2. роз’яснювальна робота серед населення; 

3. технічні засоби попередження – встановлення сигналізації, 

домофон, металеві двері; 

4. посилення контролю за наданням ліцензій на створення страхових 

та кредитно-банківських установ; 

5. проведення спец операцій ―Місто‖ та ―Мігрант‖; 

6. вдосконалення системи взаємодії різних підрозділів 

правоохоронних органів; 

7. посилення глибокого аналізу оперативної обстановки; 

8. віктиміологічна профілактика. 

 

Таким чином ми з`ясували основні фактори, що впливають на 

розповсюдження крадіжок та шахрайства, та напрямки запобігання. 

 

ГРАБЕЖІ, РОЗБІЙНІ НАПАДИ, ВИМАГАННЯ 

Що стосується грабежів, розбійних нападів, вимагання, то вивчення 

засуджених за ці злочини призвели до наступних способів їх скоєння: до 30% - 

застосування психічного насильства, до 40% - нанесення побоїв, до 8% -  

використання безпорадного стану потерпілого. 

ОСОБА ЗЛОЧИНЦІВ 

Для цих злочинів притаманною рисою є молодий вік злочинців: 

неповнолітні –25%, з 18 до 25 – 32%, з 26-35 – 35%, більше 35 років – 8%,  

6% серед засуджених становлять жінки. Злочинцям притаманні наступні риси: 

жорстокість, спрямованість до заподіяння насильства, більшій частині 

притаманна ситуативно-корислива мотивація, пов’язана з пияцтвом, велика 

доля рецидивістів, 36% - грабіжники, 44% -  особи, які вчинили розбійні 

напади. 

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОДУ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЛОЧИНЦІВ 

ПОДІЛЯЮТЬ: 

- робітники –28% 

- особи, що навчаються –11,4% 

- службовці – 2,8% 

- непрацюючих – 40% 

53% всіх розбійних нападів вчиняються у великих містах, 30% розбійних 

нападів з проникненням у житло скоюються в осінній період, 28% - у весінній 

період, 27% у зимовий період, як правило, з 18.00 до 23.00 годин. 76% 
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розбійних нападів вчиняються у групі. Кожного 4 потерпілого при розбійному 

нападі з проникненням у житло було вбито.  

Потерпілі від цих нападів: чоловіки та жінки похилого віку, бізнесмени, 

водії транспортних засобів, правоохоронці. 

 

 

ЗА МІСЦЕМ СКОЄННЯ ЗЛОЧИНІВ ВИДІЛЯЮТЬ ТРИ 

РІЗНОВИДИ ГРАБЕЖІВ ТА РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ: 

1. вуличні, як правило, нічні; 

2. напад бандитських груп на туристичні автобуси, вантажівки; 

3. напади з проникненням у приміщення будь-якої організації. 

ДЕЯКІ КРИМІНОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВЧИНЕННЯ 

ЦИХ ЗЛОЧИНІВ: 

1. відсутність повного аналізу оперативної обстановки; 

2. нераціональна розстановка сил та засобів підрозділами 

Національної поліції; 

3. не налагодження взаємодія одних підрозділів Національної поліції з 

іншими підрозділами; 

4. не своєчасний виїзд на місце події. 

ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗАГАЛЬНО-

КОРИСЛИВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ: 

1. Розвиток виробництва з використанням новітніх технологій; 

2. Створення нових робочих місць; 

3. Зміцнення демократії на всіх ланках влади; 

4. Підтримка малозабезпечених, зниження безробіття та міграційних 

процесів тощо. 

СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ 

ЗАГАЛЬНО-КОРИСЛИВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ: 

1. Правова освіта населення з метою зменшення процесів віктимізації 

громадян; 

2. Проведення цільових рейдів правоохоронними органами; 

3. Раціональна дислокація патрульної поліції та громадських формувань; 

4. адміністративно вплив на осіб, які займаються бродяжництвом, 

пияцтвом; 

5. Індивідуальна робота з особами, які схильні до вчинення корисливих 

злочинів; 

6. Розробка новітніх методик своєчасного виявлення та розкриття 

корисливих злочинів тощо. 

 

Висновок з третього питання. 
В третьому питанні ми розглянули структуру загально-корисливої 

злочинності її детермінанти та основні напрямки запобігання. Далі перейдемо 

до розгляду останнього питання, яке стосується вивченню корупційній та 

економічній злочинності. 
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4. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ТА КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

 

Незважаючи на свою досить коротку історію ця злочинність становить 

одну з найбільших загроз національній безпеці, завдаючи величезної 

матеріальної та моральної шкоди суспільству. Аналіз економічної злочинності 

передбачає вивчення закономірностей розвитку самої економіки та процесів 

управління нею. 

Економічні злочини нині включають широке коло різних за своїми 

кримінально-правовими ознаками діянь, боротьба з якими вимагає адекватного 

державного підходу, ресурсного забезпечення та вдосконалення чинного 

законодавства, яке не відповідає реаліям сьогодення. Внаслідок цього інтереси 

держави вступають у протиріччя з інтересами суб'єктів господарювання. Це 

змушує їх приховувати прибутки, не сплачувати податки, окремі операції 

здійснювати в тіньовому секторі. Держава, зі свого боку, з метою дотримання 

задекларованого правопорядку, вимушена переходити на адміністративні 

методи управління економікою, застосовувати жорсткі фіскальні заходи, 

посилювати кримінальне переслідування за "тіньову" економічну діяльність. 

Але такими методиками навряд чи можливо запобігти зростанню економічної 

злочинності, в тому числі її організованих форм, які весь час видозмінюються.  

Наймаштабніші кримінологічні дослідження економічної злочинності 

здійснили такі зарубіжні вчені, як Ньюмен (1958); Маннхейм (1965), 

Єдельхертц (1970), Клинард (1979), Г. Кайзер (1980), Тидеман (1984), М. 

Шнайдер (1987) та інші. Засновник теорії економічної злочинності — 

американський кримінолог Е. Сатерленд — у 1939 році ввів поняття 

"білокомірцева" злочинність, що мало на увазі незаконну діяльність 

корпорацій, передусім, їх менеджерів. 

У вітчизняній кримінологічній літературі питання про економічну 

злочинність було поставлене на початку 70-х років. Тоді почали 

застосовуватися такі терміни, як "злочини у сфері економіки", "економічні 

злочини"", "економічний саботаж", "безгосподарність", "марнотратство", 

"корупція", "відмивання "брудних" грошей" тощо. На жаль, серйозних 

досліджень економічної злочинності в той період не проводилося.  

Поняття "економічні злочини" і "злочини в сфері економіки" 

найчастіше розглядаються як тотожні. Так, О. М. Яковлєв зазначає, що 

"економічні злочини" (розкрадання, крадіжки, хабарництво, приписки тощо) — 

це злочини корисливі, майнові і, разом з тим, це злочини у сфері економіки.  

Економічна злочинність визначається ним як сукупність корисливих 

зазіхань на власність, порядок управління народним господарством, що 
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вчинюються особами, які займають певні соціальні позиції в структурі 

економіки та виконують повноваження, пов'язані з цими позиціями. Поняття 

економічної злочинності є не лише кримінально-правовим, але й 

кримінологічним.  

Західні кримінологи вказують не тільки на матеріальну шкоду але і на 

велику моральну шкоду від економічної злочинності, що руйнує існуючу 

систему соціальних цінностей, віру в справедливість державних інституцій та 

підприємницьких структур. 

Виходячи з вищесказаного, можна констатувати, що економічна 

злочинність: 

— охоплює різні зловживання суб'єктів господарювання, що посягають 

на порядок управління економікою; 

— реалізується у процесі професійної діяльності суб'єктів 

господарювання; 

— спричиняє істотну матеріальну, фізичну і моральну шкоду суспільству 

та окремим громадянам; 

— складається із множинності епізодів злочинів; 

— вчиняється як фізичними, так і юридичними особами; 

— створює складність персональної ідентифікації як злочинця, так і 

жертв економічних злочинів. 

Слід також зазначити, що економічна злочинність характеризується 

високою латентністю.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна дати розширене тлумачення 

економічної злочинності.  

Економічна злочинність — це явище, що: 

— властиве будь-якій державі та виникає в результаті високо-ін 

телектуальної злочинної діяльності осіб з метою незаконного спрямування 

частини економічних ресурсів на свою користь. У країнах з низьким рівнем 

ринкових відносин їй додатково сприяє невідповідність законодавчої бази 

економічним реаліям; 

— виникає у сфері управління державним чи приватним майном і 

пов'язана з використанням службового становища з корисливими намірами; 

— стримує розвиток ринкових відносин, вільної конкуренції, а у 

кінцевому підсумку — підриває основи економічної безпеки держави; 

— стимулює "тіньовий" капітал, корупцію та організовану злочинність; 

— викликає соціальну нестабільність, зневіру законослухняних громадян 

у спроможність держави захистити їх інтереси. 

Кримінологічна класифікація економічних злочинів 
Спрощена схема економічних злочинів була представлена такими 

складами: монопольні злочини; шахрайство (підкуп, зловживання довірою, 

обман покупців); цифрові шахрайства; фіктивні організації;  фальсифікації 

бухгалтерських документів;  порушення ергономічних вимог і стандартів; 

навмисна неточність в описі товарів; нечесна конкуренція; фінансові 

порушення і ухилення від сплати податків; митні порушення; біржові та 



 

 

9 

банківські порушення; порушення, що завдають шкоду навколишньому 

середовищу; "відмивання" грошей і власності, нажитих злочинним шляхом. 

Німецький вчений М. Шнайдер називає три сектори економіки, що є 

об'єктами економічних зазіхань: 1) злочини, що посягають на банківський і 

кредитний сектори; 2) злочини, що посягають на сектори будівництва і 

нерухомого майна; 3) злочини, що посягають на сектори транспорту і 

подорожей.  

Заслуговує уваги і така класифікація економічних злочинів: 

— злочини, пов'язані зі зловживаннями капіталовкладеннями та 

нанесенням збитків компаньйонам, акціонерам, інвесторам (незаконні операції 

з бухгалтерськими документами, акціями, інвестиціями); 

— злочини, які проявляються у зловживаннях з депозитним капіталом і 

наносять збитки кредиторам, гарантам (фіктивне банкрутство, шахрайство у 

галузі страхування, маніпуляції із субсидіями); 

— злочини, пов'язані з порушенням правил вільної конкуренції 

(промислове шпигунство, штучне завищення або заниження цін, змова про 

фіксування цін, фіктивна реклама); 

— злочини, що порушують права споживачів (випуск недоброякісної 

продукції, шахрайства, що спричиняє збитки споживачам); 

— злочини проти довкілля (забруднення водойм, атмосфери, порушення 

правил будівництва тощо); 

— злочини, що посягають на фінансову систему держави (шахрайство з 

фінансовими ресурсами, ухилення від сплати податків, порушення правил 

торгівлі тощо); 

— злочини, пов'язані зі зловживаннями у галузі соціального страхування і 

пенсійного забезпечення; 

— злочини, пов'язані з навмисним порушенням правил техніки безпеки, 

що заподіює матеріальну і фізичну шкоду працівникам; 

— комерційні хабарі; 

— комп'ютерні злочини. 

На думку О. Литвака, залежно від суб'єктів та засобів вчинені всі 

економічні злочини слід розподілити на три групи: 1) викрадення майна, 

незалежно від форми власності, шляхом привласнення, розтрати, зловживання 

службовим становищем, а також крадіжки з використанням легального доступу 

до вкраденого; 2) корисливі злочини, що вчиняються шляхом зловживання 

посадовим становищем без ознак розкрадання (ухилення від сплати податків, 

шахрайство з фінансовими ресурсами тощо); 3) корисливі злочини в сфері 

торгівлі, послуг та інших сферах приватного бізнесу без використання 

посадового становища і без ознак розкрадання (фальшивомонетництво, 

контрабанда тощо). 

 

Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють економічні злочини 
Вивчення особи економічних злочинців дає можливість виявити певні 

закономірності їх поведінки. Для характеристики осіб, що вчинили економічні 

злочини, велике значення мають дані про структуру їх особи, яка включає в 



 

 

10 

себе соціально-демографічні і кримінально-правові ознаки, соціальні ролі та 

позиції, моральні властивості, психологічні особливості. 

Економічних злочинців можна класифікувати залежно від сфер, у яких 

вони скоюють злочини.  

Типовим економічним злочином в сільському господарстві є розкрадання 

врожаю. Понад 60 % таких розкрадань припадає на працівників сільського 

господарства й осіб, зайнятих збиранням, перевезенням та складуванням 

врожаю. Серед них становлять: водії автомобілів — 25 %, посадові особи — 10 

%, трактористи— 8,7 %, комбайнери — 5,8 %, робітники токів — 4,5 %. 

Якщо ж характеризувати особу розкрадачів загалом, то не можна не 

відзначити приблизно рівне співвідношення чоловіків та жінок — відповідно 60 

: 40 %, тоді як їх пропорція у злочинності в цілому становить в середньому 8 : 

2. Це пояснюється тим, що жінки частіше чоловіків обіймають посади, пов'язані 

з виконанням облікових функцій, обслуговуванням товарно-матеріальних 

цінностей у сфері торгівлі та надання побутових послуг. Проте серед керівних 

працівників, які в організованих розкраданнях досягають 1/3 всіх засуджених, 

навпаки, домінують особи чоловічої статі. Ще вищий відсоток чоловіків серед 

осіб, засуджених за хабарництво (70 %). 

За даними кримінологічних досліджень, кожні двоє із трьох засуджених 

за економічні злочини мають середню та вищу освіту. Кожне п'яте розкрадання, 

вчинене з використанням посадового (службового) становища, є груповим.  

Останнім часом простежується стійка тенденція до зростання 

організованої економічної злочинності, що являє собою новий якісний рівень 

групової професійної злочинності. Організовані злочинні угруповання в сфері 

економіки характеризуються високим ступенем згуртованості кримінальних 

осіб у межах регіону, країни з розподілом на ієрархічні рівні, з виділенням 

лідерів, які не беруть участі у конкретних злочинах, а здійснюють 

організаторські, управлінські, ідеологічні функції, тісно пов'язані з корупцією. 

Вони втягують у економічну злочинність державних чиновників, у тому числі 

працівників правоохоронних органів, для прикриття їх злочинної діяльності та 

усунення конкурентів по бізнесу. Відбувається зрощування економічних 

злочинців із представниками загально-кримінальної злочинності, з одного боку, 

тіньової економіки —з другого. 

 

Детермінанти економічної злочинності 
На економічну злочинність впливають не лише економічні, але й інші 

види суспільних відносин — політичні, правові, культурні, психологічні. 

Скажімо, протистояння між гілками влади в Україні не лише знищує саму 

можливість єдиної державної політики щодо реформування економіки, але й 

створює певний вакуум влади, розподіл економіко-політичного простору на 

окремі шматки, якими намагаються скористатися олігархічні кланові 

угруповання всупереч загальнодержавним інтересам. Феноменом української 

дійсності є антиринкова психологія населення, його ментальність, не 

сприйняття ним ділового успіху особи, бажання бачити за цим лише 

кримінальне підґрунтя. 
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Виходячи зі сказаного, окреслимо основні детермінанти економічної 

злочинності в Україні на сучасному етапі з урахуванням її довгострокових, 

середньострокових і короткострокових чинників.   

Довгострокові фактори: 

— недосконалість господарського механізму щодо використання різних 

форм власності, виштовхування приватної власності за межі офіційної системи 

господарювання; 

— відсутність цивілізованих ринкових відносин, добросовісної 

конкуренції, наявність численних диспропорцій (цінових, галузевих тощо); 

— інформаційний вакуум щодо більшості соціально-економічних 

процесів, управлінських рішень та контролю за їх виконанням; 

— відсутність в народі демократичних традицій (як економічних, т/к і 

політичних), низька правова культура, що призводить до невиконання своїх 

обов'язків перед державою у вигляді повноти сплати податків; 

— протиріччя між командно-адміністративною системою 

господарювання, від якої Україна відійшла, і ринковою економікою, до якої 

вона ще не дійшла. 

Середньострокові фактори: 

— надмірна монополізація економіки (навіть порівняно з іншими 

республіками колишнього СРСР), наявність могутнього, але анти-ринкового 

військово-промислового комплексу; 

— сировинна спеціалізація виробництва і експорту, що продукує 

відсталість і антиринкове спрямування економіки, проведення Україною 

демпінгової політики на світовому ринку; 

— надмірне адміністративне втручання в економіку, обмеження ділової 

ініціативи і націленості на ефективність виробництва, великі витрати на 

утримання управлінського апарату, надання численних пільг окремим 

юридичним і фізичним особам; 

— високий рівень корупції в системі органів державної влади і 

управління та тінізації економіки. 

Короткострокові фактори: 

— відсутність морально-психологічної єдності суспільства, узгодженості 

дій щодо основних напрямів реформування політичної та економічної систем; 

— надлишковий податковий тиск на суб'єктів господарювання, який 

заганяє їх у тінь; 

— відставання правового забезпечення протидії економічній злочинності 

від швидкості її зростання та необхідності посилення боротьби з нею; 

— нерозвиненість ринкової інфраструктури української економіки, її 

нездатність забезпечити нормальний рух інвестицій, капіталів, товарів, робочої 

сили, неефективність державного контролю у цій сфері; 

— низька платоспроможність більшості громадян, пауперизація широких 

верств населення, що ставить їх за межу бідності; 

— правова незахищеність суб'єктів господарювання від зловживань, 

утисків та вимагань з боку чиновників державного апарату на всіх його рівнях. 

Основні напрямки запобігання злочинам у сфері економіки є: 
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1) виявлення й усунення (нейтралізація) криміногенних факторів, що 

обумовлюють ці злочини (загальна профілактика); 

2) виявлення та недопущення злочинів, вчинення яких готується 

(спеціальна профілактика); 

3) встановлення осіб, від яких з високим ступенем вірогідності можна 

очікувати вчинення злочинів, та вжиття до них заходів виховного характеру 

(індивідуальна профілактика). 

Не менш важливою перешкодою економічній злочинності є заходи, 

спрямовані на ліквідацію кризи неплатежів і нецільового використання 

бюджетних коштів, зокрема: 

— проведення із залученням практичних працівників відповідних 

міністерств і відомств комплексних перевірок законності здійснення товарно-

грошових операцій суб'єктами підприємницької діяльності, що створені при 

державних підприємствах, виявлення фактів одержання прихованих доходів 

шляхом вилучення з обігу різниці між собівартістю та роздрібними цінами на 

товари і послуги; 

— погашення заборгованості з виплати заробітної плати, для чого 

запровадити механізм матеріальної відповідальності підприємств—боржників 

перед своїми працівниками; 

— забезпечення жорсткого контролю за проходженням бюджетних 

коштів аж до безпосереднього їх одержувача, спрямованих на адресну 

державну підтримку, а також погашення заборгованості по заробітній платі. 

На нинішньому етапі першочерговим завданням в боротьбі з 

економічною злочинністю є вихід з тотальної кризи, що охопила Україну в 90-х 

роках минулого століття, а стратегічним — перехід до соціально орієнтованої 

ринкової економіки, її демонополізація, створення умов для добросовісної 

конкуренції. 

Поняття корупції та корупційних злочинів 
Корупційна злочинність є складовою більш широкого суспільного явища 

— корупції. Тому розгляд цього виду злочинності доцільно розпочати зі 

з'ясування сутності корупції. 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.  

Сутність корупції полягає у тому, що вона має: 

— соціальну обумовленість; 

— свою "ціну", що платить суспільство за її існування; 

— негативний вплив на всі сфери суспільного життя; 

— транснаціональний характер; 

— економічні, політичні, правові, психологічні та моральні аспекти; 

— здатність постійно пристосовуватися до нових реалій життя.  



 

 

13 

Корупцію складають лише такі діяння, які вчинені особою, наділеною 

владою чи посадовими повноваженнями, з метою задоволення корисливих 

власних або інтересів інших осіб. . 

Глибше й точніше з'ясувати соціальну сутність і правову природу 

корупції допомагає встановлення механізму корумпованої поведінки. Він може 

проявлятися в двох варіантах.  

В першому випадку має місце взаємодія двох суб'єктів, кожен з яких 

прагне задовольнити свої корисливі інтереси (скажімо, давання— одержання 

хабара); у другому — корумпована поведінка зводиться до дій лише однієї 

особи, яка самостійно задовольняє корисливі інтереси, зловживаючи наданими 

їй посадовими повноваженнями (наприклад, розкрадання державного майна з 

використанням свого службового становища). Обидва варіанти об'єднує те, що 

суб'єкт корупційних діянь задовольняє власний інтерес чи інтереси третіх осіб 

за допомогою неправомірного використання наданих йому владних 

повноважень. 

У правовому плані корупція становить собою сукупність різних за 

характером та ступенем суспільної небезпеки, але єдиних за своєю суттю діянь 

(кримінальних, адміністративних, цивільно-правових, дисциплінарних), а також 

порушень етичних норм поведінки посадових осіб, пов'язаних із вчиненням цих 

діянь. Таке широке розуміння корупції вказує на те, що не всі корупційні 

прояви є кримінально-караними. Але, зазвичай найбільшу суспільну небезпеку 

мають корупційні злочини. 

Поняття "корупщйний злочин" і "корупційне 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. 

Корупційним може бути визнано будь-який умисний злочин, що 

вчиняється посадовою особою органу державної влади чи місцевого 

самоврядування з використанням свого службового становища з корисливих 

мотивів, іншої особистої заінтересованості або для задоволення інтересів 

третіх осіб. При цьому частина з них може бути безумовно визнана 

корупційними, інша — лише за певних умов їх вчинення. 

 

Кримінологічна характеристика корупційної злочинності й особи 

корупціонера 
Корупційна злочинність — це сукупність злочинів, що полягають у 

зловживанні посадовими особами органів державної влади чи  місцевого 

самоврядування наданими їм повноваженнями у власних або третіх осіб 

інтересах. 

Кримінологічна характеристика корупційної злочинності ускладнюється 

низкою моментів. По-перше, відсутністю в нашій державі правового поняття 

корупційних злочинів. По-друге, неповнотою офіційної статистики, яка фіксує 

лише окремі показники корупційних діянь. Проте отримати уявлення про стан, 

структуру, динаміку і географію корупційної злочинності в Україні, виходячи із 

статистичних даних, все ж таки можна. 
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Детермінанти корупційної злочинності 

Ефективна протидія корупції потребує з'ясування її чинників. Треба 

виходити з того, що корупція має соціальні передумови, що властиві усім 

державам, але найбільше країнам з перехідною економікою, до яких належить і 

Україна. 

На різке зростання корупції в незалежній Україні насамперед вплинули 

кризові явища в усіх сферах суспільного життя. Науково доведено, що за 

здійснення радикальних реформ дуже зростає рівень корупції. Детермінанти 

корупційних злочинів можна поділити на політичні, економічні, правові, 

організаційно-управлінські і соціально-психологічні криміногенні фактори. 

До політичних чинників відносять: 

— відсутність програмованості та предметності у впровадженні 

демократичних засад до різних сфер суспільного життя; 

— повільний розвиток політичної структури та свідомості суспільства, 

передусім, його громадянських інституцій; 

— відсутність системи виховання у службовців патріотичних почуттів, 

моральних, професійних якостей, розуміння того, що корупція підриває 

авторитет держави, етичні основи суспільної свідомості; 

— недостатня визначеність і непослідовність у здійсненні 

антикорупційної політики, що породжує у службовців, схильних до 

корупційних діянь, відчуття безкарності; 

— відсутність державної ініціативи та необхідних організаційних зусиль 

щодо створення громадських формувань задля підвищення активності 

населення у боротьбі з корупцією; 

— відсутність ефективного парламентського контролю за діяльністю 

вищих посадових осіб виконавчої гілки влади, у тому числі керівників 

правоохоронних органів. 

Економічними чинниками є:  

— несприятливі умови для правомірної діяльності усіх суб'єктів 

господарювання, особливо малого і середнього бізнесу; 

— непрозорість процесів приватизації, вирішення інших господарських 

питань, оцінки прибутків, обсягу податків, одержання пільг тощо; 

— зростання розриву між доходами підприємців і державних службовців, 

наділених повноваженнями управління економічними процесами.  

Правові чинники включають: 

— недосконалість нормативно-правової бази, що не забезпечує 

ефективної протидії зловживанням чиновництва, зберігає його надмірну 

закритість, не сприяє чіткому контролю за діяльністю службовців та надійному 

правовому захисту громадян від свавілля посадових осіб; 

— відсутність цілісної системи правових засобів впливу на фактори, що 

обумовлюють корупційні злочини; 

— прогалини в законодавстві, що передбачає відповідальність за різні 

види корупційних правопорушень і регламентує діяльність державних органів у 

боротьбу з ними. 

Організаційно-управлінськими чинниками є: 
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— слабка регламентація правил поведінки державних службовців, 

процедури здійснення їх повноважень, видання офіційних документів тощо; 

— наявність у посадових осіб занадто широких можливостей для 

прийняття рішень на свій розсуд; 

— поширеність випадків заміщення посад не на підставі ділових і 

моральних якостей особи, а через знайомство, особисту відданість, близькість 

політичних уподобань тощо; 

— відсутність тестування на відповідність професійним і моральним 

якостям, періодичної ротації кадрів, формальне ставлення до їх атестації; 

— відсутність механізмів унеможливлення прийняття на службу лідерів 

чи членів злочинних угруповань. 

До соціально-психологічних чинників належать: 

— зорієнтованість значної частини населення на протиправне вирішення 

життєвих питань, внаслідок чого корупція із соціальної аномалії 

перетворюється у правило поведінки; 

— низька психологічна готовність громадян протидії корупції; 

— корислива спрямованість багатьох державних службовців, що 

призводить до порушення закону, норм моралі та професійної етики; 

— моральна деформація частини керівників, яка виявляється як у 

вчиненні ними злочинів, так і поблажливому ставленні до корупційних діянь з 

боку підлеглих (кругова порука). 

 

Заходи протидії корупційній злочинності 
Протидія злочинності тому так і називається, що передбачає 

протиставлення криміногенним факторам антикриміногенних, щоб усунути чи 

блокувати дію перших.  

Стратегічним напрямом боротьби з корупцією — це запобігання їй. 

Комплексні профілактичні заходи — це шлях, який може зменшити обсяг 

корупційних проявів та їх негативний вплив на суспільство. Головними 

антикорупційними заходами в Україні є: 

1) Визначення стратегії соціально-економічного розвитку та здійснення 

адміністративної реформи. Будівництво правової держави і громадянського 

суспільства — основа протидії корупційній злочинності. Косметичні зміни у 

системі державного управління, навіть за умови їх зовнішньої привабливості, 

не здатні поліпшити ситуацію з корупцією. 

2) Формування ідеології державної служби, тобто її моральних принципів 

і цінностей. Адже комуністичні постулати відійшли у минуле, а ідеали 

української державності ще не вироблені. Пануючий серед чиновництва дух 

невизначеності й непевності у завтрашньому дні — один із важливих чинників 

корупційної злочинності. 

3) Забезпечення відкритості влади, що розв'язує такі завдання: повертає 

віру людей до державних структур; створює несприятливі умови для 

корупційних злочинів; реалізує конституційні права громадян на достовірну 

інформацію у цій сфері. 
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4) Вдосконалення антикорупційного законодавства. Хоча й прийняті 

відповідні законодавчі акти, що загалом надають правоохоронним органам 

можливість реагувати на різні корупційні прояви, починаючи з неетичної 

поведінки державного службовця і закінчуючи його участю у хабарництві чи 

діяльності організованих злочинних угруповань, проте нормативно-правова 

база потребує подальшого вдосконалення.  

5) Реальний вияв політичної волі. Політична воля у будь-якій державі, а 

особливо із недостатньо розвинутими демократичними інститутами, є дієвим 

засобом протидії корупції. За відсутності такої волі найдосконаліше 

законодавство має декларативний характер, а діяльність правоохоронних 

органів лише імітує боротьбу з корупційною злочинністю. 

Ще один, й можливо найефективніший засіб — зробити корупцію 

ризикованою і невигідною.  

Збільшення соціальної ціни державної служби (престиж, матеріальна 

забезпеченість) і ризик корупційних злочинів — це те, що має лежати в основі 

антикорупційної політики. 

Висновок з четвертого питання. 
В четвертому питанні ми розглянули кримінологічну характеристику та 

запобігання економічній та корупційній злочинності 

 

 

ВИСНОВОК ДО ТЕМИ 

В цілому ми сьогодні зясували причини негативних тенденції в Україні 

стосовно розповсюдження корисливої злочинності. Особливе занепокоєння досі 

продовжує викликати: стан загально-корисливої злочинності, яка останнім 

часом зростає; стан економічної злочинності, яка також зростає і стан 

корупційної злочинності, який останнім часом хоча і знизився за абсолютними 

показниками але її залишається притаманний високий рівень латентності. 

Ефективність боротьби як з загально-корисливої злочинністю так і з 

економічною та корупційною залежить від повного вивчення причинного 

комплексу. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядається поняття та структура кримінологічної 

характеристики злочинів, дається визначення поняття корисливої злочинності, 

досліджується кримінологічна класифікація корисливих злочинів та 

розглядається кримінологічна характеристика та запобігання загально-

корисливої, економічної та корупційної злочинності 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 



 

 

17 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-

правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням національної 

доктрини, особливостей правової системи України. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Розглянути кримінологічну характеристику жіночої злочинності та 

кримінологічні проблеми проституції, а також дослідити заходи по запобіганню 

злочинам, вчинюваних жінками.  

Розглянути кримінологічну характеристику злочинності, пов`язаної з 

незаконним обігом наркотиків та запобігання даному злочину. 

 

 

 

 

ВСТУП 

Сьогодні ми переходимо з вами до вивчення ще одного блоку 

злочинності – жіночої. Зараз в кримінології цій проблемі приділяють більш 

увагу чим раніше. Це більш всього пов`язано з тим, що злочинність жінок в 

останні роки отримало нове забарвлення, а саме: збільшилась кількість цих 

злочинів, змінилась їх структура. Продовжується процес маскулінізації жінок у 

зв`язку з чим жінка частіше виконує чоловічу роботу ніж жіночу, не має 

прагнення створювати сім`ю, що призводить до зниженню народжуваності. 

Поряд з жіночої злочинністю спостерігаються негативні тенденції в сфері 

незаконного обігу наркотиків, що суттєво впливає на генофонд в Україні 

(зростає кількість споживачів наркотиків, розповсюджується СНІД тощо) та на 

стан економічної безпеки (наркобізнес – це складова тіньової економіки). Тому 

актуальною на сьогодні залишається проблема боротьби з наркобізнесом та 

наркоманією, як наслідком такої діяльності. 

Незважаючи на комплекс запобіжних  заходів,  що здійснюються 

органами державної  влади,  рівень  поширення наркоманії в країні залишається 

високим. На кожні 10 тис.  населення в середньому 21 особа незаконно вживає 

наркотичні засоби та психотропні речовини. 

Особливе занепокоєння викликає підвищення рівня  розповсюдження  і 

вживання наркотичних засобів та психотропних речовин серед молоді. 

Відсутність чіткого механізму подання допомоги громадянам у критичній 

ситуації, яка може спричинити незаконне вживання наркотичних засобів та 

психотропних речовин, низький рівень їх обізнаності з наслідками такого 

вживання та недостатня можливість отримання  кваліфікованої  інформації з 

цих питань призводять до загострення проблеми. Не відповідає рівню загрози 

наркоманії  в державі  також  стан  профілактичної і соціальної роботи у сфері 

лікування та реабілітації осіб, хворих на наркоманію. 

Продовжують збільшуватися обсяги  контрабандного надходження 

наркотичних засобів на територію України.  Відбувається інтенсивна 
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перебудова нелегального наркоринку - висококонцентрований опій, кокаїн, 

героїн, синтетичні наркотичні засоби поступово витісняють традиційні для 

України опійну макову солому і марихуану. Мають місце факти надходження 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг 

внаслідок  порушення правил  їх виробництва, зберігання, розподілу та торгівлі. 

 

 

1. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

 

Стан жіночої злочинності значною мірою є показником морального 

здоров’я суспільства, індикатором його духовності, ставлення до основних 

людських цінностей. Злочинність жінок тісно пов’язана із загальною 

злочинністю, особливо неповнолітніх. Разом з тим, вона має певні особливості, 

що визначаються соціально-психологічним і біологічними характеристиками 

жінок. Жіноча злочинність має свої кількісні та якісні показники, особливості 

структури і видів злочинів, способи і знаряддя їх вчинення тощо.  

За останні роки в Україні спостерігається збільшення кількості злочинів, 

вчинених жінками – з 1990 року вони зросли у двічі. Зросла їх частка в 

загальній злочинності. Співвідношення жіночої і чоловічої злочинності нині 

становить 1 : 5 (у розвинутих країнах злочини жінок становлять від 17 % у 

США до 25 % у ФРН і Нідерландах). 

Жіноча злочинність проявляється найчіткіше у двох сферах суспільного 

життя: 

1. Сфера побуту; 

2. Сфера де жінка виконує професійні функції, передусім пов’язані з 

можливістю вільного доступу до матеріальних цінностей. 

Щодо корисливо-насильницьких злочинів (убивства з корисливих 

мотивів, грабежі, розбійні напади), то вони не характерні у чисто жіночому 

"виконанні", але й їх кількість останнім часом збільшується. Причому 

спостерігається їх вчинення з особливою жорстокістю. У зв'язку зі значним 

поширенням проституції та загальним падінням моралі зросла кількість таких 

злочинів, як зараження іншої особи венеричною хворобою і убивство своєї 

новонародженої дитини. 

Переважна більшість жінок-злочинців мешкають у містах (приблизно 

3/4). У сільській місцевості ними найчастіше вчиняються крадіжки. Жінки, що 

входять у змішані злочинні групи, як правило, займають у них другорядне 

становище. Вони виконують ролі, пов'язані з переховуванням злочинців, 

знарядь і засобів вчинення злочину, предметів, здобутих злочинним шляхом, 

можуть бути навідницями чи відвертальницями уваги потерпілих. Останніми 

роками число жінок у змішаних групах має тенденцію до зростання, причому їх 

роль стає вагомішою, а подекуди і вирішальною (скажімо, жінка-організатор 

зґвалтування або розбійного нападу). 

Показник жіночого рецидиву не менш значний, ніж чоловічого, крім того, 

ресоціалізація жінок-рецидивісток проходить важче. Чоловіки удвічі частіше 

покидають засуджених до позбавлення волі жінок, ніж жінки чоловіків. 
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Причому таке явище спостерігається й тоді, коли чоловіки користувалися 

злочинною здобиччю жінок. Чимало жінок-повій є водночас і злодійками, 

розповсюджувачками наркотиків, такими, що заманюють чоловіків у місця, де 

їх грабують спільники. Варто зазначити, що слідчі працівники при вирішенні 

долі жінок-крадійок, ставляться до них м'якше, ніж до чоловіків, тому більшість 

таких справ не доходить до суду. Особливо це стосується вагітних жінок і тих, 

що мають малолітніх дітей. 

Таким чином, до особливостей жіночої злочинності можна віднести: 

— значно меншу питому вагу у загальній злочинності, порівняно з 

чоловічою; 

— вужчу "ділянку роботи", порівняно із злочинцями чоловіками; 

— загалом меншу суспільну небезпеку жіночих злочинів. Але ця ознака 

останнім часом змінюється в гірший бік, оскільки зростає число тяжких 

злочинів, вчинюваних жінками, та їх роль у змішаній злочинності; 

— помолодшання злочинності жінок за рахунок збільшення відсотку 

злочинів, вчинених неповнолітніми жіночої статі, які, до речі, нерідко мають 

характер тяжких. 

Відносно детермінантів жіночої злочинності виділяють декілька теорій 

походження цього явища. 

В історичному плані ці теорії можна розподілити на: 

- моралістичні;  

- антропологічні (біологічні); 

- соціологічні.  

Дві перші були поширені у минулі століття, а нині домінує остання. 

Моралістична теорія виходить з того, що жінка з часів Єви здатна на 

будь-які злочини. Німецькі інквізитори Шпренгер і Інститоріс писали у "Молоті 

відьом" (XV ст.), що через брак розуму жінки швидше за чоловіків відступають 

від віри. Тому немає нічого дивного у тому, що серед жінок так багато відьом. 

Антропологічна (біологічна) теорія причину неповноцінності жінки 

вбачала в її біологічних особливостях. Ломброзо у своєму творі "Жінка 

злодійка і повія" (кінець XIX ст.) писав, що "у жінки, при порівнянні з 

чоловіком, помічається відповідний дитині недорозвиток". Звідси він робив 

висновок, що жінка більше схильна до злочинів, ніж чоловік (до жіночих 

злочинів він відносив і проституцію). 

Соціологічна теорія визнає примат соціальних факторів у детермінації 

злочинності. Це повною мірою стосується і жіночої злочинності, хоча певні 

біологічні чинники, властиві жінкам, не можна відкидати при розгляді цього 

питання. Саме соціальні фактори, у першу чергу, визначають відмінності між 

жіночою і чоловічою злочинністю. І справа тут не у переважаючій буцімто 

духовності жінок. Йдеться щодо різниці, яка історично склалася у соціальних 

ролях жінок і чоловіків, що звичайно ж відбивається на особливостях їх 

поведінки, в тому числі кримінальної. Характерний для XX століття процес 

емансипації жінок поруч з позитивними мав і негативний бік. Жінки все більше 

оволодівають чоловічими професіями (армія, поліція, політика, спорт тощо), у 
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зв'язку з чим не можуть (або й не хочуть) займатися тільки домашнім 

господарством та вихованням дітей. 

Маскулінізація жінок призводить до появи у них чоловічої психології, що 

й штовхає певну їх частину до "чоловічих" злочинів (убивства, нанесення 

тілесних ушкоджень, шахрайства, грабежів, розбоїв тощо). Підвищення 

соціальної активності жінок збільшує їх частку в посадових, господарських та 

майнових злочинах. Поява суто чоловічих рис у характері жінок спричинює їх 

потяг до безладного статевого життя, паління, надмірного вживання алкоголю. 

Кожна десята злочинниця залежна від наркотиків, а п'ята — від алкоголю. Це 

значно швидше, ніж у чоловіків, сприяє соціально-психологічній деградації їх 

особи; як наслідок, становлення на шлях злочинності та проституції. Так, 

майже 40 % злочинів вчиняється жінками у нетверезому стані, 3 % жінок були 

при цьому організаторами зґвалтувань неповнолітніх. 

Водночас вольові якості пересічної жінки значно м'якші, вона швидше 

піддається навіюванню, що нерідко дозволяє чоловікам-злочинцям з її оточення 

втягувати жінку до злочинної діяльності, особливо якщо це стосується інтересів 

подружжя, коханця. При вчиненні посягань на власність жінки здебільшого 

виправдовуються тим, що "всі так роблять", і "жити хочеться не гірше, ніж 

інші". Для жінок, які вчиняють крадіжки й шахрайство, характерне небажання 

чесно працювати, у них неорганізований побут, вони ведуть безладне статеве 

життя. Останнє, як і проституція, тісно пов'язане з жіночою злочинністю 

взагалі. 

Криміногенним фактором є також конфлікти у родині, їх зростанню 

сприяє зайнятість жінки у суспільному виробництві. З одного боку, це прояв 

емансипаційної хвилі, а з іншого, — необхідності підтримання життєздатності 

сім'ї, яку не може забезпечити матеріально чоловік, не кажучи вже про випадки, 

коли він взагалі відсутній. Це відбувається на фоні саморуйнуючої поведінки 

(алкоголь, наркотики тощо) одного чи обох подружжя, а нерідко й дітей. У 

сімейних конфліктах спостерігається підвищення активності саме жінок, їх 

поведінка часто-густо набуває провокуючого характеру або вони виступають як 

"рівноправні" учасники конфлікту з непередбаченими наслідками щодо того, 

хто в кінцевому підсумку стане злочинцем, а хто — жертвою. Кожне сьоме 

вбивство на сімейно-побутовому ґрунті вчиняється жінкою безпосередньо чи на 

її замовлення. Почастішали непорозуміння між матерями і дітьми, які доходять 

до побоїв і мордувань, відмов у годуванні, вигнання з дому, а то й вбивства. 

Так, жителька м. Макіївки втопила у озері трьох своїх дітей заради того, щоб 

залишитися з коханцем. 

Зазначимо, що подібні негативні явища спостерігаються на фоні 

подальшого зростання конфліктності та агресивності у суспільстві в цілому, 

бездуховності та небаченого раніше матеріального розшарування людей. Все це 

призводить до збільшення кількості жінок, які мають так званий психологічний 

тип "контініо", коли особа постійно заряджена на конфлікт, негативно 

ставиться до інших, не має до них ані жалю, ні поваги. На жаль, такими людьми 

для жінки є, як правило, її чоловік, співмешканець, батьки, діти. Так, 16-річна 

Ш. ненавиділа свою матір, яка постійно дорікала їй у зв'язку з розпусною 
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поведінкою. Засвоївши погляди хижацької моралі, Ш. підмовила двох 15-

річних хлопчиків убити матір, аби потім продати квартиру і поділити гроші, що 

ті й зробили. 

Розглянемо також деякі біологічні чинники, які можуть негативно 

впливати на психіку жінки, що призводить до протиправної поведінки. В їх 

числі назвемо: 1) фази менструального циклу; 2) період вагітності й 

післяпологовий період; 3) період клімаксу. Очевидно, що ніякі соціальні 

фактори не можуть усунути передменструальне напруження, коли 

загострюється емоційний стан жінки; хворобливого стану психіки (реактивний 

стан, галюцинації) у період вагітності і після пологів (адже недаремно 

законодавець розглядає вчинення злочину жінкою у стані вагітності як 

пом'якшуючу відповідальність обставину) або клімактеріологічних змін у 

психіці жінки (скажімо, маячіння, ревнощі). Все це треба враховувати, 

аналізуючи злочинну поведінку жінок. 

У світовій художній та науковій літературі набула, як нам здається, 

зайвого розповсюдження думка про особливу мстивість жінок, які кохали 

чоловіка і були ним зраджені. Певні історичні приклади цьому є, і все ж не 

можна сказати, що такі факти мають скільки-небудь загальний характер. 

Йдеться про так званий комплекс Медеї, назва якого пішла від п'єси 

стародавнього грецького драматурга Еврипіда "Медея" (431 р. до н. е.) (Дочка 

Колхідського царя Медея, закохалась у ватажка грецького загону Ясона, який 

прибув за золотим руном. Заради Ясона вона зраджує батька, через смерть 

свого брата здобуває руно і тікає з коханим. Але Ясон через деякий час кидає її, 

щоб одружитися з дочкою царя Коринфу. Медея помстилася — вбила царя і 

його доньку, а згодом — і своїх двох синів від Ясона. Останній залишився 

жебраком до кінця своїх днів).  

Деякі акцентуйовані жінки з істеричними реакціями іноді вважають своїх 

чоловіків (чи коханців) .своєю власністю. Зрада тягне їх до помсти злочинними 

способами. І все ж більшість таких жінок вихованість та страх відповідальності 

відвертають від злочину. Водночас, навіть одиничні "медеївські" прояви 

дістають широкого розголосу, чого не можна сказати про аналогічні злочини, 

вчинені чоловіками. 

В індивідуальній профілактичній роботі слід пам'ятати, що психіка 

чоловіків більш раціональна і значно швидше може переключатися на інших 

осіб і події. Жінки ж частіше зосереджуються на хворобливих станах, 

пов'язаних з особистими стосунками. Ось чому не можна від них 

відмахуватись, особливо коли жінка сама звертається за допомогою. 

Серед інших синдромів, які можуть мати вихід у злочин, можна назвати 

комплекс Леді Макбет (героїня однойменної шекспірівської трагедії). Це 

"фатальна жінка", яка вміє підкоряти собі чоловіків і для досягнення своєї мети 

(влади, заможності тощо) підбурює їх на тяжкі злочини. Щодо "синдрому 

Мюнхгаузена", який нерідко зустрічається і серед чоловіків, то це випадки, 

коли людина здатна на все задля того, аби на неї звернули увагу, щоб вона 

опинилась у епіцентрі подій, які вона сама може провокувати, переходячи межі 

закону. 
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Специфічним для жінок є й такий злочин як завідомо неправдива заява 

про її зґвалтування. Причиною цьому найчастіше бувають: 

— звинувачення колишнього чоловіка (або коханця) з метою його 

засудження, як акт помсти, ревнощі; 

— отримання грошей за рахунок шантажу ("заплатиш — заберу заяву"); 

— примусити взяти шлюб; 

— виправдання вагітності чи покривання "гріха". 

 

Висновок з першого питання. 

В першому питанні ми з`ясували основні тенденції розвитку жіночої 

злочинності та виділили чинники даної злочинності в Україні, а також 

розглянули деякі теорії походження цього явища. 

 

 

2. КРИМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОСТИТУЦІЇ 
 

Термін ("проституція" походить від латинського слова "prostatuare", що 

можна перекласти як "виставлення на продаж". З давніх часів проституція 

поділялась на жіночу і чоловічу. Ми зупинимося на жіночій проституції, що 

значно поширеніша і небезпечніша для суспільства. 

Під проституцією розуміють систематичне надання свого тіла для 

задоволення сексуальних потреб інших осіб для отримання матеріальної 

вигоди. Громадська думка сходиться на тому, що проституція є аморальною 

поведінкою. Що ж до її оцінки як правопорушення, існують різні погляди: від 

визнання злочином (частина мусульманських країн) до легалізації при 

визначених правилах заняття проституцією. В Україні проституція вважається 

адміністративним правопорушенням (ст. 181
1
 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення України), а за систематичне заняття 

проституцією, тобто надання сексуальних послуг з метою отримання доходу — 

кримінально-караним діянням (ст. 303 Кримінального кодексу України). 

Проституція і злочинність тісно пов'язані між собою та значною мірою 

обумовлюють одне одного. По-перше, проституцію як засіб наживи широко 

використовують злочинці, які створюють цілу мережу сексбізнесу — зі 

звідниками, утримувачами будинків розпусти, сутенерами, водіями, 

охоронцями тощо. По-друге, повій використовують як співучасниць крадії, 

грабіжники, вимагачі, шахраї. По-третє, повії самі вчиняють чимало злочинів, 

передусім, крадіжок у клієнтів. По-четверте, для того щоб мати можливість 

платити повіям та їх господарям вчиняються інші корисливі злочини. По-п'яте, 

повії є найактивнішими розповсюджувачами венеричних хвороб та СНІДу, а 

також наркотиків. 

Одним із головних факторів зростання проституції В Україні є »убожіння 

народу і на цій основі падіння суспільної моралі. Кількість повій і попит на них 

зростають, а боротьба з цим негативним явищем належним чином не 

здійснюється. 
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За результатами кримінологічних досліджень можна провести своєрідну 

класифікацію повій. Так, за місцем "роботи" і "ціною" вони поділяються на: 

1) Валютних повій, які "працюють" у готелях, ресторанах, барах, театрах, 

мають стосунки з іноземцями, але за валюту не гребують і доморощеними 

клієнтами. Багато з них мають вищу освіту, володіють іноземною мовою, 

мають модний зовнішній вигляд і зазвичай "охоплені" сутенерами та 

рекетирами. 

2) Повій, які "працюють" за кордоном. Частина з них виїжджає сама, а 

декого вивозять постачальники "живого товару", в тому числі обманним 

шляхом. Для виявлення бажаючих, злочинці використовують різні рекламні 

оголошення. "Організовані" повії за кордоном діють під контролем своїх і 

тамтешніх сутенерів, "неорганізовані" — на свій ризик. Сьогодні за межами 

України знаходиться понад 100 тис. жінок, які займаються проституцією. 

3) Повій "за викликом". Такі проститутки перебувають під контролем "секс 

бригади", яка поставляє їх у певне місце за замовленням, а потім "прикриває", 

тобто забезпечує збір платні, захист від знущання тощо. 

Названі категорії належать до вищих верств світу повій. Нижчими є повії 

вокзальні (місцеві і заїжджі); ті, що "промишляють" на автошляхах (так звані 

"плечові"), та в інших громадських місцях. На найнижчому щаблі знаходяться 

вуличні повії (здебільшого алкоголічки чи наркоманки), які є безнадійними 

покидьками суспільства. 

Певну частину жінок легковажний спосіб життя засмоктує, робить 

психічно залежними не менше, ніж алкоголь чи наркотик. Стимулюють 

проституцію і багаті чоловіки, здатні витрачати на повій великі гроші, а також 

низька активність у цій справі правоохоронних органів, через недосконалість 

законодавства про боротьбу з проституцією. 

Більш детальніше ми розглянемо це питання при вивчені теми, пов`язаної 

з «фоновими явищами». 

 

Висновок з другого питання. 
В другому питанні нами розглянуті кримінологічні проблеми проституції 

та досліджена кримінологічна класифікація повій. 

 

 

3. ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ВЧИНЮВАНИХ ЖІНКАМИ 

 

Стаття 24 Конституції України передбачає рівність прав жінок і 

чоловіків, створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з 

материнством, матеріальну і моральну підтримку материнства й дитинства. На 

жаль, ці положення не виконуються. Безсумнівно, що профілактика 

правопорушень з боку жінок буде ефективною лише тоді, коли жіноча доля 

стане однією з головних проблем держави і суспільства. Потрібні 

широкомасштабні програми допомоги сім'ї та материнству. Всі це розуміють, 

але скрутний економічний стан, соціальна напруженість не дають можливості 

реалізувати такі програми, хоча певні кроки у цьому напрямі вже робляться. 
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В основі боротьби із жіночою злочинністю лежать заходи загально-

соціальної профілактики. Як показують дослідження, більшість працюючих 

жінок, не заперечуючи проти емансипації, погодилася б залишити роботу та 

присвятити себе сім'ї, якби мала для того відповідні умови. Матерям, які хочуть 

працювати, має бути надана можливість працювати скорочений робочий день 

без зниження їх заробітної плати. Матерям-одиначкам та багатодітним сім'ям 

треба надавати значно більшу матеріальну допомогу. 

Практика свідчить, що більшість працівників, яких звільняють за 

скороченням штатів, становлять жінки, які виховують дітей, мають немічних 

батьків на утриманні тощо. Такі особи потрапляють у важке матеріальне 

становище з усіма негативними наслідками. Для таких категорій мають 

існувати громадські роботи. 

Потребує розробки концепція виховання дітей у суспільстві, особливо 

дівчат. В її основі має лежати притаманна українському народу моральність і 

порядність. Без оголошення рішучої боротьби з пропагандою уседозволеності, 

сексу та насильства, які панують зараз у духовній сфері, не може бути й мови 

про нормальне виховання підростаючого покоління. У вказаній концепції 

потрібний розумний підхід у формах і методах виховання хлопчиків і дівчат. 

Властиві їм від природи особливості фізичної та психічної структури мають не 

нівелюватися, а сповна використовуватися для досягнення кінцевої мети 

виховання. Те, що чимало школярок при анонімному опитуванні кажуть, що 

хочуть стати валютними повіями, має сприйматися як тривожний сигнал. 

Розвінчування образу повії як привабливого — важливе завдання засобів 

масової інформації, всіх, хто займається вихованням. Нині ж спостерігається не 

прихована ідеалізація "найстародавнішої професії". 

Не можна погодитися і з пропозиціями легалізувати проституцію, завдяки 

чому держава буцімто отримуватиме баснословні податкові надходження. За 

будь-яких умов повія не має діставати ви--знання з боку держави. Навпаки, 

треба посилити адміністративно-правову боротьбу з проституцією, 

удосконаливши для цього чинне законодавство, а також роботу медичних 

закладів щодо профілактики венеричних хвороб та СНІДу. Кримінальне 

законодавство, за прикладом багатьох країн світу, передбачає відповідальність 

усіх, хто прямо чи побічно паразитує на проституції. Для боротьби з 

кримінальним секс-бізнесом створена спеціальна служба в структурі 

територіальних органів внутрішніх справ. 

Подальшого вдосконалення вимагають форми і методи індивідуальної 

профілактики злочинів, вчинюваних жінками різного віку, та серед тих, від 

кого можна очікувати вчинення злочину, судячи з їх антисуспільної поведінки. 

Важливого значення набуває виховна робота з жінками в установах виконання 

покарань для зниження рецидиву.  

Тут варто запровадити: 

- комплексну систему психолого-педагогічного впливу на 

засуджених із застосуванням аутогенних тренувань; 

- індивідуальних програм самовиховання, заняттями у споріднених 

групах; 
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-  проводити бесіди, дискусії, лекції з правових питань тощо.  

Їх завданням є самопізнання засудженої, виробити уміння володіти 

своїми емоціями, створити позитивні установки. Це сприятиме зниженню 

тривожності й агресивності, адаптації до умов установ відбування покарання, 

потягу до переосмислення своєї ролі і місця у подальшому житті. В основі всієї 

профілактичної роботи мають бути повага, чуйність і доброта. 

Чинним законодавством також встановлена адміністративна та 

кримінальна відповідальність за заняття проституцією, що свого роду тож є 

заходами попередження цих явищ. 

Перелік зазначених заходів не є вичерпним і мусить постійно 

вдосконалюватись. 

 

Висновок з третього питання. 

В третьому питанні ми розглянули заходи по запобіганню злочинам, 

вчинюваних жінками. 

 

 

4. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 

ЗАПОБІГАННЯ НАРКОБІЗНЕСУ 

 

Наркобізнес – це незаконний обіг наркотичних засобів з метою наживи, 

що контролюється організованою злочинністю. 

В умовах загострення наркоситуації в країні правоохоронними органами 

останні роки нарощувалися зусилля, направлені на боротьбу зі злочинністю у 

сфері незаконного обігу наркотиків.  

Основними країнами постачання контрабандних наркотиків залишаються 

Росія, Молдова, Таджикистан, Пакистан, Афганістан, Польща, Румунія, 

Голландія.  

З Метою отримання інформації про причини та умови розповсюдження 

наркотиків, необхідно використовувати відомості отриманих на підставі 

вивчення: 

- кримінальних проваджень; 

- даних адміністративно-профілактичної діяльності по боротьбі з 

наркобізнесом; 

- матеріалів соціологічних, оперативно-кримінологічних досліджень; 

- вивчення суспільної думки; 

- матеріали оперативно-розшукової діяльності. 

Встановлено практикою роботи правоохоронних органів, що наркотики 

рослинного походження потрапляють до ―споживачів‖ літом та осінню, а 

лікарські вироби в зимній період, а їх транспортування пов`язано з окремими 

особливостями. 

Відповідно до Закону України ―Про заходи протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання 

ними‖ (далі просто Закон) встановленні наступні суб`єкти профілактики: 

- Національна поліція; 
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- СБУ; 

- Генеральна прокуратура України; 

- Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику; 

- Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну 

політику у сферах захисту державного кордону, обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному 

обігу; 

- інші органи виконавчої влади в межах наданих їм законом 

повноважень 

Між цими органами та службами які входять до них повинна бути 

налагоджена, на достатньому рівні, взаємодія у боротьбі з наркобізнесом, а 

також взаємодія з правоохоронними органами інших держав. 

У новому Кримінальному кодексі України (2001) з`явились нові статті, які 

спрямовані на боротьбу з наркоманією та наркобізнесом. 

Всіх осіб які залучені до наркобізнесу умовно можна поділити на наступні 

категорії: 

- особи, які схильні до заняття наркобізнесом; 

- ―заготовители‖; 

- ―изготовители‖; 

- ―хранители‖; 

- ―перевозчики‖; 

- ―пересыльщики‖; 

- ―распространители‖; 

- ―сбытчики-оптовики‖; 

- ―мелкие сбытчики‖; 

- ―перекупщики‖. 

Відповідно до Закону України ―Про заходи протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання 

ними‖ можливо виділити наступні заходи протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів: 

1. Контрольована поставка (ст.4 Закону); 

2. Оперативна закупка (ст.5 Закону); 

3. Конфіскація (ст.6 Закону); 

4. запити правоохоронних органів про розміщення коштів, одержаних від 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів(ст.7); 

5. Огляд транспортних засобів, вантажів і особистих речей громадян 

(ст.8); 

6. Зупинення та припинення діяльності закладів масового перебування 

громадян, у яких виявлені факти вживання чи збуту наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів (ст.9); 

7. Протидія незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин 

(ст.10); 
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8. Здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі (ст.11). 

 

Висновок з четвертого питання. 
В четвертому питанні ми з Вами розібрали кримінологічну 

характеристику наркобізнесу та визначали основні напрямки його 

попередження. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Таким чином, ми з вами сьогодні зясували, що останнім часом поряд з 

корисливою злочинністю в Україні спостерігаються негативні тенденції в сфері 

жіночою злочинності, що суттєво впливає на моральний та культурний стан 

суспільства та сфері наркобізнесу, результатом якого є збільшення з кожним 

роком кількості споживачів наркотиків. 

Щодо запобігання жіночої злочинності то основним напрямком є 

підвищення соціального статусу жінок в суспільстві та розвязання соціальних 

проблем. 

Щодо запобігання наркобізнесу то вся система заходів профілактики повинна 

бути спрямована (всіма субєктами боротьби зі злочинністю) на те, щоб знизити 

великий попит на наркотики, особливо серед неповнолітніх та молоді. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядається кримінологічна характеристика жіночої 

злочинності та кримінологічні проблеми проституції, а також досліджуються 

заходи по запобіганню злочинам, вчинюваних жінками. Досліджується 

кримінологічна характеристика злочинності, пов`язаної з незаконним обігом 

наркотиків та запобігання даному злочину. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-

правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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ТЕМА 6. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ.  

ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

Вступ……………………………………………………………………… 

1 Поняття професійної і організованої злочинності та їх кримінологічна 

характеристика.                                                            7 

2. Боротьба з професійною та організованою злочинністю в Україні.  19 

3. Детермінанти насильницької злочинності та її попередження…. 

Висновок:…………………………………………………………………… 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Розібрати, що слід розуміти під професійною, організованою та 

агресивною злочинністю. Визначити заходи запобігання цих злочинів. 
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На минулій лекції ми з Вами розглянули ―жіночу злочинність та 

злочинність пов’язану з незаконним обігом наркотиків‖, наступна група 

злочинів, яку ми сьогодні розглянемо, буде торкатись ―професійної 

злочинності‖, ―організованої злочинності‖ та ―насильницької або агресивної 

злочинності‖ (думка деяких авторів). 

Нагадуємо, що така класифікація злочинних проявів здійснюється згідно 

з особливостями антисоціальної спрямованості злочинного посягання та 

поведінки суб’єктів злочинів. 

 

 

1 ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ І ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇХ 

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Здавна в злочинному світі багатьох країн помітно з’явились особи, які 

багаторазово вчиняли крадіжки, шахрайства та інші корисливі злочини і 

досягли певної майстерності. 

При цьому вони проявляли небажання відмовлятись від такої поведінки, 

бо вона була для них основним джерелом засобів існування. Таких людей в свій 

час називали ―стійкими‖, ―хронічними і невиправними‖ злочинцями. 

Наприкінці ХІХ ст. у кримінологічній літературі з’явився термін 

―професійні злочинці‖ – це можна пояснити тим, що стійка злочинна 

поведінка ззовні схожа з будь-якою іншою професійною діяльністю (торговця, 

адвоката, слідчого). 

―Професіонал‖ у будь-якій галузі діяльності досягає певних необхідних 

навичок і вміння у своїй роботі, завдяки чому й виділяється з числа інших 

робітників. Це притаманне і кримінальному професіоналізму. 

Ще в Росії у ХІХ ст. почали виділятися серед кримінальних 

професіоналів у значній кількості групи вуличних злочинців (―шпана‖), 

кишенькові злодії (―шарвіхери‖), зламники сейфів (―шніффери‖, 

―ведмежатники‖), шахраї (―фармазонщики‖), грабіжники (―громили‖). 

У 20 році в СРСР ―професіональна злочинність‖ набула подальшого 

розмаху (причина: економічна розруха, соціальна нестабільність). У 30 році під 

час репресії з ―професійною злочинністю‖ начебто було покінчено, але 

вона фактично залишалась, існує вона і зараз. 

Слід зазначити, що професійну злочинність не можна змішувати ні з 

повторною, ні з рецидивною злочинністю. (Т.3 Даньшин І.М.) 

1) Кримінальний професіонал, який веде протягом тривалого часу 

злочинний спосіб життя, може не мати судимості. 

2) Далеко не кожний багатократний рецидивіст стає професійним 

злочинцем. 

Приклади професійної злочинності: кишенькові крадіжки, крадіжки 

автомашин, шахрайство, крадіжка антикваріату, вбивства на замовлення. 

Професійній злочинності притаманні свої ознаки: 



 

 

33 

1) Вона має постійний і стійкий характер (вчинення злочинів у вигляді 

промислу). 

2) Професійним злочинцям притаманна відповідна спеціалізація: 

- квартирні крадіжки, 

- викрадення автомобілів, 

- контрабанда. (можуть освоювати додаткові злочинні заняття. 

Приклад: злодій – домушник – водночас грабіжник або розбійник). 

3) Наявність у суб’єктів відповідної ―кримінальної кваліфікації‖ 

(необхідні знання , навики, вміння). Наявність відповідного злочинного 

інструментарію: відмички, пристрої для злому і вибивання дверей; краплені 

карти та ін. 

4) Професійні злочинні заняття для їх учасником є джерелом добування 

засобів до існування або додаткового прибутку у вигляді грошей чи 

матеріальних цінностей. 

5) Для злочинців-професіоналів характерним є прагнення підтримувати 

зв’язки з антисоціальним середовищем (встановлюють контакти зі злочинцями 

однієї і тієї ж спеціалізації). 

Приклад: ―сходки‖, ―розборки‖. 

6) Наявність субкультури (традиції звичаї). 

Приклад: ―воровський закон‖, ―сленг‖, ―жаргон‖. 

Елементи професійної субкультури: 

- загально-злочинний жаргон (ним користуються всі злочинця); 

- тюремний жаргон; 

- спеціальний жаргон властивий тільки професіональним злочинцям. 

 

ДОДАТКОВІ ОЗНАКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ: 

1) вона входить в загально-кримінальну корисливу і корисливо-

насильницьку злочинність; 

2) взаємопроникнення професійної і організованої злочинності; 

3) професійна злочинність – це незаконна злочинна діяльність, а не 

злочинна поведінка. 

Слід відзначити той факт, що єдиного поняття професійної 

злочинності немає. Наведемо деякі приклади: 

1) Професійна злочинність – це відносно самостійний вид стійкої 

систематичної діяльності, суб’єкти якої, володіючи відповідними спеціальними 

злочинними навиками, знаннями і вміннями, займаються кримінальним 

промислом по здобуванню основного або додаткового доходу, підтримуючи 

при цьому зв’язок з антисоціальним середовищем, близьким до їх власної 

орієнтації, установок і субкультури. (Даньшин І.М. Кримінологія. Особлива 

частина. – Х., 1999. – 208 с.) 

2) Професійна злочинна діяльність уявляє собою протизаконну 

діяльність особи, яка володіє відповідними навичками, вміннями, знаряддями 

та вважає цю діяльність своїм головним заняттям, яке є основним чи 

додатковим джерелом прибутків (Зелінський А.Ф. Кримінологія. – Х., 1996. – 

195 с.) 
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3) Професійна злочинність – це відносно самостійний вид злочинності, 

який містить сукупність злочинів, що вчиняються злочинцями-

професіоналами з метою отримання основного чи додаткового джерела 

прибутків. 

(ПР. ?) Чи є підстави визнавати професійними злочинцями осіб, які 

тривалий час , обіймаючи певні посади на підприємствах, у процесі виконання 

своїх безпосередніх обов’язків і трудових функцій, зловживаючи ними, постійно 

вчиняють злочини за місцем роботи? 

Чи існують професіонали-хабарники? 

(це злочинність ―white color crime‖, тому що корупційна поведінка не 

створює психологічного і соціального відчуження від суспільства, що 

характерно для злочинців-професіоналів) 

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ: 

- наявність корисливих злочинів (шахрайство, крадіжка); 

- низький рівень їх розкриття; 

- високий рівень латентності; 

- відмічається тенденція до зростання корисливих і корисливо-

насильницьких посягань (приклад: злочини, пов’язані з виготовленням, збутом, 

придбанням зброї); 

- питома вага неповнолітніх і молоді у вчиненні злочинів зростає  

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ОСОБИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗЛОЧИНЦЯ: 

- перший свій злочин в більшості скоюють в неповнолітньому віці; 

- вік (19-35 р.) – 77%; 

- переважають чоловіки; 

- жінки частіше займаються шахрайством, наркобізнесом та ін.; 

- діють у складі групи. 

ПРИЧИНИ ТА УМОВИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ПРОФЕСІЙНІЙ 

ЗЛОЧИННОСТІ: 

1) економічні фактори: скорочення обсягів виробництва в країні; 

неконкурентоспроможність більшості українських товарів на світовому ринку; 

існування в непомірних обсягах тіньової економіки (40% валового 

внутрішнього продукту). 

2) соціальні фактори: зниження рівня матеріального забезпечення 

більшості населення; несвоєчасність виплати зарплати; зниження можливостей 

для легального заробітку; послаблення моральних інститутів (занепад культури, 

моралі, зниження соціального контролю за поведінкою людей); 

3) фактори організаційно-управлінського характеру: 

- суперечливе оподаткування вітчизняних виробників; 

- масове ввезення в Україну імпортних промислових товарів, які може 

виробляти вітчизняна промисловість; 

- диспропорції в розвитку регіонів країни, невирішеність проблем 

деяких збиткових галузей господарства (Приклад: вугільна галузь). 

Причинами вчинення конкретних злочинів кримінальними 

професіоналами слід вважати: 
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1. наявність у структурі суспільної свідомості таких елементів, як 

користолюбство, паразитична психологія, прагнення обдурити іншого (це 

лежить в основі майнових злочинів); 

2. живучість злочинних традицій і звичаїв; 

3. наявність у суспільстві великої кількості неформальних соціальних 

груп, для яких характерні негативні норми поведінки; 

4. поява в останній час великої кількості бездоглядних і безпритульних дітей; 

5. недоліки виховної роботи, покладеної на такі соціальні інститути, як 

сім’я, школа, заклади культури, спортивні організації; 

6. недоліки, помилки, упущення в діяльності правоохоронних органів 

(Раніше у складі карного розшуку були спеціалізовані оперативно-розшукові 

підрозділи, що займалися виявленням професійних злочинців). 

Таким чином, ми розглянули поняття професійної злочинності і дали 

кримінологічну характеристику цьому явищу. 

 

1.2. ПОНЯТТЯ ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

 

У багатьох країнах світу існують організовані угрупування. Вони 

становлять значну загрозу для громадян, суспільства та держави. Організована 

злочинність не вписується в рамки групової та рецидивної злочинності, 

відомої чинному законодавству. 

За своєю суттю ОЗ – це надзвичайне негативне самостійне явище, яке 

виникло в процесі розвитку самої злочинності (Приклад: самодетермінації 

злочинності). Вона є не що інше, як злиття різних видів злочинів в єдину 

кримінальну діяльність. При цьому окремі суспільно небезпечні діяння є 

лише певними операціями більш складної злочинної діяльності. 

Щодо поняття організованої злочинності, то слід сказати, що єдиного 

тлумачення серед вчених щодо цього явища немає. 

Відповідно до Закону України ―Про організаційно-правові основи 

боротьби з організованою злочинністю‖ від 30.06.93 р. 

В ст.1 дається наступне поняття: організована злочинність – це 

сукупність злочинів, що вчиняються у зв’язку зі створенням та діяльністю 

організованих злочинних угрупувань. 

(Зелінський А.Ф.) організована злочинність – це злочинність 

організованих груп або, іншими словами, сукупність злочинів, що скоюються 

організованими групами. 

(Д’яков С.В.) Організована злочинність – це діяльність стійких 

співтовариств – організацій, що відрізняються ієрархічністю, відпрацьованою 

системою конспірації та захисту від правоохоронних органів, а також 

корумпованістю, масштабністю злочинної діяльності у тому числі міжнародні 

стосунки. 

Організована злочинність – це наявність та функціонування стійких 

співтовариств злочинців, які мають керівника (лідера або керівне ядро) і 

займаються злочинами як бізнесом, створюють певну систему захисту від 
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соціального контролю за допомогою встановлення корумпованих зв’язків в 

органах державної влади (у т.ч. правоохоронних) та управління. 

Організована злочинність – це соціально-економічний процес обігу 

злочинного капіталу в тіньовій економіці із залученням широких верств 

населення з використанням корупцій і всього того, що сприяє його 

нарощуванню і обігу. 

Слід зазначити, що з наведених тлумачень можливо виділити ознаки 

організованого угрупування:  

1. ієрархічна внутрішня структура: - групи, міжрегіональні зв’язки, 

проміжкові керівні ядра, охоронці, ―розвідка‖ та ―контррозвідка‖, виконавці; 

2. наявність статуту діяльності: певні правила, традиції закони, санкції у 

разі їх порушення; 

3. здійснення керівництва колегіальним органом та наявність 

авторитетного лідера; 

4. стійкість, тобто об’єднання осіб для заняття злочинною діяльністю 

протягом тривалого періоду часу; 

5. планування злочинної діяльності (загально-кримінальної, 

господарської, службової або інтегрованої, тобто змішаної із залученням для 

досягнення своїх намірів державних структур; 

6. озброєність та добра технічна оснащеність; 

7. створення ―кас допомоги, які виникають за рахунок концентрації 

загальних коштів із наступним їх використанням для розширення злочинної 

діяльності, підкуп посадових осіб; 

8. достатньо вузька спеціалізація своїх членів і диференціація їх функцій; 

9. розширення сфер діяльності; 

10. встановлення зв’язків з корумпованими службовими особами 

державних установ та правоохоронних органів. 

Відповідно до ст.28 ч.3 КК України злочин визнається вчинений 

організованою групою якщо: 

- в готуванні або вчиненні брали участь 3 і більше осіб; 

- зорганізованість; 

- стійке об’єднання; 

- мета – вчинення цього та іншого (інших) злочинів; 

- єдиний план дій; 

- розподіл функцій; 

- план повинен бути відомим всім учасникам групи (проблема). 

За КК виділяють: 

1) організовану групу (ст.28 КК); 

2) бандитизм (ст.257 КК); 

3) злочинну організацію (ст.28, 255 КК). 

Сфери розповсюдження організованих злочинних груп: 

- економіка; 

- службова діяльність; 

- загальнокримінальна злочинність. 

Основа організованої злочинності 



 

 

37 

 

 

 

 

 

Характеристика осіб (членів) організованої злочинної групи: 

 3/4 від загальної кількості злочинів вчинюються людьми до 30 років; 

 Все частіше зустрічаються неповнолітні у складі організованої 

злочинної групи; 

 більша частина членів ОЗГ раніше не були судимі; 

 для членів ОЗГ характерною (притаманною) рисою є наявність вищої 

освіти; 

 вміння маскувати спосіб життя (приклад, 100% характеристики 

шахраїв за місцем проживання); 

 люди матеріально забезпечені; 

 що стосується морального обличчя членів ОЗГ, то їм притаманні такі риси: 

- правовий нігілізм; 

- прагнення до збагачення. 

Найбільш уражені ОЗ Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська, 

Закарпатська області, Київ та АРК. 

Типи учасників організованої злочинності: 

1) лідери груп та співтовариств: 

- керівники співтовариств, серед яких 80% - службові особи 

підприємств, установ та організацій; 

- ―вори в законі‖ 

- керівники з числа правоохоронців та контролюючих органів; 

2) рядові учасники; 

3) корумповані посадові особи; 

4) постійні постачальники зброї, ―злочинної техніки‖, фальшивих 

документів, працівники медичних установ, нотаріальних контор; 

5) п’яниці, алкоголіки, наркомани, бомжі, проститутки (повії) – особи, 

які притягаються для разових доручень. 

Причини та умови організованої злочинності: 

1. економічні: 

- тривалі взаємонеплатежі; 

- помилки в процесі приватизації; 

- неналежний контроль за діяльністю комерційних банків; 

- ―непрозорість‖ паливно-енергетичного ринку; 

- розвиток ігорного бізнесу; 

2. соціальні: 

- безробіття; 

- недовіра людей до держави; 

Тіньова економіка 

      

наркобізнес торгівля 

зброєю 

торгівля 

людьми 

економічна 

злочинність 

проституція ігорне 

шахрайство 
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3. правові: 

- відсутність оптимальної правової бази  

Інші: 

- існування стійкої криміногенної бази; 

- розвиток наркобізнесу та поділ сфер впливу; 

- зі скороченням армії – торгівля зброєю, боєприпасами;  

- викрадення людей, торгівля людьми, людськими органами для 

трансплантації. 

4. Організаційно-правові: 

- відсутність жорстокого контролю з боку державних органів; 

відсутність чіткого розмежування функцій спеціальних підрозділів 

правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю (СБУ, 

підрозділів Національної поліції). 

5. Непрофесіоналізм деяких суддів. 

Залежно від спрямованості, характеру та способу злочинної діяльності 

виділяються три рівня злочинних угрупувань: 

1. Стійкі керовані об’єднання, які мають ієрархічну структуру, але не мають 

корумпованих зв’язків (спеціалізація: розбій, вимагання, крадіжки). 

2. Ті ж злочинні групи, але які мають корумповані зв’язки і внутрішню 

ієрархічну структуру (спеціалізація: наркобізнес, проституція). 

3. Злочинні органи – об’єднують ознаки 1 і 2, але ще мають міжнародні 

зв’язки (торгівля зброєю, торгівля людьми, відмивання ―брудних‖ грошей 

[money laundering]). 

Відповідно до ст.5 Закону України ―Про організаційно-правові основи 

боротьби з організованою злочинністю‖ виділяють наступних суб’єктів: 

1) Спеціальні: 

- Координаційний комітет по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю при Президенті України; 

- Спеціальні підрозділи Національної поліції України; 

- спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю СБУ. 

2) Загальні: 

- ОВС; 

- СБУ; 

- Прокуратура; 

- підрозділи Прикордонних військ; 

- органи фіскальної служби; 

- тощо. 

Одним з актуальніших питань сьогодення є запобігання торгівлі людьми, 

а саме вирішення окремих проблем, що виникають при розслідувані цих 

злочинів, вчинені організованими транснаціональними групами (В.Корж) 

Експерти ООН вважають, що єдиної моделі транснаціональної 

організованої злочинності не існує. 
 

 Поширені виді злочинів Т.О.З. 

       

нарко- незаконна крадіжки крадіжки незаконна торгівля організо-



 

 

39 

 

 

 

 

 

 

Не розроблена державна концепція боротьби з транснаціональною 

організованою злочинністю 

Форми прикриття торгівлі жінками 

- шлюбні контракти; 

- посередницькі фірми, які займаються працевлаштуванням за 

кордоном; 

- фірми, які пропонують українським жінкам знайомства за кордоном; 

- комерційні фірми, які організовують та проводять конкурс ―Міс року‖, 

фотомоделей. 

Проведення слідчих дій на території інших держав, з яким не має 

відповідної угоду про взаємодопомогу у кримінальних справах проблематично. 

 

Структура торгівлі жінками: 

- хазяїн (має за кордоном клуб, ресторани); 

- виконавець замовлення; 

- сутенери; 

- перевізники жінок; 

- вербувальники. 
 

Висновок з першого питання. 

В першому питанні ми розглянули кримінологічну характеристику 

професійної та організованої злочинності та з`ясували в чому полягає між ними 

різниця. 

2 БОРОТЬБА З ПРОФЕСІЙНОЮ ТА ОРГАНІЗОВАНОЮ 

ЗЛОЧИННІСТЮ В УКРАЇНІ 

 

Заходи запобігання професійної злочинності: 

1. Суспільно-моральні заходи: 

- впровадження високих моральних цінностей; 

- перекрити  

2. Заходи організаційно-управлінського характеру:  

– це поновлення спеціалізованих підрозділів у системі Національної 

поліції по боротьбі з професійною злочинністю за напрямками її кримінальної 

спеціалізації (шахрайство, кишенькові крадіжки, пограбування, викрадення 

антикваріату та товарів мистецтва); 
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– створення інформаційного банку даних на професійних злочинців за 

окремими категоріями; 

– постійне стеження і контроль за їх поведінкою; 

– заборона нічим не викликаної легалізації окремих занять, пов’язаних з 

професійною злочинністю (приклад: гральний бізнес). 

3. Технічні заходи: 

- встановлення системи захисту особи, життя (інфрачервоні замки); 

- в місцях скупчення громадян встановлювати приховані відеокамери. 

4. Заходи оперативного характеру: 

- систематичні рейди на вокзалах, аеропортах, ресторанах з метою 

виявлення професійних злочинців, що перебувають у розшуку; 

- захоплення ―на гарячому‖ учасників кримінальних сходок (ст.255 ч.1 

КК України ―Створення злочинної організації‖ – передбачена відповідальність 

за керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних 

організацій або ОЗГ. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

ПЕРЕДБАЧАЄ НАЯВНІСТЬ: 

1. чіткої понятійної характеристики організованої злочинності та 

боротьби з нею в сучасний період; 

2. достатньої правової бази; 

3. спеціалізації кадрів правоохоронних органів, що ведуть боротьбу з 

організованою злочинністю; 

4. достатнього ресурсного забезпечення; 

5. своєчасної інформаційної бази; 

6. комплексного програмування боротьби, обгрунтованих прогнозних 

оцінок; 

7. удосконалення кримінально-виконавчої діяльності установ місць 

позбавлення волі, а також практика реалізації соціальної адаптації осіб, які 

відбули покарання; 

8. утримання професійних злочинців в особливих умовах (створення 

спеціальних колоній); 

9. ширше застосувати на практиці кримінально-правові норми з так 

званою подвійною привенцією (ст.ст.304, 302, 307 КК); 

10. пропонується також доповнити перелік обставин, що обтяжують 

кримінальну відповідальність, пунктом про вчинення злочинів у вигляді 

промислу (тобто ст.67 КК); 

11. удосконалення кримінально-правового законодавства (закріпити у 

ньому поняття ―злочинне співтовариство‖, ―керівник злочинного 

співтовариства‖; звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які під 

впливом погроз та примусу були втягнені у злочинну діяльність і т.ін.). 

Наприклад: згідно ст.255 КК ч.2 ―Створення злочинної організації‖ 

передбачено, що звільняється від кримінальної відповідальності особи, крім 

організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, 

передбачених частиною 1 цієї статті, якщо вона добровільно заявила про 
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створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її 

розкриттю.); 

12. загальносоціальні заходи: підвищення валового внутрішнього 

продукту, упорядкування фінансово-банківської та зовнішньо-торгівельної 

діяльності; 

13. легалізація деяких форм бізнесу, корисних для України, тим самим 

зупиняючи розширення ―тіньової‖ економіки; 

14. підвищення професіоналізму суддів при розгляді кримінальних 

проваджень (ОЗГ). 

Для попередження злочинів, що скоюються ОЗГ також необхідно: 

– надати співробітникам правоохоронних органів чіткий правовий 

орієнтир (визначення основних понять); 

– забезпечити подальшу співпрацю з правоохоронними органами держав 

ближнього зарубіжжя; 

– організувати проведення на постійній основі науково-практичних   

конференцій; 

– сформувати спеціальні судові підрозділи, які б займалися розглядом 

цих справ (ОЗГ); 

– практикувати обмін інформацією між відповідними установами 

держав. 

 

Висновок з другого питання. 
В другому питанні ми розглянули заходи попередження організованої та 

професійної злочинності. Зазначимо, що зараз одним із основних напрямків – є 

співробітництво з іншими державами для подолання цих негативних явищ. 

 

 

 

3 ДЕТЕРМІНАНТИ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ  

ТА ЇЇ ЗАПОБІГАННЯННЯ 

 

Виділимо два підходи щодо визначення насильницької злочинності: 

1 ПІДХІД. До основних напрямів боротьби зі злочинністю на сучасному 

етапі відносять область діяльності по попередженню насильницьких злочинів. 

Насильницька злочинність – об’єднує групи злочинів, які посягають на 

особу, вчинені на певній території у визначений час. 

Групи злочинів, які складають насильницьку злочинність: 

– вбивства (умисні) ст. 115 КК; 

– умисні тілесні ушкодження ст. 121 КК; 

– згвалтування ст. 152 КК; 

– хуліганство ст. 296 КК. 

(Приклад одного із підходів до класифікації злочинів: Джужа, Філонов, 

Лихолоб, Долгова та ін.). 

2 ПІДХІД. Виділяють так звану агресивну злочинність (Зелінський А.Ф.). 

Агресія в перекладі з латинської означає – напад. 
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Агресія посягає на такі важливі людські блага – життя, здоров’я, честь, 

гідність, права людини. Річ у тому, що об’єктом посягань крім зазначених благ 

можуть бути  також речі та природа. 

Чинники злочинної поведінки слід розглядати в двох аспектах 

біологічному та соціальному. 

Деякі вченні вважають, що є проблема щодо визначення рівень агресії, 

яку треба вважати нормальним (проблема). 

 Позиція З.Фрейда: агресія – потяг до самозбереження життя для смерті. 

 Позиція Е.Фромма: є оборонна агресія. 

 Позиція І.Лоренца: агресія є шлях до самозбереження виду. 

На рівень агресії впливають:  

- темперамент людини; 

- тип характеру: циклоїдний, збудливий (слабкість керування емоціями), 

негативні і позитивна спрямованість; 

- стать і фізичні дані особи надають насильницьким діям певного забарвлення. 

(т.з. при появі нової ситуації особа діє за шаблоном, використав набутий нею досвід) 

Профілактика гіперагресивної поведінки (проблема). 

 

Заходи запобігання кримінальної агресії: 

1. запровадження посад фахівців у галузі психології в дитячих садках, 

підприємствах (виявляти такі якості, як: конфліктність, жорстокість, 

гіперагресія, усувати їх). 

2. створення можливості реалізації людської активності через спорт, 

культурно-масові заходи. 

3. відродження поваги до родини. 

4. підвищення рівня життя. 

Кримінальна агресія – це наслідок десоціалізації особи. 

 

Агресія поділяється на: 

1. Фізичну та вербальну (насильство та руйнівництво); 

2. Активну та пасивну; 

3. Пряму та непряму. 

Поєднання цих ознак на базі двох основних різновидів агресивної поведінки 

―фізичного‖ та ―вербального‖ – дає нам наступні види агресивної поведінки: 

– фізичне, активне, пряме (насилля – від побоїв до умисного вбивства); 

– фізичне, активне, непряме (вандалізм); 

– фізичне, пасивне, пряме (завдання шкоди здоров’ю або життю шляхом 

бездіяльності); 

– фізичне, пасивне, непряме (недопомога особі, що знаходиться в 

небезпечному для життя стані); 

– вербальне, активне, пряме (погрози вбивством); 

– вербальне, активне, непряме (наклеп); 

– вербальне, пасивне, пряме (демонстративне ігнорування потерпілого); 

– вербальне, пасивне, непряме (відмова від виконання обіцяного). 
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Тому виходячи з цього агресивними злочинами є передбачені 

кримінальним законодавством дії, які виражають руйнівні тенденції винних 

осіб, що мотивовані ворожнечею та ненавистю до людей, суспільства, речей, 

природи та переслідує мету – завдання їм шкоди. 

Таким чином поняття агресивної злочинності більше за поняття 

насильницької злочинності. 

 

 

 

 

 

 

Розрізняють п’ять груп агресивних злочинів: 

1 група – умисні посягання на життя, здоров’я, гідність та честь особи. 

(Особлива частина. Розділ 2: ст. 115, 121 КК та інші; ст. 149 КК ―Торгівля 

людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини‖). 

2 група – злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та 

проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

та об’єднань громадян, основ національної безпеки (ст. 113 КК ―Диверсії‖, ст. 

255 КК ―Створення злочинної організації‖, ст. 258 КК ―Терористичний акт‖, ст. 

294 КК ―Масові заворушення‖, ст. 342 КК ―Опір представникові влади, 

працівникові правоохоронного органу…‖ та ін.). 

3 група – незаконні насильницькі дії службових осіб при виконанні ними 

службових повноважень (ст. 365 КК). 

4 група – насильницькі статеві злочини (ст. 152 КК, ст. 155 КК ―Статеві 

зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості‖). 

5 група – це вандалізм: всі форми безглуздого знищення та пошкодження 

матеріальних та культурних цінностей, а також об’єктів природи. 

Серед злочинів першої групи найбільш тяжким визнається умисне 

вбивство. 38% умисних вбивств скоюються за побутовими мотивами, 1,2% - з 

хуліганських спонукань, 1,9% - при сексуальних нападах, 2,1% - з корисливих 

мотивів під час розбійного нападу. 

Більше скоюються серійні сексуальні вбивства (А.Чикатило), ніж 

асексуальні (А.Онопрієнко – 52 люд. 84-96р.). 

Серійних сексуальних вбивць поділяють: 

- ―душителі‖ (в залежності від способу вбивства); 

- ―патрачі‖ (смерть з використанням колюче-ріжучих предметів): 

а) діляться на мисливців (Онопрієнко) 

б) ―суддя‖ (релігійні) 

в) ―дослідник‖ (медичні робітники) 

Аз 

Нз . 
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г) ―бунтар‖ (люди його не зрозуміли) 

Характеристика особи злочинця: 

- вік 19-29 років, не одружений (35% одружені); 

- освіта неповна середня; 

- наявність психопатії; 

- вони вибирають, як правило, один тип жертви. 

 

Стосовно мотивації агресивних злочинів, слід зазначити, що вона буває: 

– ворожою – ці мотиви народжуються на основі індивідуальних потреб 

в безпеці, самовизначенні, самоствердженні; 

– інструментальною – направлена на людей, які не причетні до 

виникнення фрустрацій – крах надій. Пов’язане зі зняттям напруги, яка визвана 

образою та неприємностями (Приклад: ―терористичний акт‖). 

Т.з. (Деякі автори до насильницьких злочинів не відносять двооб’єктні 

злочини: грабіж, розбій та ін.). 

Загальна характеристика зґвалтувань 

До цього виду насильства, як правило, схильні слабкі особи, які не 

можуть налагодити з жінкою нормальні стосунки. 

Серед жінок жертвами згвалтування стають наступні категорії: 

1) особи нейтральної поведінки; 

2) надто довірливої поведінки; 

3) віктимної поведінки; 

4) переважають жінки у віці до 25 років (83,6% - незаміжні); 

5) 81,2% злочинів вчинюються у нічний час; 18,8% - у денний час; 

6) у травні-вересні вчинюється більше 70% згвалтувань; 

7) найвища злочинна активність у неповнолітніх віком 16-17 років. 

Детермінанти: 

- пияцтво (63% вбивств); 

- неприязні міжособистісні стосунки; 

- криміналізація осіб (більше кількості раніше судимих та осіб визнаних 

судами неосудними); 

- недостатній контроль за засудженими; 

- не своєчасне реагування ОВС на повідомлення про побутові конфлікти; 

- вплив на осіб, що перебувають на обліку, здійснюється шаблонно. 

Заходи профілактики: 

- запобігання розповсюдженню кримінальної субкультури; 

- поліпшення якості профілактики в маргінальному середовищі. 

Що стосується ―психології згвалтувань‖, то слід сказати, що 

неповнолітні насильники діють частіше всього групами з метою демонстрації 

своєї ―зрілості‖, ―чоловічих‖ якостей. 

Стосовно потерпілих: третина з них була знайома з насильниками, 12% - 

були сусідами, 3% - членами однієї сім’ї, 15% - познайомились в день скоєння 

злочину. Характерна риса – високий рівень латентності. 
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Стосовно хуліганства – виділяють такі види як: вуличне хуліганство та 

побутове хуліганство (квартирне чи сімейне). В 90% хуліганства скоюються в 

стані алкогольного сп’яніння чи наркотичного збудження. 

В більшості хуліганство пов`язано з вандалізмом. Розкриття актів 

вандалізму – більш всього низька серед загальнокримінальної злочинності. 

Головна причина вандалізму це соціально-психологічні проблеми 

сучасного світу: 

– негативні наслідки урбанізації; 

– психічне перенавантаження; 

– майнові контрасти. 

Ще одним з видів агресивної злочинності є вандалізм – типова 

інструментальна агресія. 

Різновиди вандалізму: 

1. Побутовий (на грунті сімейних конфліктів); 

2. Епатажний (вчиняють люди, які бажають звернути на себе увагу. 

(Приклад: руйнування могил ст. 297, 298 КК України). 

3. ―Кримінальний‖ – пошкодження майна в ході іншої злочинної 

діяльності, частіше всього корисливої.(Приклад: ст. 292 КК ―Пошкодження 

об’єктів магістральних нафто-, газопроводів). 

4. Ідеологічний вандалізм. (Приклад: погроми єврейських кладовищ у м. 

Харкові, Одесі). 

5. Терористичний вандалізм. 

6. Державно-чиновницький вандалізм. (Приклад: навмисний виброс 

відходів виробництва у річку). 

Особа злочинців агресивних злочинів: 

1. Доля чоловіків - значна 94%, жінок 6% - незначна. 

2. Основні типи злочинців-насильників: 

– злочинці з чіткою і стійкою вираженою специфічною антисуспільною 

спрямованістю (глибока деформація особи: заздрість, помста, жорстокість, 

цинізм, озлобленість); 

– ситуативні злочинці, які до вчинення злочину характеризувалися 

позитивно, а насильницький злочин вчинили вперше під впливом 

несприятливої зовнішньої ситуації (насильство застосовується як реакція на 

конфліктну ситуацію; мотивація пов’язана з глибоким розчаруванням в 

близьких людях, руйнуванням планів і надій, почуттям образи). 

 

 

 

Обставини, що формують агресивну, насильницьку спрямованість 

особи: 

1. Обстановка в сім’ї, що формує схильність до вирішення конфліктів 

шляхом застосування насильства; 

2. Деморалізуючий вплив найближчого побутового оточення; 

3. Жорстокість щодо людей, тварин; 

4. Цілеспрямоване втягнення підлітків в пияцтво, вживання наркотиків; 
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5. Вплив на неповнолітніх пропаганди ―суперменства‖, крайнього 

індивідуалізму; 

6. Еротизуючий та деморалізуючий вплив мікросередовища (статева 

розпуста); 

7. Недоліки діяльності органів освіти, культури, охорони здоров’я в 

моральному і статевому вихованні дітей, молоді; 

8. Недоліки в роботі правоохоронних органів (по виявленню осіб з 

сексуальною патологією, розповсюдження порно-відео-продукції); 

9. Незадовільні житлові умови; 

10. Безробіття молоді та ін. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

 

Загальносоціальні засади: 

– проведення державної комплексної перевірки правомірності володіння 

вогнепальною зброєю та боєприпасами; 

– створення будинків нічного перебування для осіб, які не мають свого житла; 

– розгортання роботи по інформуванню населення про форми та методи 

самозахисту від злочинних посягань; 

– створення комісій при адміністрації Президента з моральної і правової 

оцінки зарубіжної кіно-, відеопродукції, друкованих видань; 

– комплекс заходів, спрямованих на укріплення сім’ї: найбільш 

раціональне розміщення магазинів; матеріальна, психологічна та педагогічна 

допомога сім’ї; 

– подолання недоліків матеріально-культурного забезпечення дозвілля. 

Спеціальні заходи: 

– систематичний аналіз даних про скоєння насильницьких злочинів; 

– віктимологічна профілактика: 

– підвищення діяльності патрульної поліції (раціональна розстановка 

сил); 

– вдосконалення взаємодії патрульної поліції з іншими підрозділами 

Національної поліції; 

– поновлення практики залучення громадськості до охорони 

громадського порядку; 

– негайна реакція кримінальної поліції на факти, пов’язані з погрозою 

вбивством або нанесенням тяжких ушкоджень; 

– профілактична робота відносно осіб, які постійно вчиняють побутові 

конфлікти та схильні до насильницького їх розв’язання. 

 

Висновок з третього питання. 
В третьому питанні розглянуті детермінанти насильницької злочинності 

та заходи її попередження. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 
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Таким чином, ми розглянули три групи злочинів: професійну 

злочинність, організовану злочинність та насильницьку.  

Розкрили кримінологічні характеристики даним видам злочинів. 

З’ясували, які детермінанти спонукають розповсюдженню даним злочинам та 

визначили, який необхідно здійснювати комплекс заходів по запобіганню 

даним злочинам, які розглядалися у лекції. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядається поняття та кримінологічна характеристика 

професійної, організованої і насильницької злочинності та визначаються заходи 

по запобіганню вказаних злочинів. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-

правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

З’ясувати особливості, притаманні злочинності неповнолітніх, та 

визначити, що слід розуміти під рецидивною злочинністю в кримінології. 

Розглянути основні заходи запобігання рецидивної та злочинності 

неповнолітніх. 

 

 

ВСТУП 

 

Боротьба зі злочинністю неповнолітніх – одна з центральних проблем 

боротьби зі злочинністю загалом. Показники злочинності неповнолітніх 

відбивають певною мірою ситуацію в суспільстві загалом, причому не тільки 

сьогодні але і в майбутньому . 

Злочинність неповнолітніх є самостійною кримінологічною проблемою, 

оскільки відрізняється від злочинності дорослих, що зумовлюється віком 

злочинців, який знаменує соціально-психологічні особливості цієї категорії і їх 

статус у суспільстві.  

Проблема вивчення злочинності неповнолітніх полягає також в тому, що в 

майбутньому вона може слугувати основою для організованої та рецидивної 

злочинності. Тому в залежності від того як буде побудована система 

профілактики з даним видом злочинності, буде залежить в цілому і  рівень 

злочинності в майбутньому. 

Поряд зі злочинністю неповнолітніх останнім часом приділяється увага 

також і вивченню рецидивної злочинності, а саме удосконаленню заходів її 

профілактики. Завжди рецидивна злочинність становила підвищену суспільну 

небезпеку в державі і відрізнялась сукупністю особливостей, які належать до її 

детермінантів, особи злочинців-рецидивістів, а також і до специфіки 

попередження злочинного рецидиву. У зв’язку з тим, що останнім часом 

динаміка рецидивної злочинності постійно змінюються і рівень рецидивної 

злочинності в державі свідчить про ефективність боротьби зі злочинністю в 

цілому, саме тому вивченню цієї проблеми приділяють підвищену увагу.  

Тому перейдемо безпосередньо до розгляду основних питання, які 

стосуються кримінологічної характеристики та попередження злочинності 

неповнолітніх та рецидивної злочинності. 

 

 

 

 

 

 

1. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ 

ПОКАРАННЯ 
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Злочинна поведінка неповнолітніх та молоді має свої особливості, які 

виявляються у рівні, структурі, динаміці цієї злочинності, у причинах, умовах, 

мотивації злочинів. 

Ці особливості обумовлені певними рисами особи неповнолітніх і їх 

правовим статусом у суспільстві. Саме цим визначається і специфіка організації 

системи профілактики злочинної поведінки як неповнолітніх так і молоді. 

Це обумовлено наступними обставинами: 

1) йдеться про злочинну поведінку членів суспільства, які перебувають 

на стадії формування особистості, життєвої позиції; 

2) несформованість емоційної сфери і морально-психологічних настанов 

на різноманітні життєві ситуації; 

3) злочинність серед неповнолітніх є резервом дорослої злочинності; 

4) є певна специфіка у проявах злочинності неповнолітніх, особливостях 

їх до злочинної поведінки, структурі, динаміці, мотивах,
 

цілях, причинах, 

умовах злочинів і заходах щодо їх попередження; 

5) злочинні прояви неповнолітніх більш чутливіші до заходів протидії 

їм, тому неповнолітні злочинці більше піддаються профілактичному впливу, 

ніж дорослі злочинці; 

6) стан організації і реалізації ефективної системи профілактики 

злочинів серед неповнолітніх забезпечують зниження злочинності серед 

дорослих осіб у майбутньому і сприяє зміцненню правопорядку в суспільстві 

(тому у схожих за багатьма показниками регіонах можуть бути значні 

розбіжності у рівні такої злочинності). 

Перелічені обставини в цілому і обумовлюють підвищену увагу 

суспільства до злочинності неповнолітніх. 

Злочинність неповнолітніх - це сукупність всіх злочинних діянь та 

проявів, які вчиняються неповнолітніми особами (які не досягли віку 

кримінальної відповідальності та 18-річного віку) на певній території за 

відповідний період часу. 

Підставою виділення злочинності неповнолітніх в окремий вид є те, що 

цією категорією злочинців вчиняється значна кількість злочинів, у тому числі 

корисливої та корисливо-насильницької спрямованості, в якій переважають 

тяжкі злочини. Це свідчить про те, що заходи, які спрямовані на загальне 

попередження злочинності, не впливають позитивно на категорію 

неповнолітніх злочинців, а інколи і навпаки, лише заохочують їх до вчинення 

нових, більш жорстоких та зухвалих злочинів. 

Особливості злочинності неповнолітніх - проявляються в її рівні, 

структурі, динаміці, детермінантах і мотивації; відповідно, є специфіка 

організації боротьби з нею; обумовлюються особистісними якостями 

неповнолітніх та їх статусом у суспільстві: 

1) істотно відрізняється від злочинності дорослих за віковими групами: 

виділяють 4 групи неповнолітніх (Вікові групи злочинців: I-10-13 років; II-14-

18 років; III-19-21 рік; IV-22-25 років), а серед дорослих - десятки вікових груп; 

2) значна кількість злочинів розглядається як прояви вікової незрілості, 

бешкетництва (дрібні крадіжки в школі, у сусідів, в магазині); 
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3) відносно високий рівень латентності (На практиці приблизно чотири 

з кожних п'яти вчинених підлітками злочинів не становлять значної суспільної 

небезпечності. Особливо це стосується крадіжок у друзів, у навчальних 

закладах, відбирання невеликих грошових сум у молодших підлітків, 

хуліганських проявів. Тому певна кількість кримінальних справ припиняється у 

процесі проведення дізнання чи досудового слідства з різноманітних 

нереабілітуючих обставин. Іноді батьки, вчителі, сусіди, підлітки самі не 

повідомляють в правоохоронні органи про злочинні дії неповнолітніх – 

―хвилюються за їх майбутнє‖); 

4) злочинність неповнолітніх значно чутлива внаслідок підопічного 

стану неповнолітніх у суспільстві щодо їх розвитку, виховання, постійного 

контролю, охорони від негативного впливу; 

5) кожен 2-3 неповнолітній, що вчинює протиправні діяння до 

досягнення віку кримінальної відповідальності мав кримінальний досвід і 

вчинював діяння, передбачені Кримінальним кодексом; 

6) значна кількість злочинів вчиняється відносно членів сім’ї або інших 

родичів (іноді потерпілими стають самі неповнолітні, частіше всього це 

злочини насильницького характеру); 

7) характерною особливістю злочинності неповнолітніх за останні 33 

роки є тенденція до її зростання. 

Однак багато обставин, що впливають на злочинність неповнолітніх 

названих груп, мають місце і серед підлітків молодшого віку (10-13 років), а 

також у осіб молодіжного віку (18-21 та 22-25 років), що важливо враховувати 

при розробленні профілактичних заходів. Законодавство деяких країн, 

наприклад Великої Британії, Індії, деяких штатів США, передбачає верхню 

межу неповнолітнього віку до 21 року. Є розбіжності і при визначенні нижньої 

межі (у КК Польщі мінімальний вік кримінальної відповідальності 

встановлений з 16 р., у КК Франції – з 13 р., у деяких штатах США - від 7 до 14 

р., якщо особа здатна усвідомлювати характер вчинених діянь тощо). В Україні 

деякі вчені (к.ю.н. Мороз В.Ф.) вважають, що в КК України за особливо тяжкі 

злочини (наприклад, умисне вбивство, зґвалтування, умисне нанесення тяжких 

тілесних ушкоджень тощо) необхідно знизити вік кримінальної 

відповідальності з 14 р. до 11 р. Це пояснюється тим, що особи у віці від 11 до 

14 р. вже розуміють, що таке життя, смерть, біль, усвідомлюють значимість 

своїх діянь. 

Зазначене створює певні труднощі при аналізі процесів і обставин, що 

впливають на злочинну поведінку неповнолітніх, виявлення тенденцій і 

закономірностей цієї злочинності. Тому вивчення тенденцій у динаміці 

злочинності неповнолітніх, розроблення заходів щодо її профілактики повинні 

вестись з урахуванням даних про правопорушення серед дітей і підлітків 

(вікова група від 10 до 14 років), неповнолітніх (від 14 до 18 років), а також 

осіб молодіжного віку (18-21 рік). 

Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх: 
- частка неповнолітніх у загальній злочинності відносно невелика і у 

більшості регіонів складає від 8 до 13%, а у середньому по країні — 11 %; 
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- частка тяжких насильницьких і тяжких корисливо-насильницьких 

злочинів (умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, крадіжки, грабежі, 

розбої) - 12%; 

- злочинність неповнолітніх порівняно зі злочинністю дорослих має 

менш тяжкий характер але за останні 10 років динаміка злочинності 

неповнолітніх перевищує темпи зростання злочинності дорослих у 2-2,5 рази; 

- переважно вчинюються, крадіжки, грабежі, хуліганства - 80% (Отже, 

у структурі злочинності неповнолітніх переважають злочини корисливої і 

корисливо-насильницької спрямованості); 

- для насильницької злочинності останнього часу характерні елементи 

жорстокості, знущання над жертвою, прояви цинізму, імпульсивність дій, 

особливо при вчиненні зґвалтування; 

- інтенсивність злочинності неповнолітніх у містах набагато більша, 

ніж у сільській місцевості, не лише за загальною кількість, а й за тяжкістю і 

становить відповідно 77% і 23% (Певні сезонні коливання пов'язані з процесами 

міграції у літній період до місць масового відпочинку та у сільську місцевість); 

- за даними вибіркових досліджень, близько 80% злочинів 

неповнолітніх вчинені за місцем проживання, навчання або роботи. Більше 

половини злочинів скоюються у вечірній час — після 20 години; 

- злочини переважно вчинюються у групі - 6 із 10 злочинів; 

- переважна кількість учасників груп від 2-3 (іноді від 18-35 осіб), не 

мають чіткої організаційної структури, є нетривалим (час їх існування 2-3 

місяці); 

- останнім часом спостерігається тенденція до формування  

організованих злочинних груп неповнолітніх (кількість яких становить 18-35 

осіб) з дорослими керівниками (лідерами) де панують закони та звичаї 

злочинного середовища, своя субкультура, кругова запорука, ієрархія, 

регулярні грошові внески, заохочуються заняття бойовими видами спорту 

тощо; 

- також спостерігається тенденції до більш частого застосування зброї 

(у 10% злочинів була застосована холодна зброя, а у 9% - вогнепальна зброя) 

при вчинені злочинів (наркотичні та снодійні засоби застосовуються при 

зґвалтуваннях); 

- переважає корислива мотивація при вчиненні майже всіх злочинів 

(корислива мотивація проявляється в тому, що крадіжки, пограбування, 

розбійні напади вчиняються не для задоволення необхідних життєвих потреб, 

а для придбання престижних речей); 

- предметами посягань є різні види техніки, цінні папери, золото, зброя, 

наркотики; 

- серед неповнолітніх досить високий процент осіб, які вчинили злочин 

у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння (до 90% насильницьких 

злочинів і до 70% корисливих злочинів, за даними вибіркових досліджень, було 

вчинено у такому стані); 

- збільшується кількість ―фонових‖ проявів (вживання наркотиків, 

пияцтво, токсикоманія, проституція, поширення венеричних хвороб та СНІДу); 



 

 

54 

- рецидивна злочинність серед неповнолітніх становить 15-18%, і це 

при тому, що серед дорослих — 25-30%. (хоча кількість неповнолітніх у 

загальній структурі злочинності є значно меншою, цей показник слід визнати 

досить високим); 

- високий рівень повторного вчинення злочину після притягнення до 

кримінальної відповідальності і застосування заходів, не пов'язаних з 

кримінальним покаранням (30-35%). 

 

Висновки з першого питання. 

Ми розглянули кримінологічні особливості злочинності неповнолітніх і 

з’ясували негативні тенденції, які зараз спостерігаються у найбільш уразливій 

частки нашого суспільства – у неповнолітніх. 

 

 

2. ОСОБА НЕПОВНОЛІТНЬОГО ЗЛОЧИНЦЯ. ПРИЧИНИ ТА УМОВИ 

ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

Отримання повної інформації про особу неповнолітнього злочинця 

необхідно для: 

- встановлення та усунення негативних чинників злочинності 

неповнолітніх; 

- розробки та удосконалення заходів ранньої профілактики злочинності; 

- прогнозування змін у стані і структурі злочинності неповнолітніх; 

- складання оперативно-розшукового портрету неповнолітнього 

злочинця тощо. 

Риси, які притаманні особі неповнолітнього злочинця: 

1) найбільшу питому вагу становлять підлітки віком від 16 до 17 років 

(Питома вага осіб чоловічої статі становить 90-95%, а жіночої статі - 5-

10%, яка постійно зростає за рахунок насильницьких злочинів та хуліганства);  

2) значно більша, ніж серед дорослих злочинців, частка осіб з 

психічними аномаліями, що не виключають осудність - до 60% (Важливою є 

та обставина, що психопатологічні риси неповнолітніх злочинців у більшості 

випадків не пов'язані зі спадковістю. У 80-85% випадків вони одержані 

внаслідок несприятливих умов життя і виховання). 

3) як соціально обтяжуючі дефекти психофізіологічного та 

інтелектуального розвитку і стану неповнолітніх злочинців кримінологами 

зафіксовані:  

- різні порушення психофізіологічного розвитку, які відбулися у період 

внутрішньоутробного розвитку, пологів, ранньому дитячому віці (зловживання 

матір'ю спиртними напоями, наркотиками в період вагітності, черепно-

мозкові травми у дитинстві, загально-соматичні та інфекційні захворювання); 

- явно виражені, починаючи з дитячого віку, нервовопатологічні риси 

характеру і патохарактерологічні реакції (крикливість, плаксивість, підвищена 

образливість, роздратованість, афектність, імпульсивність тощо); 

- рання алкогольна неврастенія; 
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- фізичний і соціальний інфантилізм (розумово відставання особи); 

- виражене відставання у фізичному розвитку, включаючи дефекти 

зовнішнього вигляду, які компенсуються агресивною поведінкою; 

- знижений рівень інтелектуального розвитку, що ускладнює сприйняття 

соціальної інформації та створює труднощі у спілкуванні з однолітками; 

4) за соціальним станом (як і у дорослих) домінує група осіб, які ніде не 

працюють і не навчаються, потім учні ПТУ-СПТУ, шкіл, гімназій, коледжів; 

5) серед неповнолітніх злочинців значний рівень осіб, які виховувались у 

неповних або неблагополучних сім'ях (неповнолітні із неповних сімей, як 

правило без батька, у 1,5-2 рази частіше вчинюють злочини, ніж інші); 

6) стійка антисуспільна спрямованість - до притягнення до кримінальної 

відповідальності, неповнолітній встигає вчинити від 2 до 7 злочинів; 

7) наявність корисливої мотивації при вчинені злочинів; 

8) майже для всіх неповнолітніх злочинців вибір злочинного варіанта 

поведінки був пов'язаний з глибокими особистими деформаціями; 

9) за культурно-освітнім рівнем неповнолітні злочинці відстають від 

однолітків на 1-2 роки (серед них багато осіб, які покинули школу, втратили 

інтерес до навчання, зневажливо ставилися до вимог навчальних закладів); 

10) спостерігається прояв агресії щодо законослухняних неповнолітніх, 

участь у бійках з іншими групами неповнолітніх за ―володіння‖ територією 

свого місце проживання; 

11) більшість неповнолітніх злочинців тікають з дому, займаються 

бродяжництво та жебрацтвом; 

12) більшість неповнолітніх злочинців обмежено використовують канали 

культурної інформації та ставляться до неї лише як до одного із засобів 

заповнення вільного часу, а не як до джерела культурно значущої інформації 

(Причому найбільшу зацікавленість викликають низькосортні, порнографічні 

фільми, бойовики. Книжки читають не більше 10-20% обстежених підлітків); 

13) неповнолітнім злочинцям притаманний потяг до ранніх статевих 

зв'язків і виявлення статевої деморалізації, пристрасть до спиртних напоїв та 

наркотиків, азартних ігор; 

14) особливості морально-психологічної та емоційно-вольової сфер 

неповнолітніх злочинців свідчать про те, що для них характерні послаблене 

почуття сорому, бездушне ставлення до почуттів інших осіб, нестриманість, 

грубість, брехливість, відсутність самокритичності та жалю (Виражене 

послаблення вольових якостей зафіксоване у 15-25% випадків). 

 

Всі ці особливості дозлочинної поведінки неповнолітніх повинні бути 

досконало з'ясовані у процесі дізнання, досудового слідства і судового розгляду 

кримінальних справ про злочини неповнолітніх. 

 

Аналіз особливостей особи неповнолітніх злочинців дозволяє виділити 

чотири основні типи неповнолітніх злочинців: 
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1 тип становлять ті неповнолітні, що вчинили злочин внаслідок випадкового 

збігу обставин і всупереч загальній позитивній спрямованості особи, — так 

звані випадкові злочинці; 

2 тип становлять ті неповнолітні, що вчинили злочин, потрапивши у 

певну життєву ситуацію, яка викликала реалізацію нестійкої загальної 

спрямованості особи, — ―ситуативні злочинці‖; 

3 тип становлять ті неповнолітні, що вчинили злочин внаслідок 

домінуючої негативної спрямованості особи, — ті, хто раніше вчиняв різного 

роду правопорушення, перебував на обліку в органах і службах у справах 

неповнолітніх; 

4 тип становлять ті неповнолітні, що вчинили злочин внаслідок 

сформованої стійкої антисуспільної спрямованості особи, яка обумовлює всю 

систему поведінки підлітка і є проявом його ставлення до соціальних 

цінностей. 

Така типологія дозволяє з’ясувати основні варіанти поведінки і 

спрямованості неповнолітніх злочинців, а також вирішити питання їх 

покарання і проведення індивідуальної профілактичної роботи (у 

пенітенціарних установах може використовуватись для індивідуальної корекції 

поведінки) з урахуванням особистих характеристик. 

Слід також звернути увагу на групову насильницьку злочинність 

неповнолітніх та молоді, яка поступово зростає. За даними кримінологічних 

досліджень 48% злочинних груп створюються за місцем проживання, 3,6%  

злочинних груп мають родинний зв’язок між своїми членами. 

В кримінології виділяють наступні типи злочинних груп неповнолітніх та 

молоді: 

1 тип - групи, що стоять на межі законослухняної поведінки (для них 

характерне спільне проведення дозвілля, злочини скоюються з легковажності 

та імпульсивності); 

2 тип - групи, злочини якими скоюються випадково (ситуативні 

злочини); 

3 тип - групи, орієнтовані на порушення правових норм (раніше вони 

притягувались до адміністративної відповідальності); 

4 тип - групи, спеціально створені для вчинення злочинів (характерні 

риси: велика згуртованість, чітка організація, розподіл ролей, наявність 

кримінальної субкультури та конспірація злочинної діяльності). 

Класифікація злочинних груп неповнолітніх та молоді за кількісною ознакою: 

1) малочисельні групи (2-4 особи) – 87,4%; 

2) середньочисельні групи (5- 8 осіб) – 3,6%; 

3) багаточисельні – (9-11 осіб) – 9%. 

При характеристиці причин і умов злочинності неповнолітніх на 

сучасному етапі розвитку нашого суспільства слід розглянути особливості 

дії загальних криміногенних процесів, явищ і ситуацій, що відбуваються у 

суспільстві, з урахуванням соціального статусу неповнолітніх та їх 

соціально-психологічної характеристики. 
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Причини та умови злочинності неповнолітніх можна поділити умовно 

на 3 групи: 

1) соціально-економічні; 

2) соціально-психологічні; 

3) криміногенні. 

Соціально-економічні обставини: 
1) бездоглядність за підлітками, які вчинюють злочини; 

2) різка зміна системи ціннісних орієнтацій, вплив на дітей і підлітків 

соціально-негативної інформації; 

3) низький рівень роботи освітніх установ, вихователів, учителів, 

викладачів; 

4) розпад системи працевлаштування підлітків та виховання в трудових 

колективах; 

5) відсутність необхідної кількості клубних установ за місцем навчання, 

роботи, проживання; 

6) відставання в інтелектуальному і вольовому розвитку; 

7) різке поширення венеричних захворювань серед неповнолітніх та 

молоді. 

Соціально-психологічні обставини: 
1) розвиток нелегального порнобізнесу, ввезення в країну 

порнографічної продукції, її рекламування, розповсюдження якої негативно та 

потворно впливає на молодих, не сформованих як особистості людей, дітей, і як 

наслідок цього, не лише дорослі жінки й чоловіки втягнуті в порнобізнес; 

2) тривала та глибока демографічна криза, смертність перевищує 

народжуваність, поширення туберкульозу, СНІДу, венеричних захворювань 

(особливо серед неповнолітніх та молоді); 

3) занепад морально-психологічних норм, падіння загального 

культурного рівня населення та освітнього рівня молоді, звикання населення до 

кримінальної поведінки, яка приносить прибутки, загальний правовий нігілізм; 

4) збільшення фактів вживання наркотичних засобів та міждержавна 

торгівля ними; 

5) сучасна ситуація у суспільстві породила двоїстий процес: розширення 

приватного сектору та посилення індивідуалізації та підрив державної 

власності, одночасне послаблення сили колективного контролю, моральних 

кордонів в суспільстві (Така ситуація викликає почуття безконтрольності, 

уседозволеності, нестабільності); 

6) продовжує зростати розрив між становищем бідних та багатих: якщо в 

руках останніх знаходиться 46,3% загального по Україні грошового прибутку 

то на долю перших приходиться лише 5,3% цього прибутку; 

7) загальна криза довіри до дії інститутів влади в державі; 

8) тривала недбалість за денним режимом неповнолітніх боку батьків, 

що в свою чергу призводить до психічної неврівноваженості та агресивності 

неповнолітніх; 

9) зайва опіка та суворість батьків, що підштовхує підлітків до 

протиправної поведінки; 
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10) конфлікті сімейні обставини (нескоординованість дій батьків з питань 

виховання дітей). 

Криміногенні обставини — відіграють значну роль в конкретній 

ситуації і в формуванні мотивації злочину: 

1) негативний вплив в сім'ї - хибне формування особистості, 

зловживання алкоголем, злочинного досвіду батьків, низький рівень загальної 

культури; 

2) відсутність (тимчасова або тривала) у батьків в кризовій ситуації 

можливості забезпечувати мінімально необхідні потреби дітей; 

3) негативний вплив найближчого оточення - побутового, навчального 

тощо з боку однолітків та дорослих, формування феномену натовпу, "стадного 

інстинкту", що сприяє антисоціальній орієнтації підлітків, формує в них 

уявлення про допустимість злочинних дій певного типу (обман покупців, 

підроблення товарів, ухилення від сплати податків тощо); 

4) підмовництво з боку дорослих злочинців до спільної злочинної 

діяльності, втягнення неповнолітніх в пияцтво, азартні ігри, проституцію, 

спортивні секції, що контролюються злочинними угрупованнями; 

5) поширення в молодіжному середовищі та в суспільстві кримінальної 

субкультури: культів сили, насильства, жорстокості, наркотиків, сексуальної 

розпусти; 

6) негативний вплив засобів масової інформації, пропаганда насильства, 

збоченого сексу, наркотизації і алкоголізації, легкого життя, злочинної 

діяльності, проституції тощо 

7) тривала відсутність певних занять у неповнолітніх та молоді 

(небажання навчатися, працювати); 

8) 40% серед засуджених неповнолітніх перебували поза контролем 

суспільства; 

9) безнаглядність і відсутність належного контролю з боку відповідних 

служб і органів та сім'ї за поведінкою, зв'язками і характером того, як підліток 

проводить час; 

10) недоліки у системі правового виховання підлітків; 

11) недоліки у діяльності органів, на які покладено обов'язки проведення 

безпосередньої роботи з профілактики злочинності неповнолітніх і передусім 

на рівні індивідуальної профілактики злочинів; 

12) негативні наслідки відбування неповнолітніми покарання у вигляді 

позбавлення волі на певний термін в місцях позбавлення волі (До певного часу 

не завжди до неповнолітніх злочинців застосовувались альтернативні види 

покарання; 

13) проблеми в правильності і доцільності призначення певного виду 

покарання неповнолітньому. 

До умов, які впливають на вчинення злочинів неповнолітніми, слід 

віднести такі явища та процеси, що самі не породжують, а полегшують дію 

причини. До таких належать: несприятлива обстановка в сім’ї, низьке 

матеріальне забезпечення, упущення у виховному процесі, бездоглядність 

підлітків.  
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Значним чинником, що впливає на формування кримінальної 

спрямованості поведінки підлітка, являється економічна нестабільність у 

суспільстві, недоліки навчального-виховного процесу, негативний вплив 

засобів масової інформації, яка пропагує культ жорстокості, розбещеності та 

насильства. 

Сьогодні велике значення у формуванні свідомості неповнолітнього 

відіграє інформаційна мережа ―Інтернет‖, де частіше всього підлітки грають в 

ігри з нереальним жорстокими персонажами, воїнами космічного простору. Під 

впливом таких забавок, неповнолітні намагаються бути схожими на героїв ігор, 

що призводить до виникнення протиправних задумів та вчинення злочинних 

дій. Тому увага навчально-виховних установ та батьків повинна 

зосереджуватися, перш за все, на тому, де і з ким проводить вільний від 

навчання час їх дитина. 

 

Висновки з другого питання 

Ми розглянули риси, які притаманні особі неповнолітнього злочинця та 

з’ясували причини та умови (соціально-економічні, демографічні, психолого-

побутові, характеристики регіонів їх життєдіяльність), що негативно впливають 

на стан, рівень, структуру, динаміку злочинності неповнолітніх. 

 

 

3. ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ. 

 

Під запобіганням правопорушень неповнолітніх слід розуміти 
діяльність органів і служб у справах неповнолітніх, спеціальних закладів для 

неповнолітніх, спрямовану на виявлення і усунення причин і умов, що 

сприяють вчиненню неповнолітніми правопорушень, а також позитивний вплив 

на негативну поведінку окремих неповнолітніх. 

Шляхи профілактичної діяльності державних і правоохоронних органів, 

як правило, спрямовані на: 

- істотне покращання здоров'я дітей та підлітків, їх фізичного, 

розумового, психічного стану; 

- здійснення державної допомоги сім'ям у вихованні дітей, створення 

сприятливих умов для збереження та постійного розвитку і реалізації 

природних потреб людини до творчості та праці; 

- подолання безвідповідальності за демо неповнолітніх, які внаслідок 

неналежного виховання стали злочинцями; 

- створення місцевих психолого-педагогічних служб сім'ї тощо. 

Система профілактики злочинності неповнолітніх та молоді включає в 

себе 4 групи заходів, які спрямовані на вирішення певних завдань, а саме: 

- 1) вплив на особу неповнолітнього злочинця; 

- 2) вплив на середовище, в якому неповнолітній злочинець перебуває; 

- 3) вдосконалення діяльності суб'єктів вихованні і профілактики 

злочинності неповнолітніх; 

- 4) формування громадської думки про стан злочинності неповнолітніх. 
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Суб'єкти профілактики злочинів та злочинності неповнолітніх  

- загальноосвітні школи і професійні училища соціальної реабілітації 

органів освіти; 

- центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх органів охорони 

здоров'я; 

- притулки для неповнолітніх при службах у справах дітей; 

- суди; 

- виховно-трудові колонії Державної пенітенціарної служби України; 

- тощо.  

У здійсненні соціального захисту і профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх беруть участь у межах своєї компетенції інші державні органи, 

органи місцевого і регіонального самоврядування, підприємства, заклади і 

організації незалежно від форм власності, окремі громадяни. 

 

Попередження злочинів та злочинності неповнолітніх в залежності 

від рівнів профілактики здійснюється на загальносоціальному, спеціально-

кримінологічному та індивідуальному рівнях. 

1. Комплекс заходів на загальносоціальному рівні попередження 

злочинності і злочинів неповнолітніх спрямовані на поліпшення можливості 

сімейного, шкільного, трудового виховання неповнолітніх, їх дозвілля (в тому 

числі у рамках певного контингенту, території тощо), метою яких є орієнтація 

на пом'якшення, нейтралізацію, усунення тих недоліків і прогалин у загальній 

системі соціального виховання, умовах життя неповнолітніх, які найбільш 

часто продукують злочини у середовищі підростаючого покоління або 

сприяють їм (Такі заходи є базовими для спеціальної профілактики, 

розширяють її можливості). 

На цьому рівні можуть здійснюватись таки заходи як: 

- забезпечення ефективної участі сім'ї в профілактиці, розвиток 

допомоги сім'ям, які виховують дітей в умовах нижче прожиткового мінімуму, 

відсутності одного із батьків, їх безробіття; 

- ефективна допомога сім'ї у створенні життєвих перспектив для дітей і 

підлітків з фізичними і психічними аномаліями; 

- удосконалення діяльності освітніх установ; 

- відновлення роботи органів, що сприяють працевлаштуванню 

підлітків (Постанова КМУ ―Про працевлаштування випускників); 

- організація дозвілля неповнолітніх та молоді ( відкриття клубів, 

секцій, гуртків, спортивних закладів); 

- надання психологічної, педагогічної, медичної, правової, соціальної 

допомоги органами соціального захисту і допомоги сім'ї неповнолітнім з групи 

ризику; 

- створення добровільних фондів, релігійних організацій, громадських 

об'єднань та рухів для допомоги дітям із груп ризику; 

- розвиток інституту приймальних сімей (заохочення з боку держави 

сімей, які приймають на виховання неповнолітніх з групи ризику); 
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- організація при залізничних вокзалах кімнат для тимчасового 

утримання дітей, які бродяжать, жебракують у складних життєвих умовах; 

- збільшення обсягу на телебаченні та радіо обов’язкових циклів 

дитячо-юнацьких передач гуманістичного змісту тощо. 

2. На спеціально-криммінологічному рівні можуть вживатись наступні 

заходи профілактики злочинності неповнолітніх як: 

- введення певних заборонних заходів (заборона порнографічних 

фільмів, насильницьких, наркотичних) (Див. Закон України ―Про захист 

суспільної моралі‖ від 20 листопада 2003 року №1296-IV); 

- заходи, які застосовують спеціальні суб’єкти профілактики 

злочинності неповнолітніх, передбачених: Законом України ―Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей‖; 

- проведення правоохоронними органами профілактичних операцій 

―Діти‖, ―Генофонд‖; 

- притягнення дорослих втягувачів неповнолітніх у злочинну діяльність 

до кримінальної відповідальності; 

- притягнення батьків до адміністративної відповідальності за ухилення 

від виховання неповнолітніх; 

- створення спеціальних ювенальних судів в Україні (це передбачено 

судовою реформою) тощо. 

3. На індивідуальному рівні профілактика злочинності неповнолітніх 
здійснюється у три етапи: 

- рання профілактика (заходи спрямовані на оздоровлення умов життя 

неповнолітніх та молоді, корекцію особи неповнолітнього, яка має кримінальне 

відхилення у поведінці); 

- безпосередня профілактика (усунення факторів, що вже обумовили 

скоєння злочинів неповнолітніх, своєчасне припинення злочинної діяльності, 

порушення кримінальної справи, вибір запобіжних заходів, забезпечення 

виховно-профілактичного впливу кримінально-процесуальними методами, 

оздоровлення мікросередовища неповнолітніх та молоді); 

- боротьба з рецидивною злочинністю неповнолітніх (перевиховання 

неповнолітніх та молоді, надання допомоги у працевлаштуванні, усунення 

джерел криміногенного впливу на неповнолітніх у побутовому оточенні). 

 

Слід також відмітити, що велике значення для профілактики злочинності 

неповнолітніх має процес діяльності судів, що здійснюють провадження у 

кримінальних справах. Як вже зазначалось вище, на відміну від України в 

інших країнах (США, Великої Британії, Бельгії, Франції, Німеччині) відносно 

неповнолітніх діють спеціалізовані суди.  

 

Висновки з третього питання 

Ми розглянули основні заходи запобігання злочинності неповнолітніх та 

молоді, а також зясували, що система профілактики злочинності і злочинів 

неповнолітніх у сучасних умовах повинна враховувати позитивний досвід всіх 

субєктів профілактики, і разом з тим нові вимоги суспільства. 
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4. ПОНЯТТЯ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇЇ ПОКАЗНИКИ.  

ОСОБА РЕЦИДИВІСТА. 

 

Проблема рецидивної злочинності довгий час викликає підвищену увагу 

кримінологів, тому що: 

- її рівень свідчить про ефективність правоохоронної системи держави; 

- рецидивісти є носіями й зберігачами кримінальної субкультури. 

В кримінології проблемам боротьби з рецидивною злочинністю 

присвячено багато робіт таких вчених як: Зелінського А.Ф., Кафорова Т.М., 

Тирського В.В., Попова В.І., Джужи О.М. та інших. 

Перед тим, як перейти до розгляду цього виду злочинності, ми повинні 

відповісти на два питання: 

1) що таке ―рецидив злочину‖? 

2) що таке ―рецидивна злочинність‖? 

Річ у тому, що кримінологічне поняття ―рецидивної злочинності‖ тісно 

пов’язано з кримінально-правовим поняттям ―рецидив злочину‖. Термін 

―рецидив‖ походить від латинського слова ―recidivus‖ і означає те, що 

повторюється, тобто повторний прояв чогось. 

Кримінальний рецидив – поняття міждисциплінарне. 

Теорія кримінального права розглядає його як різновид ―множинності 

злочинів‖ із ―сукупністю‖ та ―повторністю‖. 

Стаття 34 КК України поняття рецидиву визначає так: ―Рецидивом 

злочинів визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має 

судимість за умисний злочин‖. 

Законодавче визначення рецидиву потрібне для застосування відповідних 

санкцій, передбачених нормами кримінального законодавства. 

З позиції кримінології погашення або зняття судимості не є вирішальною 

обставиною для визначення рецидиву. 

Схема 1. кримінальне-правове та кримінологічне визначення 

рецидиву. 

 

 

 

 

 

Кримінологічне розуміння рецидиву злочинів є ширшим, ніж 

кримінально-правове. Воно охоплює не лише умисні, а й необережні злочини.  

Водночас, кримінологічне визначення рецидиву не ігнорує таку 

обставину, як минула судимість (цим рецидив відрізняється від інших видів 

множинності). 

В правовій науці не має єдиного погляду щодо питання ―рецидиву 

злочину‖ та ―рецидивісту‖. 

  

 Кримінологічне 

 визначення  

 ―рецидиву‖ 

 

Кримінально-

правове визначення 

―рецидиву‖ 
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Наведемо декілька наукових точок зору: 

1. Деякі вчені не вважають обов’язковим наявність такої ознаки як 

―судимість‖ у винного перед скоєнням повторного злочину для встановлення 

рецидиву  (―фактичний рецидив‖). 

2. Деякі вчені вважають, що рецидивістами слід вважати тих осіб, які 

скоїли повторний злочин, після того, як до них були вжиті заходи громадського 

впливу. 

3. Одні вважають за необхідне відбуття першого покарання повністю 

або частково до вчинення другого злочину. 

4. Інші в зміст ―рецидиву‖ включають не тільки умисні, а ще й 

необережні злочини. 

(Филонов В.П., Коваленко О.И. Криминология. – Донецк, 1995). 

Таким чином ―рецидив злочину‖ в кримінології визнається як:  

повторне кримінальне правопорушення, вчинене особою, яка раніше була 

судимою або зазнавала інших, передбачених законом, заходів впливу, що 

застосовуються судом замість покарання, незалежно від форми вини та 

наявності судимості. 

 

                                      ВИДИ РЕЦИДИВУ: 

 

1) фактичний 

(кримінологічний) 
2) легальний 

(кримінально-правовий) 

 

 

 

3) пенітенціарний рецидив (повторне вчинення злочину під час 

відбування покарання у місцях позбавлення волі, а також після звільнення з 

місць позбавлення волі) 

 

                В залежності від кількості судимостей 

 

простий рецидив 

   (2 судимості) 
складний рецидив 

        (3 і більше) 

 

                                    За характером злочинів 

 

спеціальний рецидив                                            загальний рецидив 
          (однорідні діяння)                                              (неоднорідні злочини) 
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                                    За ознаками тяжкості 

 

рецидив тяжких злочинів                                          особливо небезпечний 

рецидив 
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Рецидивну злочинність можна визначити як сукупність вчинених на 

певній території протягом певного часу злочинів особами, яки раніше були 

судимими (Джужа О.М. визначає ―рецидивну злочинність‖ як сукупність осіб, 

які повторно вчинили злочини). 

В кримінології існують різноманітні класифікації ―рецидивної 

злочинності‖ на певні види: 

1) виділяють рецидивну злочинність дорослих і неповнолітніх; 

2) виділяють рецидивну злочинність чоловіків і жінок; 

3) виділяють рецидивну злочинність засуджених тощо. 

Щодо показників рецидивної злочинності, то вона, як і злочинність в цілому 

має свої якісні та кількісні особливості. 

До кількісної характеристики відносять ―рівень рецидивної злочинності‖ 

(визначається у відсотках), який обчислюється за допомогою відповідних 

коефіцієнтів: 

Коефіцієнт рецидивної злочинності 

1) Крз = Зр х 1000, 

                                    С 

де ―Зр‖ – рецидивні злочини 

―С‖ – число раніше судимих осіб у регіоні, 

1000 – масштаб розрахунків. 

2) Кр = Ор х 1000, 

С 

де ―Кр‖ – коефіцієнт рецидивістів. 

―Ор‖ – виявлені рецидивісти, які вчинили злочини. 

―С‖ – кількість раніше судимих мешканців. 

За деякими кримінологічними дослідженнями кількість злочинів, вчинених 

особами, які раніше вже вчиняли злочини на території України, збільшилась за 

25 років у 2,8 рази. 

Що стосується якісних показників рецидивної злочинності, то до неї 

відносять, в першу чергу, її структуру (структуру рецидивної злочинності 

необхідно відрізняти від структури рецидиву: інтенсивність, послідовність 

скоєння злочинів) 

Аналіз структури рецидивної злочинності свідчить про негативні тенденції: 

- зростає кількість тяжких, насильницьких злочинів; 

- зростає кількість корисливо-насильницьких злочинів (крадіжок, 

хуліганства); 

- спостерігається інтенсивна інтеграція частини рецидивістів у сферу 

приватизації, зайняття контрабандою та ін. 

Українські та російські вчені зазначають, що структуру рецидивної 

злочинності можна розглядати за видами вчинених злочинів. Так останнім часом 

найбільшу питому вагу рецидивних злочинів спостерігають серед осіб, які раніше 

вчинили крадіжки, шахрайство, потім грабежі, розбій та хуліганство.  
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За часом вчинення повторного злочину в кримінології виділяють: ранній 

рецидив та рецидив, що віддалений за часом (після 3 – х років з дня звільнення від 

покарання). За статистичними даними протягом першого року після звільнення 

злочини знову вчиняють близько 25% осіб, що відбули покарання.  

В залежності від виду кримінально-правових заходів впливу більший рівень 

рецидиву становить серед осіб, які засуджені до позбавлення волі (70% від всіх 

рецидивістів). Найбільш високий рівень рецидиву серед осіб, які відбивають 

покарання у вигляді позбавлення волі в середньому від 3 – х до 10 років.  

Серед рецидивістів, як правило переважають, чоловіки. 

Жінки-рецидивістки серед засуджених до позбавлення волі становлять лише 

5-7%. Неповнолітні становлять 1% (такий малий відсоток пояснюється тим, що до 

другого засудження більшість підлітків встигає стати повнолітніми). 

Кожного року у місцях позбавлення волі засуджені вчиняють від 400 до 600 

злочинів, попереджається в УВП кожного року від 4,4 до 4,9 тис. злочинів (45% 

злочинів пов’язані зі злісною непокорою вимогам адміністрації КВУ). 

Територіальний розподіл рецидивної злочинності: 

(в залежності від високого рівня зареєстрованої злочинності) 

1. Дніпропетровська обл. 

2. Донецька обл. 

3. Запорізька обл.. 

4. Одеська обл. 

5. Київ. 

6. АРК. 

7. Харківська обл. та ін. 

 

Таким чином, на території України спостерігаються наступні тенденції 

рецидивної злочинності: 

- збільшилась кількість осіб раніше судимих, що скоїли тяжкі злочини; 

- активізувалась діяльність осіб, які повторно скоюють злочини у групі; 

- зростає професіоналізм рецидивістів; 

- зростає ступінь соціальної деградації особи рецидивіста (після 40 років  

рецидивісти перетворюються на маргіналів і вчиняють переважно дрібні 

злочини); 

- рецидивісти приймають активні заходи щодо залучення неповнолітніх у 

злочинну діяльність. 

 

До особливостей особи рецидивіста відносять наступні ознаки: 

- переважна більшість рецидивістів – чоловіки; 

- кількість жінок серед рецидивістів – невелика; 

- переважає середній вік (30 років); 

- наявність низького рівня освіти; 

- прагнення до зміни місця роботи та місця проживання (як правило 

неодноразово); 

- у більшості з них не має сім’ї; 
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- підвищена суспільна небезпечність цих осіб в порівнянні з особами, які 

вперше вчинили злочин; 

- значна кількість до вчинення злочину в друге перебувала під 

адміністративним наглядом; 

- значний досвід злочинної діяльності; 

- серед осіб, які раніше вчиняли злочини по лінії карного розшуку,  

переважають особи, які мають 3 і більше судимості; 

- висока емоційна збудженість, слабкий самоконтроль (їх поведінка в 

більшості залежить від ситуації); 

- стійка антисоціальна спрямованість; 

- зловживання алкоголем та наркотиками; 

- наявність неврозів, психопатичних відхилень, туберкульозу, венеричних 

хвороб як наслідок численних ―ходок‖ (серед обстежених рецидивістів – 42% 

інваліди). 

Приклад: найпоширенішою серед засуджених за тяжкі насильницькі 

злочини є ―епілептоїдна (збуджена) психопатія‖ (50%). 

20% засуджених - ―істеричні особи‖ – для них властивим є егоцентризм, 

прагнення звернути на себе увагу (повторно вчиняють ―крадіжки‖, ―шахрайство‖). 

16% засуджених мають ―психопатію нестійкого типу‖ – емоційна 

неврівноваженість, несподівана зміна настрою (як правило повторно вчинюють 

―хуліганство‖, ―вандалізм‖, ―грабежі‖, ―розбої‖, ―зґвалтування‖). 

За типом стійкості і спрямованості антисуспільної установки у 

кримінологічній теорії розрізняють три основні типи рецидивістів(є і інші 

позиції): 

1 тип – рецидивісти антисуспільного типу (до них можна віднести: 

рецидивістів-гастролерів, лідерів криміногенного середовища, ―злочинних 

авторитетів‖, ―блатних‖, багаторазових рецидивістів тощо) – становлять 40%; 

2 тип – рецидивісти ситуативного типу (до них можна віднести: 

рецидивісти, які вчиняють різнорідні злочини, рецидивісти-неповнолітні тощо) 

становлять 30%; 

3 тип -  рецидивісти асоціального (деградованого) типу (до них можна 

віднести осіб у яких відмічається втрата основних життєвих позицій, суспільно 

корисних звязків, що є наслідком зловживання алкоголем, наркотиками, 

токсичними речовинами, психічних відхилень тощо і які з-за примітивізму своїх 

потреб та інтересів, фізичну неспроможність вчиняти складні злочини вчинюють 

– дрібні крадіжки, хуліганство тощо). 

Класифікація рецидивістів 

Критерій розподілу – за характером злочинної діяльності виділяють: 

1) загально-кримінальні корисливі рецидивісти (злодії, шахраї, 

грабіжники); 

2) економічних рецидивістів (хабарників, розкрадачів). 

3) насильницьких рецидивістів (убивць, хуліганів) тощо. 

Критерій розподілу - в залежності від стійкості антисоціальних установок 

особи виділяють: 
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1) кримінально-активних рецидивістів, постійно спрямовані на вчинення 

злочинів; 

2) рецидивістів схильних до вчинення злочинів за сприятливих обставин; 

3) рецидивісти, які випадково були втягнуті у вчинення злочину. 

 

Висновки з четвертого питання. 

Ми в цілому розглянули основні показники рецидивної злочинності. Дали 

визначення рецидивної злочинності і рецидиву злочину та розглянули 

особливості особи рецидивіста. 

 

 

5. ДЕТЕРМІНАНТИ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ.  

ЗАПОБІГАННЯ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

 

Специфічні причини та умови рецидивної злочинності можна поділити 

на три групи: 

1. детермінанти, пов’язані з першою судимістю; 

2. детермінанти, обумовлені процесом відбування покарання; 

3. детермінанти, які впливають на постпенітенціарну адаптацію. 

Детермінанти, пов’язані з першою судимістю: 

- економічний стан регіону;  

- особливості сімейного виховання;  

- вплив найближчого оточення та ЗМІ; 

- генетичні передумови становлення особи (темперамент, інтелект, 

аномалії психіки); конкретна життєва ситуація (безробіття); 

- поновлення ―старих‖ зв’язків з антисоціальним елементом; 

- вплив кримінальної субкультури (70% раніше судимих знову 

повернулись до свого колишнього оточення). 

Детермінанти, обумовлені процесом відбуття покарання: 

- у ВК (виправні колонії) принижується  соціальна цінність особи і 

підвищується відчуження  від суспільства; 

- негативний вплив атмосфери ―тюрем‖; 

- недотримання стандартів, що розроблені для тримання засуджених у 

ВК; 

- наявність пенітенціарної субкультури (тюрма – школа злочинності). 

ДЕТЕРМІНАНТИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНУ 

АДАПТАЦІЮ: 

- неналежний рівень ресоціалізації особистості (60% звільнених від    

покарання не змогли і не бажали адаптуватися до трудових колективів); 

- недоліки в системі контролю за поведінкою тих, хто відбув покарання, з 

боку Національної поліції; 

- протиріччя покарання (російські спеціалісти відмічають, що через 5-7 

років позбавлення волі у засуджених виникають незворотні зміни в психіці, 

відбувається розрив зв’язків з близькими, які залишилися на волі. Але це не 
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означає, що відмова від тривалих строків позбавлення волі буде цілком сприяти 

профілактиці.); 

- відсутність міжвідомчих програм боротьби з рецидивною злочинністю; 

- недостатність кримінологічних досліджень у вивченні рецидиву 

злочинів, рецидивної злочинності, а також заходів боротьби з ними тощо. 

До детермінант, які впливають на постпенітенціарну адаптацію 

відносять також обставини, що дестабілізують процес соціальної адаптації 

осіб звільнених від відбування покарання: 

- не вирішення житлової проблеми (тільки у 22,9% звільнених ця 

проблема була вирішена) призводить до ведення бродяжництва; 

- не вирішення проблеми з працевлаштуванням призводить до збільшення 

рецидивної злочинності; 

- наявність паразитичної психології (45,8% звільнених осіб – не бажали 

працювати; 38,3% - не змогли знайти відповідну роботу; 15,9% - не змогли зовсім 

працевлаштуватись); 

- обставини, що пов’язнаі з проблемою збереження сім’ї та підтримання 

сімейних відносин; 

- обставини, що пов’язані з проблемами взаємовідносин звільнених осіб з 

найближчим побутовим оточенням. 

Всі вище зазначені детермінанти враховуються при визначені відповідних 

напрямків попередження рецидивної злочинності (серед кримінологів щодо цього 

питання однозначної позиції немає). 

Попередження рецидивної злочинності здійснюється в трьох напрямках 

(загально визначена позиція): 

1) підвищення ефективності призначення та виконання покарань 

(застосування альтернативних видів покарання); 

2) сприяння процесу ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць 

позбавлення волі; 

3) організація належного соціального контролю за особами, схильними до 

повторних злочинів. 

Деякі російські вчені (Бурлаков В.Н., Рівман Д.В. та інші) виділяють 

пенітенціарну та постпенітенціарну профілактику рецидивної злочинності. До 

першого напрямку вони відносять заходи, які пов’язані з гуманізацією відбування 

покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк (з одного боку) та 

посиленню каральних якостей цього покарання (з іншого боку). Заходи 

гуманізації повинні проявлятись в дотриманні мінімальних стандартів правил 

поводження з в’язнями, прийнятих ООН: вільний труд, людське поводження, 

зняття обмеження листування, отримання посилок, надання можливості 

здійснення телефонних розмов, короткочасні відпустки, можливість задоволення 

статевої пристрасті та інше. 

До постпенітенціарної профілактики відносять заходи, які спрямовані на 

трудове побутове влаштування осіб, які відбули покарання у вигляді позбавлення 

воля (в цьому напрямі виникає дуже багато проблем). 
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Якщо для прикладу взяти точку зору вітчизняного вченого Джужи О.М. з 

цього питання, то він виділяє наступні 4–ри основні напрямки профілактики 

рецидивної злочинності: 

- удосконалення практики призначення і виконання покарання за 

вчинення злочину; 

- соціальний контроль і нагляд за поведінкою раніше засуджених; 

- підвищення ефективності діяльності виправних установ та інших 

органів, які виконують покарання, щодо корекції поведінки засудженого; 

- удосконалення постпенітенціарної адаптації осіб, які відбули покарання. 

В цілому кожна з перелічених наукових точок зору має право на існування. 

Далі безпосередньо розглянемо самі заходи профілактики рецидивної 

злочинності. 

Заходи попередження рецидивної злочинності: 

- прийняття Закону України ―Про постпенітенціарну систему‖ (де будуть 

розмежовані права та обов’язки кожного суб’єкту постпенітенціарної 

профілактики: ДПтС, виконкомів, психологічних служб, Національної поліції та 

інших); 

- здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування 

покарання (Глава 26 КВК України): громадський контроль за особами, умовно-

достроково звільненими від відбування покарання; встановлення 

адміністративного нагляду;  

- удосконалення роботи спеціальної спостережної комісії виконкомів 

місцевих Рад, що діє на громадських засадах; 

- здійснення профілактичного обліку відповідних категорій осіб (підрозділи 

кримінальної міліції у справах неповнолітніх); 

- проведення соціально-економічних реформ, спрямованих на підвищення 

життєвого рівня громадян (введення для підприємств, які влаштовують до себе на 

роботу звільнених осіб, податкові пільги та пільги по іншим платежем до 

бюджету); 

- оздоровлення морально-психологічного клімату в країні; 

- відтворити в Україні єдину виховно-профілактичну систему; 

- попередження первинної злочинності неповнолітніх; 

- заборонити деморалізуючу пропаганду в ЗМІ цинічної позиції щодо 

шляхів досягнення особою матеріальних благ, сексуальної свободи; 

- ―підрив‖ кримінальної субкультури; 

- більш активніше застосування альтернативних видів покарання 

непов’язаних з позбавленням волі (практика свідчить, що чим більше часу особа 

відбуває покарання у вигляді позбавлення волі тим складніше відбувається потім 

процес її соціальної адаптації); 

- удосконалення пенітенціарних заходів профілактики рецидивної 

злочинності (розширення можливості придбання засудженими різних 

матеріальних благ; наближення умови тримання засуджених до європейських 

стандартів; диференційний підхід до застосування заходів виховного характеру у 

КВУ; застосування заходів спрямованих на підтримання здоров’я засуджених, на 
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отримання професії, яка орієнтована на потреби того регіону куди повернеться 

засуджений, на збереження сім’ї тощо); 

- встановлення юридичної відповідальності за необґрунтовану відмову у 

прийомі на роботу засуджених за приписом місцевих виконкомів; 

- створення та функціонування центрів соціальної адаптації (ЦСА будуть 

створені при місцевих виконкомах, які будуть безпосередньо співпрацювати з 

КВУ, підприємствами, спостережними комісіями, центрами зайнятості з метою 

обміну інформацією про наявність вільних робочих місць та для вирішення 

проблеми з працевлаштуванням засуджених); 

- удосконалення організаційно-превентивної роботи, яка повинна включати 

в себе: створення благонадійних фондів для засуджених; відкриття безкоштовних 

нічліжок для безпритульних; більш широко включати у процес ресоціалізації 

релігійні організації, соціальні групи, окремих громадян тощо налагодження і 

вдосконалення міжнародного співробітництва у сфері боротьби з рецидивною 

злочинністю. 

Заходи спрямовані на соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у 

виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: 

1. Соціальна адаптація ( Див. Закон України ―Про соціальну адаптацію осіб, 

які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк‖ від 10 липня 2003 року №1104-IV) – комплекс правових, економічних, 

організаційних, соціально-психологічних та інших заходів, які здійснюються 

щодо звільнених осіб з метою пристосування до умов соціального середовища, 

захисту їх прав і законних інтересів. 

На думку вітчизняних фахівців (Трубникова В.М., Бандурки О.М., 

Денісової Т.А.) соціальна адаптація відбувається в три етапи:  

1 етап – ознайомлення з новими умовами існування після звільнення; 

2 етап – вирішення основних соціальних проблем (житлово-побутові); 

3 етап – завершення процесу адаптації (триває від 1 до 3 років після 

звільнення особи) – особа займається корисною працею. 

Група, яка найбільш схильна до адаптації складається з осіб віком від 18 до 

30 років. 

2. Соціальний патронаж – комплекс заходів державної підтримки та 

допомоги звільненим особам, які здійснюються з метою сприяння цим особам у 

працевлаштуванні, професійній переорієнтації та перепідготовці, створення 

належних житлово-побутових умов, запобігання впливу на них криміногенних 

факторів. 

Органи, установи та організації, які здійснюють соціальний патронаж 

відповідно до чинного законодавства: місцеві органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, центри соціальної адаптації, служби у справах 

неповнолітніх, центри соціальних служб для молоді, спостережні комісії, органи 

соціального захисту населення, органи охорони здоров’я, органи внутрішніх 

справ, центри зайнятості населення, будинки-інтернати, кризові центри, служби 

психологічної допомоги, притулки, в тому числі для неповнолітніх, установи 

соціального патронажу, будинки нічного або тимчасового перебування  
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звільнених осіб, громадські організації та інші уповноважені на це органи, 

організації та установи (ст. 3 Закону України) 

 

Висновки з п’ятого питання. 
Отже, від чіткого визначення детермінант рецидивної злочинності буде 

залежить ефективність її попередження. Останнім часом держава активніше 

застосовує заходи спрямовані на соціальну адаптацію та здійснення соціального 

патронажу відносно осіб, які були звільнені з місць позбавлення волі. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 
 

Таким чином, ми розглянули основні питання, які стосуються злочинності 

неповнолітніх та рецидивної злочинності, з’ясували основні тенденції, 

детермінанти вказаних видів злочинності, специфіку побудови системи заходів їх 

профілактики і тим самим досягли мети лекції. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 
 

Під час лекції розглядаються неповнолітня та рецидивна злочинність та їх 

кримінологічні особливості, досліджується особа неповнолітнього злочинця та 

рецидивіста, встановлюються причини та умови злочинності неповнолітніх та 

рецидивістів, а також розглядаються заходи запобігання неповнолітньої та 

рецидивної злочинності. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові підходи 

до визначення, класифікації та розуміння деяких питань. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до інших 

наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому 

фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-правових 

дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 
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ТЕМА 8. ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯ У ПРАВООХОРОННИХ 

ОРГАНАХ. ЇХ НАСЛІДКИ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

ВСТУП…………………………………………………………………… 

1. Історико-соціальні витоки злочинності працівників правоохоронних органів у 

сфері службової діяльності.                                                          

2. Поняття і кримінологічна характеристика злочинів, що вчинюються 

співробітниками поліції.                                                                                

3. Особа співробітника поліції, що вчинила злочини, як об’єкт кримінального 

вивчення.                                                                             

4. Проблеми боротьби зі злочинами співробітників поліції.……………… 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………... 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

З`ясувати, що слід розуміти під злочинністю працівників правоохоронних 

органів в кримінології, розглянути основні тенденції та заходи профілактики 

сучасної злочинності працівників правоохоронних органів 

 

 

ВСТУП 

Службові злочини, що посягають на державне чи громадське управління як 

певну систему суспільних відносин, переслідувались від самого свого зародження 

в будь-якій державі. 

Реалії сьогодення зумовлюють необхідність переосмислення відомих 

раніше фактів і подій вітчизняної історії у зв’язку з проникненням злочинності у 

сферу службової діяльності представників поліції. 

Специфіка криміналізації правоохоронної діяльності робить це явище 

однією з актуальних проблем функціонування української держави й розвитку 

нашого суспільства. 
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1. ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНІ ВИТОКИ ЗЛОЧИННОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Посадова злочинність виникає разом з виникненням самої держави. 

Джерела: ―Руська правда‖ Я. Мудрого, ―Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных‖ 1885 р., Соборне Уложення 1649 р., де було 

запроваджено не тільки кримінальну відповідальність за неправосуддя й 

хабарництво, але докладно й чітко сформульовано склади цих посадових 

порушень. Розширилось коло суб’єктів цих злочинів: не тільки державні судді, 

але й особи, які здійснювали правосуддя в патріаршому суді, воєводи, 

представники місцевої виборчої влади, до обов’язків яких входили поліцейські 

функції. 

Найвищим щаблем російського законодавства дорадянських часів, 

спрямованих проти посадових зловживань можна визнати ―Уложення про 

покарання карні й виправні‖ 1845 р. 

Саме цим документом передбачалася відповідальність за правопорушення 

чиновників у 167 статтях, серед них 55 норм стосовно злочинів в сфері службової 

діяльності, а 29 норм – службові злочини поліції  

Тоді Була політика визначити всі можливі форми зловживання з боку осіб, 

які виконують посадові обов’язки. Приклад: ―відповідальність за тяганину при 

провадженні слідства‖, ―відповідальність за придбання посадовцем майна, яке 

складає предмет справи‖. Покарання - було дуже суворим: каторжні роботи, 

заслання у Сибір. Була встановлена відповідальність за службове недонесення 

начальству всупереч своїм обов’язкам про вчиненні злочини‖. В КК 1960 р. була 

ст.187 КК ―Недонесення про злочин‖, зараз такої немає. 

Але раніше не було громадського контролю за функціонуванням 

поліцейських чинів і навіть існувала заборона на друкування в періодичних 

виданнях статей, що містили осуд діяльності поліції. 

Таким чином, дореволюційна система поліції являла собою закриту, суворо 

централізовану й консервативну систему, у якій посадові зловживання не тільки 

не зменшувалися, а, навпаки, зростали з кожним десятиріччям. 

Якщо взяти революційний період, то як зауважує вчений О.Н.Мартиненко: 

―На етапі становлення нової влади сувора воєнізація міліції, відсутність правової 

регламентації основних видів діяльності на фоні повального зубожіння дали такий 

сплеск правопорушень серед міліціонерів, що на початку 20-х років у громадській 

свідомості слова ―міліція‖ та ―злочинність‖ були синонімами. Про це свідчать: 

- 100 випадків мародерства та грабежів; 

- перехід міліціонерів на сторону банди. (В Полтавській губернії частка 

злочинів, що скоїли працівники, становила 60% від всіх злочинів). 

Протягом певного часу були зроблені спроби правової регламентації 

зловживань працівників міліції в службовій сфері. Були таємні накази щодо 

боротьби з хабарництвом в рядах міліції. Вже тоді (в 30-ті роки) зазначилось, що 

найбільшу кількість службових злочинів вчиняють саме працівники міліції таких  

апаратів як: 

- господарського забезпечення; 
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- паспортних столів; 

- ДІМ; 

- працівники, які обслуговують ринки. 

В 17-30 р. в міліції боротьба зі злочинами своїх працівників велася постійно 

й зводилася переважно до періодичних кадрових чисток тощо. 

 

Висновки з першого питання: 

Посадова злочинність виникає разом з появою держави та являє собою 

достатньо поширене явище. Упродовж усієї вітчизняної історії розбилися спроби 

виявлення причин і умов службових злочинів, приймалися нормативні акти щодо 

їх обмеження. Проте – боротьба скоріше велася з наслідками, а не причинами. 

Головний висновок (думка вчених), який дає нам історія, полягає в тому, 

що комплексний державний підхід до боротьби зі службовими злочинами не 

можна зводити тільки до каральних методів. 

 

 

2. ПОНЯТТЯ І КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ЩО 

ВЧИНЮЮТЬСЯ СПІВРОБІТНИКАМИ ПОЛІЦІЇ 

 

У відомчих нормативних актах вживаються такі терміни, як: ―злочини серед 

особового складу Національної поліції‖, ―злочини, які вчинені за участю 

працівників поліції‖, ―посадові злочини співробітників поліції‖. 

Співробітник поліції є представником влади і має певні ознаки 

(характеризується): 

а) займає певну посаду в державному органі; 

б) реалізує завдання, пов’язані з захистом прав людини, інтересів суспільства 

та держави; 

в) наділений повноваженнями, які дають право вчинювати юридично значимі 

діяння, які є обов’язковими для інших громадян; 

г) виконання спеціальних функцій із затримання злочинця. 

Злочини, що вчинюються працівником поліції – це вчинення злочину 

специфічним суб’єктом (співробітником поліції), який наділений специфічними 

функціональними правами і обов’язками, що порушуються ним в силу 

різноманітних обставин. 

Підвищений ступінь суспільної небезпеки злочинів, вчинюваних 

співробітниками поліції характеризується тим, що: 

1) вони перешкоджають нормальному функціонуванню органів влади та 

управління, знижують престиж і авторитет державної служби; 

2) вони наносять суттєву шкоду інтересам громадян, організацій, 

суспільства; 

3) вони мають прямо виражену корисливу спрямованість; 

4) спостерігається тривожна тенденція корумпованості частини 

співробітників поліції, зростання з організованими злочинними групами (де є їх 

активними членами, або знаходяться на утриманні). 
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До злочинів, які вчинюються працівниками поліції умовно відносять: 

1) злочини проти конституційних прав та свобод громадян (порушення 

права недоторканості житла, листування, телефонних переговорів – ст.162, 163 

КК); 

2) злочини проти власності (ст.191 КК); 

3) злочини проти державної влади, інтересів держави, служби (ст.365, 366, 

368 КК); 

4) злочини проти правосуддя: 

а) які вчинюються на службі поза рамками процесуальної діяльності 

(завідомо незаконне затримання особи – ст.371 КК); 

б) які вчинюються в сфері процесуальної діяльності (ст.373 КК 

―Примушування давати показання‖, ст.372 КК ―Притягнення завідомо невинного 

до кримінальної відповідальності‖). 

Під злочинами вчинені співробітниками поліції слід розуміти - умисні, 

протиправні, суспільно небезпечні діяння, які вчинюються шляхом активних дій 

особами, які проходять службу в поліції з використанням своїх офіційних, 

службових повноважень, які посягають на інтереси особи, суспільства та держави, 

законну діяльність державних органів, авторитет державної служби. (Не 

відносяться злочини, які вчинюють з використанням свого становища) 

 

Види злочинів, що вчинюються співробітниками поліції  

(2 групи) 

1 група ―Злочини, пов’язані зі службовою діяльністю‖: 

- перевищення посадових повноважень внаслідок ―азарту‖; 

- злочини, які мають на меті отримання майнової винагороди; 

- злочини, які вчинюються з інших ―негідних‖ спонукань. 

2 група ―Злочини, не пов’язані зі службовою діяльністю, без 

використання свого службового становища‖: 

- умисні загальнокримінальні злочини; 

- злочини, вчинені з необережності. 

Латентність поліцейських злочинів обумовлена: 

1. Специфічні умови діяльності працівників Національної поліції; 

постійне активне запропонування хабара з боку правопорушників; відсутність 

постійного контролю з боку керівництва за діями працівників поліції; 

інформаційний потік щодо засобів вчинення злочинів, в тому числі корупційних. 

2. Корпоративна солідарність співробітників поліції. 

3. Скрита протидія керівників, які вчинюють злочини (звільнення за 

особистим бажанням, а не притягнення їх до кримінальної відповідальності). 

4. Певні спроби маскування злочинної діяльності працівників поліції. 

5. Відсутність чітких ознак проступків працівників поліції дає 

можливість особам, які здійснюють перевірку по кожному факту порушення 

законності, маніпулювати рішенням про визначення поведінки співробітника 

дисциплінарним проступком або кримінальною дією. 

За даними кримінологічних досліджень кожний 5-ий злочин працівники 

поліції вчинюють у форменому одязі. 
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Висновки з другого питання 

Можна зробити наступні висновки по другому питанню: 

1. Злочинність працівників поліції – це похідна від загальної 

злочинності. 

2. Ступінь суспільної небезпеки посягання працівників поліції цілком 

залежить від займаної ними посади. 

3. Високий рівень латентності злочинності працівників поліції (78%). 

4. Підвищення рівня кримінального потенціалу серед працівників поліції 

пов’язано з різним падінням престижу правоохоронної діяльності. 

5. Специфіка діяльності працівників поліції обумовлює груповий 

характер вчинення правопорушень та злочинів. 

6. Високий рівень латентності хабарництва. Виділяють такі форми як:  

– державний дорожній рекет; 

– вимагання від підприємців під час перевірок; 

– вимагання незаконних винагород за прискорення видачі документів чи їх 

оформлення (дозвіл на придбання зброї); 

– отримання ―мзди‖ начальником поліції від своїх підлеглих. 

7. Лібералізм по відношенню до пияцтва (кожний 8 дисциплінарний 

проступок вчинюється в стані сп’яніння). 

8. Останнім часом злочинність працівників міліції набуває 

організованих форм. 

9. Збільшується кількість фактів корупції. 

10. Форма працівників поліції виступає сприятливою умовою для 

вчинення зловживань. 

 

 

3. ОСОБА СПІВРОБІТНИКА ПОЛІЦІЇ, ЩО ВЧИНИЛА ЗЛОЧИНИ, ЯК 

ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ 

 

Кримінологічну характеристику особам, що вчинили злочини перебуваючи 

в підрозділах Національної поліції, можна провести у 3-х напрямках: 

1) за соціально-демографічними ознаками; 

2) за морально-психологічними ознаками; 

3) за кримінально-правовими ознаками. 

І. Соціально-демографічні ознаки. 

За статтю: 4,2% - жінки, всі інші – чоловіки. 

Вік (необхідно вивчати щоб знати про активність даної категорії осіб): 

- від 25 до 29 років – 81% осіб рядового складу; 

- від 30 до 40 років – 60% середнього начальницького складу. 

При вчиненні посадових злочинів переважає вік вік 30 до 45 років – 72%. 

Зараз йде тенденція до омолодження посадових злочинів працівників 

поліції, у яких відсутня спец. підготовка і, як правило, вони вчинюють злочини 

без відповідного ―маскування‖ і, звичайно, швидко розкриваються УВБ. 

Сімейний стан вивчається для вивчення впливу сім’ї на формування 

моральних якостей особи. 
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Частка (доля) одружених співробітників, які вчинили злочини – 45%; 

24% - неодружених; 

26% - розлучених. 

Освіта: 
52% - мають середню спеціальну освіту; 

25% - вищу; 

23% - середню освіту. 

Більшість співробітників поліції мають низький рівень правосвідомості. 

За посадою. Особи, які обіймають певні посади. 

1) 40% - особи рядового і молодшого начальницького складу; 

2) 60% - особи середнього і старшого начальницького складу. 

67,5% співробітників притягнутих до кримінальної відповідальності 

працювало в поліції не більше 5 років. 

Закономірність: чим менше стаж роботи у співробітників, тим більша 

вірогідність вчинення ними протиправних діянь, і навпаки, ті особи, які мають 

тривалий стаж роботи, проявляють меншу кримінальну активність. 

ІІ. Морально-психологічна характеристика працівників поліції, що 

вчинюють злочини. 

Переважає, як правило: 

- корислива мотивація (підвищити свій матеріальний рівень) – 48,1%; 

- бажання задовольнити свої потреби – 29%; 

- бажання жити на ―широку ногу‖ – 28%; 

Негативна оцінка працівниками поліції своєї роботи, а саме як: 

- складна та конфліктна; 

- відсутність заходів компенсаційного характеру. 

Призводить до апатії, підвищення тривоги та професійної деформації 

працівників поліції. 

Мета вступу до лав Національної поліції (за даними кримінологічних 

досліджень): 
- боротися зі злочинністю; 

- висока заробітна плата; 

- у зв’язку з певними обставинами (випадково); 

- отримати квартиру; 

- за прикладом своїх друзів; 

- набути власних повноважень; 

- зловживання ―спиртними та наркотичними засобами‖; 

- підвищений рівень агресії. 

ІІІ. Кримінально-правова характеристика працівників поліції: 

- у випадку збільшення кількості проступків з боку працівників поліції – 

збільшується вірогідність вчинення злочину; 

- відсутня стійка антисуспільна спрямованість особи працівника поліції 

(відмінність від загального портрету злочинця); 

- висока інтенсивність злочинності загально-насильницької спрямованості, 

не пов’язаної з використанням свого службового становища. 
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Типологія злочинців-поліцейських. 

1 тип. ―Злочинці-службисти‖ (при використанні своєї службової 

діяльності): 

- ―азартні силовики‖; 

- ―хабарники‖; 

- ―кар’єристи‖. 

2 тип. Працівники поліції, які вчинили загальнокримінальні діяння без 

використання свого службового становища (―перевертні‖). 

3 тип. Працівники поліції, які вчинили злочини з необережності і без 

використання своїх службових повноважень (ДТП). 

―Азартні силовики‖ (перевищення меж необхідної оборони, умисне 

вбивство при затриманні особи, що вчинила злочин). Вони постійно висловлюють 

бажання участі в операціях, втручання в розв’язання конфліктних ситуацій, і у 

них є постійна потреба у ризику. 

―Хабарники‖ – 70% службових злочинів. В цілому вчинюють особи, які 

мають вищу освіту, обізнані про протиправність даних діянь, які працюють 

тривалий час, особи старшого віку (30-40 років). 

―Кар’єристи‖ – 10% (вчинюють правопорушення, пов’язані із заниженням 

показників злочинності – штучна латентність). 

 

Висновки з третього питання. 

В третьому питанні ми розглянули особу співробітника поліції, що вчинила 

злочини, як об’єкт кримінального вивчення 

 

 

4.ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ 

СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

 

Фактори злочинності працівників поліції: 

- житлова проблема; 

- велика плавучість кадрів; 

- збільшується кількість співробітників, які не задоволені своєю роботою; 

- психологічні якості самих співробітників (їх вади), недоліки в системі 

підбору кадрів – це призводить до того , що на певні посади в Національну 

поліцію призначають осіб, у яких було кримінальне минуле, або раніше стояли на 

обліку в адміністративних комісіях; 

- низький рівень професійної підготовки працівників поліції (це 

відноситься і до курсантів ВНЗ МВС); 

- недоліки в системі оцінки діяльності працівників поліції (рівень 

схованих злочинів); 

- недбалість керівників структурних підрозділів; 

- пияцтво, наркотична злочинність, вступ у статеві зносини з затриманими 

особами, азартні ігри; 

- формалізм у проведенні індивідуально-виховної роботи; 
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- недоліки в законотворчій діяльності (КпАП, КПК, КК України), що дає 

підстави для зловживання (колізії при кваліфікації злочинів); 

- проблеми оцінки законного наказу або іншого розпорядження 

начальника. 

 

ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ. 

 

Суб’єкти профілактики злочинів вчинених працівниками поліції:  

- Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України в 

областях; 

- СБУ; 

- Прокуратура; 

- Національне антикорупційне бюро України; 

- керівники структурних підрозділів Національної поліції. 

Пріоритетні напрямки попередження злочинів, що вчинюються 

працівниками поліції: 

- реальне забезпечення законодавством реальних пільг та гарантій; 

- створення сприятливих умов для праці, відпочинку, перспектив; 

- зміни системи матеріального та морального стимулювання в 

правоохоронних органах; 

- розробити ефективну систему оцінки діяльності Національної поліції (на 

думку вчених необхідно при оцінки поєднувати 3 показники: трудову 

напруженість, кількість розкритих злочинів, стан злочинності). 

На думку вчених слід розробити ―комітети громадського контролю‖, 

―дотримання стандартів професійної етики‖, ―кодекс поведінки посадових осіб‖. 

Основні профілактичні заходи 

1 захід – розробка швидшого виявлення осіб (працівників Національної 

поліції), схильних до вчинення злочинів, завдяки виявленню наступних даних: 

- спільне проведення дозвілля з членами ОЗГ; 

- придбання дорогих предметів; 

- неприйняття заходів по явним фактам злочинних діянь окремих осіб, а 

також консультування осіб, які бажають уникнути кримінальної відповідальності; 

- неділові стосунки з контингентом, який ―розробляється‖; 

- тривалі невиходи на роботу, регулярне пред’явлення лікарняних листів, 

часта зміна місць роботи. 

2  захід – віктимологічна профілактика: 

- пропаганда позитивного досвіду боротьби з даними видами злочинів; 

- пропаганда рекомендацій громадянам як себе вести при порушенні, що 

здійснюють працівники поліції; 

- реальне і адекватне стимулювання осіб, які виявляють та припиняють 

протиправну діяльність працівників поліції. 

3 захід – психологічна робота з працівниками поліції, розвиток особистих 

високих моральних якостей, патріотизму і відповідальності, здатність до 

ініціативних дій, сумлінного виконання професійного обов’язку (психологічне 

забезпечення ОРД). 
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4 захід – підвищувати виконавчу дисципліну та формування атмосфери 

нетерпимості до порушень дисципліни і законності, етичного кодексу працівника 

правоохоронних органів, вивчати основні укази та розпорядження Президента 

України, накази МВС щодо зміцнення дисципліни і законності в органах 

Національної поліції. 

5 захід – покращувати довіру населення до Національної поліції через 

―телефони довіри‖. 

6 захід - жорсткий відбір та перевірка кандидатів до лав Національної 

поліції за допомогою ―поліграфа‖, обов’язкове їх дактилоскопіювання з метою 

створення системи обліку (точка зору вчених). 

7 захід - реформування МВС, що передбачатиме не лише внутрішньо-

системний контроль за дисципліною та законністю, але й активну взаємодію х 

громадськими об’єднаннями, що мають на меті здійснення суспільного 

(зовнішнього) контролю за діяльністю поліції. 

8 захід – створення нормальної атмосфери в колективі в дусі 

добропорядності та взаємоповаги. 

Розповсюдження випадків правопорушень у сфері діяльності 

правоохоронних органів, разом з цим, становлення засад правового суспільства 

висуває необхідність активного вивчення виховного процесу професійної 

деформації особистості правоохоронців, суб’єктивних детермінантів 

протиправної поведінки працівників Національної поліції та діяльності 

правоохоронних органів. 

 

Висновки з четвертого питання. 
Проблема злочинності серед працівників правоохоронних органів, і в лавах 

Національної поліції зокрема, є досить складною, але боротися з цим явищем у 

суспільстві цілком можливо. Необхідно провести комплексний підхід з боку 

держави до боротьби зі злочинами, що вчинюються співробітниками 

Національної поліції у державі, і поступово зміниться ставлення як самих 

правоохоронців, так і всього суспільства до цієї проблеми. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 

 

Підбиваючи підсумки лекції, можна зробити наступні висновки: 

1. посадова злочинність виникає разом з появою держави та являє собою 

достатньо поширене явище. Упродовж усієї вітчизняної історії розбилися спроби 

виявлення причин і умов службових злочинів, приймалися нормативні акти щодо 

їх обмеження. Проте – боротьба скоріше велася з наслідками, а не причинами. 

Головний висновок (думка вчених), який дає нам історія, полягає в тому, 

що комплексний державний підхід до боротьби зі службовими злочинами не 

можна зводити тільки до каральних методів. 

2. Стосовно поняття та кримінологічної характеристики злочинів, що 

вчиняються співробітниками поліції ми дійшли наступних висновків: 

- Злочинність працівників поліції – це похідна від загальної 

злочинності. 
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- Ступінь суспільної небезпеки посягання працівників поліції цілком 

залежить від займаної ними посади. 

- Високий рівень латентності злочинності працівників поліції (78%). 

- Підвищення рівня кримінального потенціалу серед працівників поліції 

пов’язано з різним падінням престижу правоохоронної діяльності. 

- Специфіка діяльності працівників поліції обумовлює груповий 

характер вчинення правопорушень та злочинів. 

- Високий рівень латентності хабарництва. Виділяють такі форми як: 

А) державний дорожній рекет; 

Б) вимагання від підприємців під час перевірок; 

В) вимагання незаконних винагород за прискорення видачі документів чи їх 

оформлення (дозвіл на придбання зброї); 

Г) отримання ―мзди‖ начальниками підрозділів поліції від своїх підлеглих. 

-  Лібералізм по відношенню до пияцтва (кожний 8 дисциплінарний 

проступок вчинюється в стані сп’яніння). 

-    Останнім часом злочинність працівників поліції набуває організованих 

форм. 

-    Збільшується кількість фактів корупції. 

-   Форма працівників поліції виступає сприятливою умовою для вчинення 

зловживань. 

3. Проблема злочинності серед працівників правоохоронних органів, і в 

лавах Національної поліції зокрема, є досить складною, але боротися з цим 

явищем у суспільстві цілком можливо. Необхідно провести комплексний підхід з 

боку держави до боротьби зі злочинами, що вчинюються співробітниками 

Національної поліції у державі, і поступово зміниться ставлення як самих 

правоохоронців, так і всього суспільства до цієї проблеми. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядаються історико-соціальні витоки злочинності 

працівників правоохоронних органів у сфері службової діяльності, визначається 

поняття і кримінологічна характеристика злочинів, що вчинюються 

співробітниками поліції, охарактеризовується особа співробітника поліції, що 

вчинила злочини, як об’єкт кримінологічного вивчення та встановлюються 

проблеми боротьби зі злочинами співробітників поліції. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до інших 

наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому 

фонді навчально-методичного кабінету кафедри кримінально-правових 

дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням національної 

доктрини, особливостей правової системи України. 


