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ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА СИСТЕМА 

КРИМІНОЛОГІЇ 

 

(2 години) 

 

План 

1. Поняття, предмет, завдання та функції кримінології. 

2. Система кримінології. Загальна та Особлива частини. 

3. Методологія та методи кримінології. 

4. Місце кримінології серед інших наук. 

5. Взаємозв’язок кримінології з практикою. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Конституція України // ВВР України. – 1996. – №30. – Ст.141. (зі 

змінами та доповненнями) 

2. Кримінологія: підручник : практикум / [кол. авт.: Ю. В. Александров та 

ін.]; НАН України, Київ. ун-т права. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 341 с. 

3. Кримінологія: підручник / А.М. Бабенко, О.Ю. Бусол, О.М. Костенко та 

ін.; за заг. ред. Ю.В. Нікітіна, С.Ф. Денисова, Є.Л. Стрельцова. 2-ге вид., 

перероб. та допов. Харків : Право, 2018. 416 с. 

4. Кримінологія. Академічний курс / Кол. авторів; за заг. ред. 

О.М. Литвинова. К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. 538 с. 

5. Кримінологія: підручник / заг. ред. І.Г. Богатирьова, В.В. Топчія. Київ: 

ВД Дакор, 2018. 352 с. 

6. Кримінологія. навчально-методичний посібник / В.М. Дрьомін, Ж.В. 

Мандриченко, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, А.І. Марчук, А.М. Ізовіта, 

С.А. Ілько, Н.О. Федчун, В.Я. Цитряк. Одеса: Національний університет 

«Одеська юридична академія», 2015. 144 с. 

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Сформувати комплекс теоретичних знань, спрямованих на визначення 

поняття «кримінології», предмета кримінології та профілактики злочинів, 

завдань та функцій кримінологічної науки, методів кримінології та їх 

характеристики, визначення місця кримінології серед інших наук, 

характеристики системи кримінології, розгляду історичних витоків та 

сучасного стану кримінологічної науки в Україні. 

ВСТУП 

Ефективне запобігання злочинності, як свідчить теорія і давня практика 

багатьох країн, можливе і необхідне в двох тісно пов’язаних між собою 

напрямах. По-перше, це застосування передбаченого кримінальним законом 

покарання до осіб, які вже вчинили злочини; по-друге – попередження 

державою і суспільством ще не вчинених, але вірогідних суспільно 
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небезпечних проявів. 

Відповідно до цих двох практичних напрямів у протидії злочинності в 

теорії права склалися дві нукові галузі, покликані розробляти проблеми її 

подолання. Перша заснована переважно на юридико-догматичному методі 

вивчення злочинів. Вона, являючи собою сукупність (систему) правових ідей, 

принципів і поглядів, розробляється теорією кримінального права. Друга 

випливає з юридико-соціологічного вчення, в основі якого містяться конкретно-

соціологічні методи вивчення таких явищ, як злочинність, особа злочинця, 

попередження злочинів. Ця система уявлень і концепцій охоплюється 

кримінологічною наукою. 

Кримінологія як галузь наукових знань виникла у XIХ столітті на базі 

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

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

наука, яка пояснювала злочинність, почала набувати все більшого значення. 

Проблема злочинності і нині є однією з найактуальніших і довкола неї точиться 

чимало спорів. 

 

1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ 

КРИМІНОЛОГІЇ 

Кримінологія – це загальнотеоретична наука про злочинність, її причини 

та умови, що сприяють вчиненню злочинів, а також про заходи протидії 

злочинності. 

Кримінологія – конкретна наука, заснована на узагальнених даних 

соціологічних досліджень. Оволодіння теоретичними основами кримінології 

повинно бути нерозривно повязно із використанням практичного матеріалу. 

Одним із основних напрямків удосконалення якості підготовки 

висококваліфікованих юристів є необхідність приділяти багато уваги навчанню 

курсантів нашого навчального закладу вирішувати професійні завдання в 

типових ситуаціях, вивчати та аналізувати кримінальні та оперативні справи, 

матеріали оперативно-службової діяльності ОВС, а також вміти робити 

відповідні висновки по результатах проведених досліджень та узагальнень. 

Професійна діяльність юриста передбачає, перш за все, необхідність роботи з 

матеріалами слідчої та судової практики, даними соціологічних досліджень та 

правової статистики, передбачає вміння самостійно розробляти чіткі 

профілактичні рекомендації по попередженню злочинності. 

Етимологічно поняття «кримінологія» означає вчення про злочин від 

латинського слова «сгіmе» (злочин) та грецького «lоgоs» (вчення). Згодом це 

поняття набуло широкого значення і розуміється зараз як «наука про 

злочинність». У зарубіжній літературі, поряд з терміном «кримінологія», 

зустрічаються й інші – «кримінальна соціологія», «кримінальна біологія», 

«кримінальна етимологія», «соціологія злочинності», «кримінальна 

антропологія» тощо. У вітчизняній науці вживається лише термін 

«кримінологія». 
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Таким чином, вітчизняну кримінологію можна охарактеризувати як 

комплексну науку про злочинність, її детермінанти, стан, структуру і динаміку, 

особу злочинця і жертву злочинів, а також про засоби протидії злочинності та 

іншим, тісно пов’язаним з нею, антисоціальним явищам (які мають назку 

фонових – безробіття, проституція, безпритульність, захворювання на СНІД, 

ТБС, венеричні захворювання). 

Розглянувши питання про елементи, які утворюють предмет кримінології, 

перейдемо до вивчення завдань, які стоять перед наукою кримінологією на 

сучасному етапі розвитку нашого суспільства. 

Завданнями сучасної кримінології є: 

1) комплексний аналіз процесів та явищ, з якими пов’язано існування 

злочинності та розробка на цій підставі прогресивних форм і методів 

попередження злочинності. 

2) аналіз тенденцій і закономірностей злочинності, її показників, 

виявлення і наукове вивчення причин та умов злочинності; 

3) встановлення осіб, здатних в силу їх поведінки, скоювати злочини, їх 

вивчення з метою проведення щодо них профілактичних заходів; 

4) розробка та внесення пропозицій по удосконаленню діяльності 

правоохоронних органів та чинного законодавства України щодо протидії 

злочинності. 

З цих завдань випливають наступні функції кримінології: 

1) описова – кримінологія виявляє і фіксує певні факти соціальної 

дійсності, пов’язані із злочинністю, відображає їх властивості і ознаки, дає їх 

науковий опис; 

2) пояснювальна – розкриваючи на основі емпіричних даних і 

теоретичних положень суть досліджуваних об’єктів, кримінологія дає їм 

наукове пояснення; 

3) прогностична – вивчаючи закономірності розвитку кримінологічно 

значимих процесів та явищ, передбачає їх майбутній стан; 

4) практично-перетворювальна –кримінологічні знання лише тоді мають 

цінність, коли вони слугують для суб’єктів попередження злочинності 

керівництвом до дій. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

1. Кримінологія – це соціально-правова наука, яка вивчає сутність, 

закономірності та форми прояву злочинності, її детермінанти, особу злочинця 

та інших категорій правопорушників, які можуть встати на злочинний шлях, а 

також систему попередження злочинності. 

2. Предмет кримінології складається з п’яти елементів: злочинність як 

соціально-правове явище, особа злочинця, детермінанти злочинності, 

попередження злочинності; історія та теорії кримінології. 

3. Завданнями кримінології є: комплексний аналіз процесів та явищ, з 

якими пов’язано існування злочинності та розробка на цій підставі 

прогресивних форм і методів попередження злочинності; аналіз тенденцій і 

закономірностей злочинності, її показників, виявлення і наукове вивчення 
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причин та умов злочинності; встановлення осіб, здатних в силу їх поведінки, 

скоювати злочини, їх вивчення з метою проведення щодо них профілактичних 

заходів; розробка та внесення пропозицій по удосконаленню діяльності 

правоохоронних органів та чинного законодавства України щодо протидії 

злочинності. 

4. Функціями кримінології є: описова, пояснювальна, прогностична, 

практично-перетворювальна. 

 

2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ КРИМІНОЛОГІЇ. 

Методологія розглядається як сукупність відправних положень і вимог 

теорії пізнання, вихідних філософсько-діалектичних законів та категорій і 

логічних принципів, способів і прийомів, якими наука користується при описі, 

вивчені і аналізі різних сторін об’єктивної дійсності, а також при пошуку нових 

знань. 

Наукова достовірність досліджень та їх результатів значною мірою 

залежить від методологічної бази. 

Залежно від структури і конкретики методологічного аналізу виділяються 

два рівні методології: 

1. На першому, найбільш високому рівні знаходиться загальна 

методологія, яка полягає в реалізації загального підходу до вивчення об’єктів і 

явищ дійсності. 

2. Другий рівень займає окрема (галузева, спеціальна) методологія 

конкретної наукової галузі. 

У зв’язку з цим про методологію кримінологічної науки можна говорити 

як про одну з галузевих (спеціальних) методологій. 

У науковому кримінологічному обігу нарівні з терміном “методологія” 

використовується й такий термін як “метод”. 

Метод – це основні шляхи і способи збирання, оброблення зібраних 

даних про будь-яке явище. Він засновується на знаннях про об’єкт дослідження 

і полягає в діях дослідника, спрямованих на оволодіння інформацією про цей 

об’єкт. 

Для збирання і оброблення кримінологічної інформації практикується 

застосування різних методів. Серед них виділяють наступні основні методи: 

1. Соціологічний (анкетування, інтерв’ювання, вивчення документів, 

експеримент, метод експертних оцінок тощо). Вони дають змогу глибше 

пізнати соціальний аспект явищ, процес їх детермінації, зібрати емпіричний 

матеріал, що характеризує як стан і динаміку злочинності в цілому, так і 

окремих її видів, предметніше з’ясувати чинники злочинності та розробити 

заходи боротьби з нею. 

2. Статистичний метод, дозволяє дослідити масив злочинів і за 

допомогою отриманих показників встановити закономірності і 

взаємозалежності їх розвитку, перейти від випадкового й одиничного до 

стійкого і закономірного, побачити якісні ознаки досліджуваного явища. 

3. Історико-порівняльний допомагає вивчити тенденції розвитку 
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злочинності, зміни її стану і структури за той чи інший період, без чого 

неможливо розробити ефективні заходи протидії їй.  

4. Психологічні (наприклад, соціометрії, тестування) слугують для 

вивчення співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в поведінці злочинця, 

процесу формування антисоціальних властивостей особи, виникнення 

злочинного наміру, мотивації злочинів тощо. 

5. Системний аналіз дає змогу розглядати злочинність як феномен, для 

якого характерні певні зв’язки між складовими елементами, з одного боку, а з 

другого – між злочинністю та іншими соціальними явищами і процесами, які 

впливають на неї. 

6. Математичний метод – за допомогою цього методу піддаються 

математичному аналізу статистичні закономірності. 

Метод кримінології — це система способів (прийомів, засобів)

найбільш ефективного пізнання предмету, включаючи:

Основні філософські закони:

- єдності і боротьби

протилежностей;

- переходу кількості в якість;

- заперечення запереченню.

Основні філософські категорії:

- причини та наслідки;

- загального, особливого та

одиничного;

- необхідного і випадкового;

- можливості і дійсності;

- змісту і форми;

- сутності і явища.

Приватно-наукові методи:

- анкетування;

- інтерв'ювання;

- аналіз документів;

- спостереження;

- експеримент;

- статистичні методи;

- правові методи;

- математичні методи;

- кримінологічна експертиза.

Загальнонаукові методи:

- формально-логічні;

- абстраговані;

- аналіз і синтез;

- аналогія;

- моделювання;

- узагальнення;

- історичний метод;

- системний аналіз.

Схема 6

Кожний метод передбачає певну процедуру. Вибір якої залежить від програми, 

цілей і завдань дослідження. Як правило, кримінологічні пошуки проводяться з 

поєднанням кількох методів, що значно розширює їх базу і підвищує 

результативність. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ  

1. Методологія розглядається як сукупність відправних положень і вимог 

теорії пізнання, вихідних філософсько-діалектичних законів та категорій і 

логічних принципів, способів і прийомів, якими наука користується при описі, 

вивчені і аналізі різних сторін об’єктивної дійсності, а також при пошуку нових 

знань. Виділяють два рівні методології: на першому, найбільш високому рівні 

знаходиться загальна методологія, яка полягає в реалізації загального підходу 

до вивчення об’єктів і явищ дійсності; другий рівень займає окрема (галузева, 

спеціальна) методологія конкретної наукової галузі. 

2. Метод – це основні шляхи і способи збирання, оброблення зібраних 
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даних про будь-яке явище. Для збирання і оброблення кримінологічної 

інформації практикується застосування різних методів. Серед них виділяють 

наступні основні методи: соціологічний, статистичний, історико-порівняльний, 

психологічний, математичний та метод системного аналізу. 

 

3. МІСЦЕ КРИМІНОЛОГІЇ СЕРЕД ІНШИХ НАУК. 

Для розкриття суті кримінології важливо визначити не лише її предмет, 

методологію і методику, але й місце в системі наук. Кримінологія відрізняється 

від усіх інших юридичних наук тим, що більшість розроблюваних нею проблем 

носить комплексний характер і перебуває на стику філософії, політології, 

соціології, правознавства, психології, педагогіки, демографії, економіки, 

статистики тощо. Безперечне одне – кримінологія належить до класу 

суспільних наук. 

Тісно пов’язані між собою кримінологія та практично всі юридичні 

науки, в особливості ті, які належать до так називаємого кримінального циклу. 

 
Схема 9

Зв`язок кримінології з іншими науками

Юридичні науки Не юридичні науки

Кримінальне право

Кримінально-виконавче право

Кримінально-процесуальне право

Криміналістика

Адміністративне право

Правова статистика

Цивільне право

Фінансове право

Сімейне право

Трудове право

Конституційне право

Економіка

Інші галузі права

Психологія

Педагогіка

Математика

Демографія

Філософія

Соціологія

Медицина

 
Багато в чому схожі предмети та задачі кримінології з одного боку, та 

науки кримінального права з іншого. Такі кримінально-правові поняття як 

злочинність та її види, злочинці та їх категорії та інші, є початковими даними 

для кримінології, вони багато в чому визначають коло проблем, вивчаємих цією 

наукою. Багато норм кримінального права безпосередньо використовуються 

для юридичного обгрунтування конкретних заходів кримінологічної 

профілактики. 

Кримінологія пов'язана з наукою кримінального процесу. Як ви знаєте, 

кримінально-процесуальний закон включає обставини, детермінуючі скоєння 

злочинів у предмет доказування по кримінальній справі; формує відповідний 

юридичний обов'язок ОВС; прокуратури та суду; встановлює форми 

процесуального реагування на виявлені кримінологенні фактори. Кримінально-
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процесуальні дії є одним з ефективних засобів отримання інформації про 

конкретні злочини, їх детермінанти, про особистість злочинця. Тому 

невипадково у кримінологічних дослідженнях знаходить широке використання 

вивчення матеріалів кримінальних справ. 

Є у кримінології спільне і з криміналістикою, яка розробляє техніку, 

тактику та методику розслідування злочинів, використовуючи при цьому 

вчення кримінології про злочинність та її попередження. Положення 

кримінології враховуються у розробці криміналістичних теорій про слідчі 

версії, планування слідства і т.ін. Криміналістичні засоби попередження 

злочинності входять у загальний комплекс заходів попереджувального впливу 

на злочинність, її причин та умов. 

Очевидним є взаємозв’язок кримінології і науки кримінально-

виконавчого права, яка широко використовує висновки кримінології в процесі 

виправлення засуджених, попередження вчинення ними нових злочинів тощо. 

В свою чергу, кримінологія враховує пенітенціарний досвід для вирішення 

завдань боротьби із злочинністю. 

Кримінологія тісно пов'язана з теорією та практикою оперативно-

розшукової діяльності. Оперативно-розшукові заходи, для того, щоб вони були 

ефективними, повинні опиратись на повні, достовірні та точні знання про 

закономірності сучасної злочинності, й характерні тенденції, конкретні форми 

злочинних явищ, особливості та механізм індивідуальної протиправної 

поведінки та інше. Існують також оперативно-розшукові заходи, цілком 

підпорядковані інтересам попередження злочинності. 

Зв'язок кримінології з адміністративним правом обумовлений, по-перше, 

значенням адміністратавно-правових засобів боротьби з правопорушниками 

(заходи адміністративного стягнення, попередження і т.ін.), по друге, 

значенням адміністративно-правових норм у регулюванні діяльності суб'єктів 

кримінологічної профілактики. 

Пов’язана кримінологія і з іншими юридичними науками: цивільним, 

трудовим, земельним, та іншими галузями права. Цей зв'язок обумовлений 

головним чином тим, що багато норм відповідних галузей законодавства 

використовуються для правового забезпечення заходів кримінологічної 

профілактики, включаються у її правові підстави. 

Кримінологія тісно пов’язана з іншими науками, які не відносяться до 

юридичних наук. 

Зв’язок кримінології з економічною наукою визнається перш за все тим, 

що частина явищ та процесів, детермінуючих злочинність знаходиться у сфері 

економіки. Має свої економічні характеристики і сама злочинність, її наслідки. 

Накінець, виділяються економічні заходи у комплексі засобів впливу на 

злочинність, її причини та умови. 

Кримінологія має також тісний зв'язок із статистикою, особливо з 

кримінальною, яка є основним джерелом інформації про злочинність, заходи та 

результати боротьби з нею, а також про особистість злочинця. Поряд з цим 
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кримінологія широко використовує дані та прийоми демографічної, 

економічної і соціально-культурної галузей статистики. 

Кримінологія безпосередньо пов’язана з психологією, різними її 

галузями: загальною, соціальною, юридичною. Дані психологічної науки мають 

особливе значення для досліджень суб'єктивних причин і умов злочинності, 

особистості правопорушника, мотивації та механізму індивідуальної 

злочинності поведінки. 

Пов’язана кримінологія і з педагогікою. З використанням положень та 

висновків педагогічної науки вивчаються детермінанти злочинності, пов'язані з 

недоліками виховання та навчання у сім'ї, школі та інших сферах соціального 

буття. Використовуючи досягнення педагогічної теорії і практики, кримінологія 

розроблює виховні заходи впливу на правопорушників та осіб, які можуть 

встати на злочинний шлях. 

Зв’язок кримінології з філософією виявляється у тому, що закони і 

категорії останньої є обов’язковими для кримінологічних досліджень, 

дозволяють вірно розкрити суть і зміст злочинності, її зв’язки з іншими 

соціальними явищами.  

Така наука як соціологія збагачує кримінологію безліччю емпіричних 

даних про суспільні явища та їх розвиток (міграція, урбанізація, соціальна 

активність людей, умови й спосіб їх життя і т.п.). Крім того, кримінологія 

широко застосовує методи соціології при проведенні досліджень (опитування, 

тестування, спостереження). У свою чергу, кримінологічні висновки 

збагачують соціологію, роблять її більш всеохоплюючою. 

В останні роки тіснішає зв’язок кримінології з математикою і 

кібернетикою. Праці Г.А.Аванесова, Ю.Д.Блувштейна, С.Е.Віцина, А.Ф. 

Зелінського, В.В.Панкратова та інших довели можливість плідного 

співробітництва кримінології з цими науками. Математичні методи суттєво 

підвищують точність кримінологічних досліджень та їх висновків (наприклад, 

при визначенні рівня латентності злочинності, її прогнозуванні). 

Отже, можна зробити остаточний висновок проте, що кримінологія є 

соціолого-правовою наукою, яка вивчає тенденції та закономірності 

злочинності, причини і обставини, що її обумовлюють, особу злочинця та 

систему заходів попередження, протидії та нейтралізації. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ  

Кримінологія належить до класу суспільних наук. Вона відрізняється від 

усіх інших юридичних наук тим, що більшість розроблюваних нею проблем 

носить комплексний характер і перебуває на стику філософії, політології, 

соціології, правознавства, психології, педагогіки, демографії, економіки, 

статистики тощо. 

 

4. СИСТЕМА КРИМІНОЛОГІЇ 

Кримінологія, як і всяка наука, має свою систему, котра перебуває у 

прямій залежності від її предмета і відображає його структуру. Особливістю 

наукових знань є їх логічно упорядкований і послідовний виклад. 
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Система кримінологічної науки – це розчленування, розділення єдиних 

кримінологічних знань на однорідні компактні частини (блоки), які внутрішньо 

узгоджені між собою. 

Система кримінології базується на двох підставах: предметі дослідження і 

рівні узагальнення науково-практичної інформації. 

За предметом дослідження кримінологія складається з чотирьох основних 

частин: а) вчення про злочинність; б) про детермінацію злочинів; в) про особу 

злочинця та жертву злочинів; г) про засоби протидії злочинності. 

За рівнем узагальнення науково-практичної інформації кримінологія 

поділяється на Загальну і Особливу частини. 

Загальна частина вивчає дає поняття кримінології як науки, її предмета, 

завдань, функцій, системи, методології і методики досліджень, історію 

розвитку кримінології та аналіз різних теорій, теоретичні проблеми 

злочинності, особи злочинця, детермінант злочинності, віктимології, 

кримінологічного прогнозування та плагування заходів протидії злочинності, 

попередження злочинності. 

Особлива частина досліджує окремі види злочинності, їх детермінанти та 

заходи боротьби з ними. Це зокрема, такі види злочинності, як: організована, 

корупційна, рецидивна, професійна, економічна, агресивна, корислива, 

екологічна, необережна, пенітенціарна, жіноча, неповнолітніх та молоді, а 

також “фонові” явища – бродяжництво, пияцтво, наркоманія, проституція. 

Весь масив злочинності в Особливій частині поділяється на кілька 

структурних різновидів за двома критеріями: по-перше, за особливістю 

антисоціальної спрямованості злочинного посяганя  та характером 

криміногенної мотивації злочинної поведінки винної особи (агресивна 

злочинність, корислива та корисливо-насильницька злочинність, економічна 

злочинність, екологічна злочинність, організована злочинність; по-друге, за 

особистістю контингенту злочинців (злочинність неповнолітніх та молоді, 

рецидивна злочинність, професійна злочинність, пенітенціарна злочинність, 

жіноча злочинність, військова злочинність, злочинність мігрантів). 

Значення Особливої частини полягає в тому, що вона збирає і накопичує 

значний емпіричний матеріал про окремі прояви злочинності, виявляє 

різноманітні ознаки і властивості певних злочинців, уточнює причинно-

наслідкові комплекси, які породжують, обумовлюють окремі види (групи) 

злочинів, конкретизує заходи боротьби з ними. З цього випливає висновок: 

завдання Особливої частини полягають у тому, щоб, з одного боку, 

забезпечувати загально кримінологічні теорії фактичними даними, а з другого – 

надавати правоохоронним органам конкретні рекомендації, які спрямовані на 

удосконалення їх діяльності з протидії злочинності. 

Головне завдання Особливої частини кримінології полягає у вивченні 

кримінологічних понять та характеристик окремих видів і груп злочинів, а 

також у розробленні комплексних заходів з їх попередження. Виходячи з цього, 

можна зробити висновок, що в предмет цієї частини кримінології входить: 
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- розчленування всієї маси злочинності на специфічні види і групи 

злочинів та опис їх кримінологічного поняття; 

- з'ясування аналітичних кількісно-якісних характеристик цих видів і 

груп злочинів; 

- виявлення факторів і причин, які обумовлюють їх вчинення; 

- розробка рекомендацій та пропозицій з їх попередження. 

Кримінологічна характеристика конкретного виду злочинності  охоплює 

рівень, коефіцієнти, структуру та динаміку злочинів, описування особистості 

тих, хто їх вчиняє, мотиви і цілі їх злочинної поведінки. Кримінологічна 

характеристика в такому її розумінні містить у собі достатню інформацію про 

певний вид (групу) злочинів. Що ж до їх причин та умов, то вони лежать в 

іншій площині. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ  

1. Система кримінологічної науки – це розчленування, розділення єдиних 

кримінологічних знань на однорідні компактні частини (блоки), які внутрішньо 

узгоджені між собою. 

Система кримінології базується на двох підставах: предметі дослідження, 

яка складається з чотирьох основних частин (вчень про злочинність, про 

детермінацію злочинності, про особу злочинця та жертву злочинів, про засоби 

протидії злочинності) та рівні узагальнення науково-практичної інформації, яка 

складається з двох частин (Загальна та Особлива частини). 

2. Загальна частина вивчає теоретичні проблеми злочинності як такої, дає 

поняття кримінології як науки, її предмета, завдань, функцій, системи, 

методології і методики досліджень, історію розвитку кримінології та аналіз 

різних теорій. Центральне місце в Загальній частині посідають також проблеми 

особи злочинця, детермінант злочинності, віктимології, кримінологічного 

прогнозування та протидії злочинності. 

3. Особлива частина досліджує окремі види злочинності, їх детермінанти 

та заходи протидії їм. Це зокрема, такі види злочинності, як: організована, 

корупційна, рецидивна, професійна, економічна, агресивна, корислива, 

екологічна, необережна, пенітенціарна, жіноча, неповнолітніх та молоді, а 

також “фонові” явища – бродяжництво, пияцтво, наркоманія, проституція. 

Головне завдання Особливої частини кримінології полягає у вивченні 

кримінологічних понять та характеристик окремих видів і груп злочинів, а 

також у розробленні комплексних заходів з їх попередження 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

1. Кримінологія – це соціально-правова наука, яка вивчає сутність, 

закономірності та форми прояву злочинності, її детермінанти, особу злочинця 

та інші категорії правопорушників, які можуть встати на злочинний шлях, а 

також систему попередження злочинності 

2. Предмет кримінології складають чотири елемента: злочинність як 

соціально-правове явище; особа злочинця; причини та умови (детермінанти) 

злочинності; попередження злочинності. 
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3. Завданням кримінології є комплексний аналіз процесів та явищ, з 

якими пов’язано існування злочинності та розробка на цій підставі 

прогресивних форм і методів попередження злочинності; виявлення і наукове 

вивчення причин та умов злочинності, аналіз тенденцій і закономірностей 

злочинності, її стану, рівня, характеру та структури; встановлення осіб, здатних 

в силу їх поведінки, скоювати злочини, їх вивчення з метою проведення щодо 

них профілактичних заходів; розробка та внесення пропозицій по 

удосконаленню діяльності правоохоронних органів; вивчення передового 

досвіду зарубіжних держав; розробка та внесення пропозицій по 

удосконаленню кримінального законодавства та інші. 

4. Функції кримінології: описова, пояснювальна, прогностична, 

практично-перетворювальна. 

5. Методологія розглядається як сукупність відправних положень і вимог 

теорії пізнання, вихідних філософсько-діалектичних законів та категорій і 

логічних принципів, способів і прийомів, якими наука користується при описі, 

вивчені і аналізі різних сторін об’єктивної дійсності, а також при пошуку нових 

знань. Залежно від структури і конкретики методологічного аналізу 

виділяються два рівні методології: на першому, найбільш високому рівні 

знаходиться загальна методологія, яка полягає в реалізації загального підходу 

до вивчення об’єктів і явищ дійсності; другий рівень займає окрема (галузева, 

спеціальна) методологія конкретної наукової галузі. 

6. Метод – це основні шляхи і способи збирання, оброблення зібраних 

даних про будь-яке явище. Він засновується на знаннях про об’єкт дослідження 

і полягає в діях дослідника, спрямованих на оволодіння інформацією про цей 

об’єкт. Для збирання і оброблення кримінологічної інформації практикується 

застосування різних методів, серед яких виділяють наступні основні методи: 

соціологічний, статистичний, історико-порівняльний, психологічний, 

математичний та метод системного аналізу. 

7. Кримінологія відрізняється від усіх інших юридичних наук тим, що 

більшість розроблюваних нею проблем носить комплексний характер і 

перебуває на стику філософії, політології, соціології, правознавства, психології, 

педагогіки, демографії, економіки, статистики тощо. 

8. Система кримінологічної науки – це розчленування, розділення єдиних 

кримінологічних знань на однорідні компактні частини (блоки), внутрішньо 

узгоджені між собою. За предметом дослідження кримінологія складається з 

чотирьох основних частин: а) вчення про злочинність; б) про детермінацію 

злочинів; в) про особу злочинців та жертву злочинів; г) про засоби протидії 

злочинності. За рівнем узагальнення науково-практичної інформації 

кримінологія поділяється на Загальну і Особливу частини. 

Загальна частина вивчає поняття кримінології, її предмет, завдання, 

функції, систему, методологію та методи, історію розвитку кримінології та 

аналіз різних теорій, проблеми злочинності, особи злочинця, детермінант 

злочинності, віктимологію, кримінологічне прогнозування та планування 

заходів протидії злочинності, попередження злочинності тощо. Особлива 
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частина досліджує окремі види злочинності, їх детермінанти та заходи протидії 

їм. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядаються лише базові поняття кримінології як 

комплексної науки. У зв’язку з цим, під час підготовки до семінарського 

заняття відпрацювати наступні питання: 

1. Кримінологія – вчення про злочинність.  

2. Предмет кримінології: злочинність, причини та умови злочинності, 

особа злочинця, попередження злочинності.  

3. Система кримінології як науки і як навчальної дисципліни. 

4. Місце кримінології в системі наук та її зв’язок з юридичними та 

іншими науками: кримінальним правом, кримінальним процесом, економічною 

теорією, філософією, соціологією, психологією, статистикою та ін.  

5. Завдання та функції науки кримінології.  

6. Методи і методологія кримінологічних досліджень.  

 

 

ТЕМА № 3. ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

(2 години) 

 

План 

1. Поняття злочинності та основні наукові підходи щодо її розуміння і 

визначення. 

2. Кримінологічні показники злочинності та основні способи їх 

вимірювання. 

3. Ознаки структури злочинності. 

4. Латентна злочинність. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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2. Сметаніна Н.В. Наукові підходи до теорії злочинності в сучасній 

українській кримінології : монографія. Харків: Право, 2016. 192 с. 

3. Улик О.Г. Злочинність в Україні: фактори, тенденції, протидія (2002-

2014 рр.) : [монографія] / Кулик О. Г., Наумова І. В., Бова А. А. ; Держ. НДІ 

МВС України. - Київ : ДНДІ МВС України, 2015.  362 с.  

4. Леоненко Т.Є. Злочинність і релігія: кримінологічне дослідження : 
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5. Андрушко А.В. Геронтологічна злочинність: кримінологічна 

характеристика, детермінація та запобігання  : монографія / А. В. Андрушко ; за 

ред. д-ра юрид. наук, проф. В. М. Поповича. - Ужгород : Ліра, 2011. - 247 с. 

6. Кримінологія: підручник / А.М. Бабенко, О.Ю. Бусол, О.М. Костенко та 

ін.; за заг. ред. Ю.В. Нікітіна, С.Ф. Денисова, Є.Л. Стрельцова. 2-ге вид., 

перероб. та допов. Харків : Право, 2018. 416 с. 

7. Кулик О.Г. Злочинність в Україні на початку ХХІ століття : монографія 

/ О.Г. Кулик. К.: Юрінком Інтер, 2013. 272 с.  

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Сформувати у курсантів систему знань щодо поняття злочинності, 

характеристиці ознак злочинності, визначенні видів злочинності та їх 

характеристики, визначенні кількісних та якісних показників злочинності, 

визначенні поняття латентності злочинності та аналізі видів латентності. 
 

ВСТУП 

Злочинність є однією з найгостріших проблем сучасного українського 

суспільства. Згідно з результатами опитувань громадської думки, проведених в 

останні десятиліття, люди багатьох країн ставлять її за значимістю на друге-

третє місце після проблем економічного характеру. 

Багато мислителів приділили увагу цій проблемі. Перші думки з цього 

приводу можна знайти вже у Аристотеля і Платона, які висловлювались щодо 

злочинності, розглядаючи філософські проблеми суспільного устрою, етики 

людської поведінки. З початком формування суспільства сучасного типу увага 

до проблеми злочинності значно зросла.  

Сучасний погляд на це явище почав формуватися у XIX ст. із 

запровадженням регулярних статистичних спостережень злочинності. Перші 

кримінальні статистичні звіти були складені у Франції у 1826 р. і з того часу 

почали друкуватися. 

 

1. ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ 

ЩОДО ЇЇ РОЗУМІННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ. 

У радянській кримінології після її відродження визначенню злочинності 

не приділялося достатньої уваги. Так, у першому підручнику з кримінології 

(Криминология / Под ред. А.А. Герцензона, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева. – 

М., 1966. – С.55-57 ) цьому питанню був присвячений невеличкий параграф. У 

ньому вказувалось, що “злочинність містить у собі всю сукупність конкретних 

злочинів, вчинених у певний період часу в даному суспільстві, але не є простою 

сумою цих злочинів”. Далі розглядалися стан, структура та динаміка 

злочинності. Особливо підкреслювалось, що злочинність є явищем соціальним. 

Найбільш серйозною працею в 60-х роках ХХ ст. про злочини і 

злочинність була монографія Н.Ф. Кузнецової “Преступление и преступность”. 

Злочинність, - на її думку, – це відносно масове, історично мінливе, соціальне, 
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що має кримінально-правовий характер, явище класового суспільства, що 

складається з усієї сукупності злочинів, які вчиняються у певній державі у 

певний період часу. Основні положення цієї роботи дістали загальне визнання і 

відтворювалися у багатьох підручниках з кримінології. 

Ряд авторів (Гілінський Я.І. та ін.) аналізували злочинність у більш 

широкому контексті, як вид поведінки, що відхиляється від встановлених 

суспільством соціальних норм. У деяких роботах злочинність пропонувалося 

розглядати як своєрідну систему (Аванесов В.А., Віцин С.Е., Долгова А.І.). 

Для досліджень злочинності радянського періоду були характерні певні 

методологічні недоліки, які стримували розвиток наукових поглядів на цю 

проблему. Це, по-перше, ідеологічна забарвленість питання про злочинність, 

яка і досі не зникла повною мірою і продовжує обмежувати науковий пошук, 

знижує ступінь об’єктивності дослідження. По-друге, мало місце домінування 

юридичного підходу до розгляду злочинності при недостатньому застосуванні 

історичного, соціологічного, економічного та соціально-психологічного 

методів аналізу. По-третє, для значної кількості робіт характерним є 

загальнотеоретичний, умоглядний погляд на злочинність, явно недостатнє 

використання даних статистичного аналізу, результатів кримінологічних 

досліджень реального стану злочинності та окремих видів злочинів. 

Сучасний кримінолог О.М. Джужа визначає злочинність як соціально 

обумовлене, історично мінливе, відносно масове, соціальне і правове явище, 

яке проявляє себе в сукупності суспільно небезпечних, кримінально-караних 

діянь і осіб, які їх скоїли, на окремій території (держава, регіон, населений 

пункт) за певний період часу (Джужа О.М. «Кримінологія. Альбом схем 

(Загальна та Особлива частина)». – К.: НАВСУ, 1999). 

Таким чином, злочинність – це мінливе, історично-перехідне, соціально-

правове, відносно масове явище суспільного життя, що включає в себе 

сукупність всіх злочинів, вчинених на певній території (державі, регіоні) за 

відповідний період часу, і що характеризується кількісними та якісними 

показниками. 

Злочинність є продуктом взаємодії певних типів середовища та особи, у 

зв’язку із чим можна виділити 2 її підструктури:  

стійку злочинність, у походженні якої провідну роль відіграють 

особистісні характеристики (які це види злочинів – побутова злочинність 

(побутові вбивства, нанесення тілесних ушкоджень, хуліганства, зґвалтування); 

ситуативну злочинність, яка визначається більш сильним впливом 

середовища, ніж особистісних характеристик та складною ситуацією злочинної 

поведінки (які це види злочинів  – економічна злочинність, наркозлочинність, 

професійна злочинність (вбивства на замовлення), терористична злочинність). 

Якщо говорити про злочинність, необхідно сказати і про організовану 

злочинність – це складна система організованих злочинних об’єднань, що 

ведуть широкомасштабну злочинну діяльність, створюють для такої діяльності 

найбільш сприятливі умови, використовуючи при цьому як власні структури з 

управлінськими та іншими функціями по обслуговуванню цих формувань, їх 
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діяльності та зовнішньої взаємодії, так і державні структури (органи влади та 

місцевого самоврядування, правоохоронні органи) та інститути громадянського 

суспільства (політичні партії та об’єднання, політичні та громадські рухи, 

громадські та релігійні організації). 

Вивчення злочинності. При кримінологічному вивченні злочинності 

виявляються: 

1) ступінь її загальної поширеності та суспільної небезпечності в 

конкретних умовах місця і часу, з метою оцінки її стану і тенденцій розвитку, 

визначення напрямків протидії злочинності; 

2) соціальні характеристики злочинності, що вказують на особливості її 

виникнення та функціонування (мотивація, соціальна спрямованість, соціально-

группова, соціально-галузева, соціально-територіальна поширеність), з метою 

розробки конкретних попереджувальних заходів; 

3) власні внутрішні характеристики злочинності (стійкість, активність, 

організованість) з метою удосконалення правоохоронної діяльності та заходів 

попередження рецидиву злочинів, та нейтралізація або протидія посиленню 

організованих начал в злочинності. 

В процесі вивчення злочинності кримінологи отримують фактичні дані 

про саму злочинність, що відображаються в системі показників (загальна 

кількість злочинів, кількість виявлених злочинців та ін..). Нові відомості, 

отримані в ході кримінологічних досліджень, співвідносять і порівнюють з 

колишніми, отриманими раніше знаннями, уявленнями, гіпотезами, і таким 

чином відбувається оцінка злочинності. 

При вивченні злочинності важливо забезпечити цілеспрямованість 

аналітичної діяльності, вірно визначити її завдання, сформулювати вихідні 

гіпотези, задати певний програмний характер і зберігати готовність до 

отримання нових, інколи несподіваних, не програмованих даних.  

Приклади: 1) розкриття умисного вбивства молодої жінки може 

призвести до виявлення ознак серії умисних вбивств, пов’язаних з певною 

мотивацією – помста жінкам за те, що одна із жінок відмовила злочинцю у 

спілкуванні, вийти заміж, вступити у близькі стосунки; 2) злочини, вчинювані 

Анатолієм Чикатило; Сергієм Ткачем. 

У вітчизняній кримінології існує декілька наукових підходів до розуміння і 

визначення злочинності. 

1. Сумарно-статистичний: злочиннність – відносно масове, історично 

мінливе соціальне явище, яке має кримінально-правовий характер і складається 

із сукупності злочинів, які вчинюються у відповідній державі за певний період 

часу (Н.Ф. Кузнецова, І.М. Даньшин та ін.). 

2. Деструктивний: злочинність – масовий прояв деструктивної поведінки 

людей, яка виражається у системі злочинів, вчинених на даній території 

протягом певного часу (А.Ф. Зелінський). 

3. Девіантологічний, або релятивно-конвенціональний. Під злочинністю тут 

розуміється відносно розповсюдене (масове) статистично стале соціальне 

явище, різновид девіантності (відхилення), яка визначається законодавцем у 
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кримінальному законі. При цьому припускається, що в дійсності немає об´єкта, 

який був би «злочинністю» за своїми внутрішніми якостями. Злочин і 

злочинність – поняття відносні, договірні, тобто штучні соціальні конструкти 

(Я. Й. Гілинський). 

4. Особистісно-активністний. Злочинність – це соціальний феномен 

суспільного життя у вигляді несхвальної і опасної для суспільства кримінальної 

активності частини його членів. Численні фактори, які обумовлюють вчинення 

злочинів і злочинності як соціального феномену, у різні часи і різні періоди 

життя суспільства неоднакові не тільки за змістом, але й за інтенсивністю, 

стійкістю та глибиною впливу. Цими показниками визначаються такі риси 

злочинності як мінливість, відносна масовість, інтенсивність, міра суспільної 

небезпеки (А.П. Закалюк). 

5. Інституціоналіський (суспільно установлений функціонально пов´язаний 

з суспільством). Злочинність розглядається як один із різновидів соціальної 

практики, як сукупність кримінальних практик. Вона – не особливий вид 

людської поведінки, що знаходиться поза соціальної діяльності, а є самою цією 

діяльністю, але поза правового поля (В.М. Дрьомин). 

Є і інші підходи до поняття та визначення злочинності. Усі вони свідчать 

про спроби вчених розкрити предметну сутність злочинності, знайти відповіді 

на актуальні питання сучасності, науково адекватно відобразити цей фрагмент 

реальності. Доцільно із наведених визначень злочинності виявити найбільші 

характерні її ознаки. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

1. Злочинність – це мінливе, історично-перехідне, соціально-правове, 

відносно масове явище суспільного життя, що включає в себе сукупність всіх 

злочинів, вчинених на певній території (державі, регіоні) за відповідний період 

часу, і що характеризується кількісними та якісними показниками. 

2. Злочинність є продуктом взаємодії певних типів середовища та особи, 

у зв’язку із чим можна виділити 2 її підструктури: стійку злочинність та 

ситуативну злочинність. 

3. У вітчизняній кримінології існує декілька наукових підходів до розуміння 

і визначення злочинності: сумарно-статистичний, деструктивний, 

девіантологічний, або релятивно-конвенціональний, особистісно-активністний, 

інституціоналіський. 

 

2. ОЗНАКИ ЗЛОЧИННОСТІ 

Злочинність, як і будь-яке явище суспільного життя, має певні ознаки: 

1. Злочинність є правовим явищем, і найбільш небезпечним видом 

соціального відхилення. Це її основна ознака. 

Об’єктивно необхідною основою існування суспільства є стандартизація 

людської поведінки, встановлення соціальних норм, що обмежують її 

різноманітність шляхом визначення видів поведінки, які є корисними для 

суспільства, схвалюються більшістю його членів і підтримуються ними, а 

також тих, які пов’язані із заподіянням шкоди членам суспільства, 
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засуджуються ним і тягнуть застосування покарання щодо осіб, які їх вчинили. 

Але в жодному суспільстві, як свідчить історія, ніколи не вдавалося досягти 

повної стандартизації людських вчинків і виключити вчинення антисуспільних 

діянь. В соціології така поведінка називається такою, що відхиляється від 

встановлених соціальних норм. Це найбільш загальне формулювання, яке 

включає різні види соціальних відхилень – аморальні вчинки, порушення 

правил співжиття в побуті, правопорушення і, нарешті, злочини. Таким чином, 

злочин є актом поведінки людини, що порушує встановлені в суспільстві 

соціальні норми. Такі діяння, взяті в сукупності, шкодять суспільним 

відносинам, що склалися, руйнують єдність суспільства. Порушення правових 

заборон, передбачених саме в кримінальному законодавстві дозволяє віднести 

певне діяння до злочину і включити його в загальний масив показників 

злочинності. Відповідно, порушення правових норм, що не віднесені до 

кримінально-правових, не відноситься до злочину та злочинності, і складає 

лише певний вид правопорушення. 

2. Злочинність – це соціальне явище. 

Злочинність являє собою передусім вчинення частиною членів 

суспільства діянь, які спричиняють шкоду суспільству. При чому ці діяння є 

найбільш небезпечними серед усіх видів людської поведінки. Обґрунтованим є 

характеризувати злочинність як соціальне явище, властиве будь-якому 

суспільству. Це випливає з походження злочинності, її чинників, сутності та 

наслідків. Наголошення на цьому не здається нам зайвим, оскільки в 

кримінології існував та й зараз існує досить потужний біологічний напрямок, у 

рамках якого неодноразово висловлювалась ідея про біологічне походження 

злочинності.  

Раніше вітчизняні кримінологи говорили про те, що злочинність 

притаманна лише класовому суспільству. Однак, як показав світовий досвід та 

досвід українського суспільства, і у безкласовому суспільстві вчинювалися 

злочини, від побутових до організованих та професійних. З часу створення 

безкласового суспільства у 1917 р. в суспільстві вчинялися злочини різними 

категоріями громадян: від декласованих, підданих експропріації (з більш 

високим освітнім рівнем), колишніх революціонерів, військовослужбовців, 

чиновників, до суто кримінальних злочинців (крадіїв, грабіжників, розбійників, 

хуліганів, вбивць, каторжників). 

3. Злочинність за своєю суттю – явище шкідливе, що приносить шкоду як 

суспільству в цілому, так і конкретним його членам. Шкода, від вчинення 

злочинів може бути, як ви знаєте, матеріальна та фізична. А в цілому, можна 

виділяти і моральну шкоду, оскільки будь-який злочин негативно впливає на 

свідомість людини: один буде перебувати у стані страху, стресу, депресії, а 

інший вирішити – якщо іншим можна, то чому мені не можна, і вирішить 

вчинити аналогічний злочин. Крім того, злочинець, який потрапив в місця 

позбавлення волі піддається негативному впливу з боку оточення – таких же 

засуджених, і у нього може сформуватися бажання помститися жертві чи її 

родичам за призначене покарання. 
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4. Злочинність – історично зумовлене й історично мінливе явище. Вона 

виникла на певному етапі розвитку людського суспільства. 

Протягом усього розвитку суспільства коло злочинів істотно 

змінювалося. Якщо у первісному суспільстві злочинності не було, то з появою 

перших державних утворень з’являються злочини і злочинність. В Руській 

Правді в якості злочинів виділялися «татьба» (крадіжка), розбій, вбивство, 

перелюбство, зґвалтування, вбивство. З ускладненням суспільних відносин 

збільшувалась і загальна кількість видів злочинів, ряд діянь були 

декриміналізовані, а то й взагалі перестали зустрічатися, виникли нові 

різновиди злочинних посягань. В період 1900-1917 рр. в Укладенні про 

покарання уголовні та виправні виділялися злочини проти імператора: 

посягання на життя царя, терористичні акти. В період 1917-1921 рр. більш 

актуальними були бандитизм, розбій. В період 1928-1938 рр. – викрадення 

державного майна: навіть збирання колосків на полі передбачало тривалі 

терміни позбавлення волі та вислання. В період 1937-1953 рр. – злочини проти 

держави : справа лікарів (які лікували Сталіна), заговори (проти існуючої 

влади: групи троцькістів, іноземних розвідників, шпіонив, пособників, розвал 

роботи підприємств). В період 1980-1989 рр. – незаконна індивідуальна 

підприємницька діяльність. В період 1985-1995 рр. – розбої, вимагання майна 

приватних підприємців, катування. В період 1996-2008 рр. – вбивства на 

замовлення політичних та державних діячів, представників великого бізнесу, 

рейдерські захоплення (експропріація). Під час та після помаранчевого 

перевороту (2004) – політичні репресії опозиції та фізичне усунення її лідерів та 

їх близьких (вбивство міністра транспорту України Г. Кірпи (2004), екс-

начальника УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області Е. Шевченка та 

екс-міністра внутрішніх справ України Ю. Кравченка (2005), директора 

центрального ринку м. Дніпропетровська В. Воробйова (2006), російського 

бізнесмена М. Курочкіна, директора радіоринку м. Києва Г. Супруненка та 

народного депутата України Є. Кушнарьова (2007), прокурора 

Дніпропетровської області В. Шуби (2008). Мінливість властива багатьом 

соціальним явищам, але в даному випадку вказівка на цю ознаку не є зайвою. 

Справа в тому, що злочинність є дуже чутливою щодо змін у житті суспільства 

і чітко відтворює їх. 

5. Злочинність є відносно масовим явищем. Це означає, що абсолютна 

більшість актів поведінки в суспільстві є соціально-позитивними або соціально-

нейтральними. Соціальні відхилення позитивного характеру (героїчні вчинки, 

випадки самопожертви, спасіння на пожежах, потопаючих), і соціальні 

відхилення негативного характеру, в тому числі злочини, становлять дуже 

невеликий відсоток актів людської поведінки. Тим не менше, вони поширені в 

сучасному українському суспільстві та істотно впливають на його життя. 

Визначити і обґрунтувати якісь кількісні параметри злочинності, які є 

“нормальними” для суспільства, наука в даний час не може. Рівень злочинності 

є дуже різним залежно від низки економічних, соціальних, політико-правових, 
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культурно-історичних та соціально-психологічних факторів, що діють в кожній 

країні. 

6. Злочинність має кримінально-правовий характер – оскільки лише 

порушення кримінального закону складає статистичні показники злочинності. 

7. Злочинність гальмує соціальний розвиток суспільства – кошти, які 

могли ю бути витрачені на розвиток освіти, медицини, виплату стипендії чи 

пенсій, та в цілому на соціальну сферу – витрачаються на утримання 

правоохоронних структур, утримання ув’язнених в СІЗО та засуджених в 

тюрмах та колоніях. 

8. Злочинність призводить до дезорганізації соціальних структур – 

злочини. Вчинені на підприємствах, в установах, організаціях порушують їх 

роботу, перешкоджають розвитку виробництва; викрадення новітніх наукових 

розробок, промислових зразків – вимагає посилення системи охорони та 

безпеки, а в цілому – не на розвиток виробництва, а на його захист. 

9. Злочинність порушує суспільний спокій, викликає почуття страху у 

людей – більшість населення адекватно реагує на вчинювані злочини. Але 

вчинення злочину відносно родича, сусіда, колеги – викликає почуття страху, 

що я можу стати наступною жертвою. А це призводить до підвищення 

емоційної напруги у суспільстві, намаганням громадян захистити себе та своїх 

рідних будь-якими способами (придбанням зброї – законно чи незаконно, 

обладнанням сигналізації, будуванням високих парканів). 

10. Злочинність породжує недовіру до держави та її правоохоронних 

органів – громадяни, спостерігаючи нестабільність в економіці, політиці, 

реальному житті пересічного громадянина перестали довіряти правоохоронцям. 

Високий рівень корупційності, за політизованість правоохоронців та державних 

чиновників призводить до формування недовіри у населення, небажання 

допомагати у виявленні та розкритті злочинів та пошуку злочинців. Це суттєво 

зменшує можливості правоохоронних органів у розкритті злочинів та 

використання можливостей негласного апарату. 

Треба розрізняти злочинність у масштабі всієї держави або 

територіального підрозділу (область, місто, район, дільниця). Її необхідно 

обмежувати й у часі, прив’язувати до певного відрізку, періоду часу (рік, 

п’ятиріччя, 10, 15, 25 років і далі). 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Злочинність характеризується певною сукупністю ознак і є: найбільш 

небезпечним видом відхилення у соціальній поведінці особи; є соціально-

правовим явищем, має певні негативні наслідки для жертви та злочинця, 

історично зумовлене й історично мінливе, масове явище, що має часову та 

територіальну поширеність. 

 

3. КРИМІНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗЛОЧИННОСТІ ТА 

ОСНОВНІ СПОСОБИ ЇХ ВИМІРЮВАННЯ. 

Злочинність як соціальне явище має низку ознак, які відсутні у злочині, 

як індивідуальному акті поведінки. Ці ознаки відображаються рядом 



22 
 

показників. Найчастіше у науковій та практичній діяльності ОВС 

використовуються такі показники злочинності, як її рівень, коефіцієнти, 

динаміка, структура, географія. При поглиблених кримінологічних 

дослідженнях застосовуються додаткові показники: “ціна злочинності”, 

латентність злочинів та інші. 

Всі показники злочинності тісно пов’язані між собою. Зміна хоч одного з 

них в цілому, або в окремій частині веде до зміни характеристик злочинності 

взагалі. 

Показники злочинності поділяються на кількісні та якісні. 

Кількісні показники злочинності. 

1. Стан злочинності –- це число скоєних злочинів і осіб, що їх скоїли, на 

певній території за визначений період часу. 

За територіальною ознакою стан злочинності в державі, наприклад, може 

бути поданий, як сукупність обласних показників, в області - через суму 

районних і так далі. По тимчасовій ознаці стан може визначатися за місяць, 

квартал, півріччя, рік і так далі. 

Оцінюючи стан злочинності в тому чи іншому часовому інтервалі і у 

порівняльних поняттях “вище” і “нижче”, “більше” і “менше”, ми розглядаємо 

її як явище, яке послідовно змінюється на протязі певного часу, тобто в якості 

процесу. 

Розглядання злочинності в якості процесу передбачає обов’язкове 

встановлення, стоїть чи ні за кожною кількісною зміною злочинності якісна 

зміна. Основою для визначення стану злочинності є кримінальна статистика. 

При оцінці стану злочинності за кримінальною статистикою необхідно 

мати на увазі: 

– що в загальній кількості вчинених злочинів повинні бути враховані дані 

про кількість осіб, засуджених судами до різних видів покарань (як пов’язаних 

із позбавленням вол, так і не пов’язані з позбавленням волі – штрафи, 

громадські або виправні роботи); 

– про кількість всіх осіб, переданих на виправлення до спеціальних 

установ пенітенціарної системи; 

– кримінальні справи, припинені провадженням внаслідок недоказаності 

участі обвинувачених у вчиненні злочинів; 

– дані про нерозкриті злочини; 

– кількість злочинів та осіб, які їх вчинили, і які залишилися поза обліком 

і реєстрацією. 

2. Рівень (коефіцієнт) злочинності - визначається із кількості злочинів, 

вчинених на тій чи іншій території з урахуванням числа мешканців за певний 

період часу на задане число мешканців, наприклад, на 1, 10 чи 100 тисяч. 

Розраховуються коефіцієнти злочинів та злочинців. 

Коефіцієнт злочинів розраховується по формулі: 

К = (Кз х задане число мешканців) : Чн, де – 

“К”- коефіцієнт злочинності; 

“Кз” – кількість злочинів; 
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“Чн” – чисельність населення 

Коефіцієнти дозволяють порівняти інтенсивність злочинності у різних 

адміністративно-територіальних одиницях з різною кількістю населення, а 

також у різні періоди в одному й тому ж районі, області з урахуванням 

кількості населення. 

Коефіцієнт інтенсивності злочинності розраховується за формулою: 

Кіз = (Кз : Чн) х ЗОЧН, де –  

“Кіз” – коефіцієнт інтенсивності злочинності; 

“Кз” – кількість злочинів; 

“Чн” – чисельність населення; 

“ЗОЧН” – заздалегідь обумовлена чисельність населення, з розрахунку на 

яку визначається коефіцієнт. 

Коефіцієнт злочинної активності населення (коефіцієнт злочинців) 

розраховується за формулою: 

Кзан = (Кзл : Чн) х ЗОЧН, де –  

“Кзан” – коефіцієнт злочинної активності населення; 

“Кзл” – кількість злочинців; 

“Чн” – чисельність населення; 

“ЗОЧН” – заздалегідь обумовлена чисельність населення, з розрахунку на 

яку визначається коефіцієнт. 

У разі визначення кількості злочинів сумуються наступні дані: 

- про злочини, провадження по справах яких закінчилося складанням 

обвинувального висновку; 

- про злочини осіб, звільнених від кримінальної відповідальності за 

різними підставами; 

- про нерозкриті злочини або злочини, що розслідуються, відносно яких 

отримані повідомлення у встановленому законом порядку. 

3. Динаміка злочинності - це зміни показників злочинності (стану, рівня, 

структури) за певний період часу. Показники злочинності повинні 

аналізуватись у русі, тобто динаміці. На динаміку злочинності як соціально-

правове явище, впливають дві групи факторів: 

1) це причини і умови злочинності, демографічна структура населення та 

інші соціальні процеси і явища, які впливають на злочинність; 

2) зміни кримінального законодавства, розширюючи або звужуючи сферу 

злочинного. 

Вивчення злочинності в динаміці має такі види: 

поточний, коли співставляються і порівнюються показники про 

злочинність за рік з даними за попередні роки; 

систематический, при якому злочинність аналізується послідовно по 

роках, і при цьому виділяються певні періоди часу (5, 10, 20 років і більше) або 

аналіз злочинності проводиться по етапах розвитку суспільства (зміна 

політичної влади, економічні реформи, зміна законодавства, декриміналізація); 

аналіз сезонних коливань злочинності (якщо у ньому є необхідність). 
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При вивченні злочинності в динаміці розраховуються темпи її приросту. 

Прирост злочинності – це загальний термін, що застосовується як у випадку 

збільшення показників злочинності (позитивний приріст), так і у випадку 

зниження показників злочинності (негативний приріст). 

Аналіз динаміки злочинності в науково-практичному відношенні і для 

діяльності поліції має наступні цілі: 

1) надати уявлення про зміну показників за попередній (минулий) період, 

виявити тенденції та закономірності цих змін – як змінювалися показники 

умисних вбивств на протязі року та попередніх років; 

2) на цій основі здійснити прогноз про майбутній можливий характер 

злочинності в близькому майбутньому, що являється підставою необхідного 

оптимального кримінологічного планування заходів протидії їй. Найбільш 

ефективними і виправданими є прогнози на 1-3 роки; 

3) вирішити питання про необхідну зміну кількості та якості персоналу 

правоохоронних органів, що обслуговують територію або про створення нових 

підрозділів чи виділення окремих ліній роботи (у 1980-роках в підрозділах 

карного розшуку був умовний розподіл оперуповноважених за лініями роботи: 

корисливі злочини (крадіжки, грабежі, розбої, вимагання), злочини проти особи 

(вбивства, тілесні пошкодження, зґвалтування, мужолозтво), незаконний обіг 

наркотиків (виготовлення та збут), квартирні крадіжки, угони автотранспорту 

та крадіжки із автомобілів.  

Якісні показники злочинності. 

1. Структура злочинності розкриває її внутрішній зміст, співвідношення 

груп або окремих видів злочинів в загальній їх кількості за певний період часу 

на визначеній території, викреслених по різних групуючих ознаках: 

кримінально-правових, кримінологічних, соціально-демографічних та інших. 

Основні показники структури злочинності: 

1. Співвідношення злочинів за ступенем їх тяжкості. 

2. Співвідношення умисних та необережних злочинів. 

3. Співвідношення злочинів, класифікація яких дана в Особливій частині 

Кримінального кодексу України. 

4. 8-10 найбільш розповсюджених злочинів (умисні вбивства, тілесні 

ушкодження, зґвалтування, крадіжки, грабежі, розбої, хуліганство, незаконний 

збут наркотиків, незаконний обіг зброї). 

5. Частка злочинності неповнолітніх та молоді. 

6. Частка рецидивної та професійної злочинності. 

7. Частка групової та організованої злочинності. 

8. Співвідношення жіночої та чоловічої злочинності. 

Приватним випадком структури злочинності є її географія злочинності – 

це розподіл злочинності за видами розселення людей по різних регіонах. 

Наприклад: на Півдні чи Сході України рівень злочинності, пов’язаної з 

незаконним обігом наркотичних засобів вищий, ніж в Західних регіонах; в 

промислових регіонах та містах рівень економічних злочинів вищий, ніж в 

сільськогосподарських. В містах розташування великих промислових 
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підприємств більші показники викрадень майна із цих підприємств та збуту 

викраденого. 

Територіальні різниці злочинності тісно пов’язані з рівнем соціально-

економічного розвитку, з національними традиціями населення конкретних 

регіонів, їх звичаями, станом культурно-виховної роботи, організацією побуту і 

дозвілля та іншими факторами. Слід відмітити, що в обласних центрах 

вчиняється майже половина усіх злочинів по області, а в містах – до 70% на 

відміну від сільських районів. 

2. Характер злочинності визначається кількістю найбільш небезпечних 

злочинів, і характеристикою особистості тих, хто вчинив ці злочини. З точки 

зору цього показника серед злочинності виділяють кримінальний 

професіоналізм, організованість, ситуаційний характер та інші характеристики. 

Кримінальний професіоналізм – це антигромадська діяльність особливого 

типу, яка характеризується наступними рисами: наявністю у злочинців 

відповідних спеціальних знань та навичок, необхідних для заняття злочинною 

діяльністю; відповідною кримінальною спеціалізацією цих осіб, що 

проявляється у вчиненні однотипних злочинів; систематичним характером 

злочинної діяльності цих осіб; тим, що злочинна діяльність є основним 

джерелом прибутку. Час від часу професійна злочинність змінюється, 

пристосовується до нових умов, але антигромадська сутність її є сталою, а 

суспільна небезпечність зростає (кіллери по усуненню політичних конкурентів, 

конкурентів по бізнесу; висока технічна оснащеність, якісна зброя). 

Організована злочинність характеризується наступними рисами: 

плануванням злочинної діяльності; відносно стійким кримінальним зв'язком 

між членами групи та розподілом злочинних ролей (організатор, керівники 

груп, групи биків, виконавці тощо); кооперацією між членами різних злочинних 

груп; наявністю специфічних правил, норм поведінки, у тому числі 

взаємовідносини між членами групи; розробкою заходів захисту від виявлення 

їх злочинної діяльності та покарання за вчинені злочини; вербування до 

злочинної діяльності представників влади та правоохоронних органів тощо. 

У зв'язку з тим можливо зробити висновок, що характер злочинності 

виявляється через структуру злочинності. 

Кількісно-якісні показники злочинності були б не повними без 

віктимологічного аналізу. Багато злочинів обумовлені негативною поведінкою 

самих потерпілих. Але цей показник вимагає спеціального розгляду в окремій 

темі. 

3. В числі показників, які характеризують злочинність, слід вказати на її 

наслідки – майнову, моральну, фізичну та іншу шкоду, яка завдається 

злочинами суспільним відносинам. 

Майнова (матеріальна) шкода визначається в грошовому обчисленні, а 

шкода від агресивних посягань визначається в кількості випадків смерті; 

каліцтва; кількості робочих днів, пропущених у зв’язку з втратою 

працездатності потерпілими; в розмірах витрат на лікування та виплату по 

лікарняних листках тощо. 
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Питання щодо ціни злочинності вимагає розглядати не тільки пряму 

шкоду від протиправних посягань, але і побічну шкоду від злочинності, яка 

обчислюється за витратами суспільства, держави на протидію злочинності в 

цілому: утримання правоохоронних органів, навчання правоохоронців, 

забезпечення правоохоронців новітніми технічними засобами, кошти на 

утримування в місцях позбавлення волі затриманих, підозрюваних, 

обвинувачених, підсудних, засуджених, кошти на лікування потерпілих та 

відшкодування їм витрат від шкоди, заподіяної злочинами, витрати на роботу 

судів та адвокатів. 

Отже, ціна злочинності дає уявлення про обсяг і характер прямої і 

непрямої шкода, яка заподіюється злочинністю суспільству. 

Характеристика злочинності буде неповною без урахування її латентної 

частини, без цього неможливо визначити реальний стан злочинності у 

суспільстві. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Злочинність як соціальне явище має низку ознак, які відсутні у злочині, 

як індивідуальному акті поведінки. Ці ознаки відображаються рядом 

показників. Найчастіше у науковій та практичній діяльності використовуються 

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

географія. При поглиблених кримінологічних дослідженнях застосовуються 

додаткові показники: “ціна злочинності”, латентність злочинності та інше. 

 

4. ЛАТЕНТНА ЗЛОЧИННІСТЬ. 

Кримінальна статистика лише приблизно відображає стан злочинності, 

оскільки значна частина її не реєструється. Це так звана латентна, тобто 

прихована злочинність. 

Латентна злочинність – це частина фактичної злочинності, що не 

отримала відображення в кримінальній статистиці та не потрапила в поле 

діяльності державних правоохоронних органів. Це сукупність злочинних діянь, 

що були реально вчинені, але не стали відомі органам кримінального 

судочинства і, відповідно, не відображаються в офіційній статистиці 

правоохоронних органів. 

Латентність поділяється на види: і буває природною, штучною та 

пограничною. 

1. Під природною латентністю – розуміється сукупність тих випадків, 

коли злочин був вчинений, але він залишився невідомим правоохоронним 

органам (кишенькові крадіжки, зґвалтування, хуліганство у побуті, насильство 

в сім’ї).  

2. Штучна латентність – має місце тоді, коли факт злочину відомий, але з 

різних причин він не поставлений на облік правоохоронними органами 

(потерпілий повідомив про вчинену крадіжку курки чи свині з домоволодіння, 

але внаслідок її невеликого розміру і небажання правоохоронних органів 

погіршувати показники злочинів, він не реєструється; небажання 

правоохоронців розслідувати окремі категорії складно доказуваних справ – 
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зґвалтувань, примушування до вступу у статевий зв'язок, або фактичне 

приховування більш тяжких злочинів і кваліфікація їх за менш тяжкими 

статтями – умисне вбивство перекваліфікується на тяжкі тілесні ушкодження, 

що потягли смерть потерпілого, тілесні ушкодження – на побої, викрадення 

транспортного засобу – на угон). 

3. Гранична латентність – це коли злочин відбувся, але потерпілий не 

усвідомлює цього (кишенькова крадіжка).  

У зарубіжній кримінології вирізняють такі види латентної злочинності: 

1) злочини, які залишаються нікому невідомими; 

2) антисуспільні дії, що по суті є злочинними, але не визнаються такими 

(частина підліткової злочинності); 

3) невиявлені злочини, вчинені рецидивістами чи професійними 

злочинцями. 

Проміжкову категорію становлять так звані напівприховані злочини або 

«сіра злочинність», тобто діяння, зареєстровані правоохоронними органами, але 

не розкриті або такі, що розкриті, однак підозрювані звільняються від 

відповідальності за недостатністю доказів вини. 

Точних даних про розміри латентної злочинності немає. Тому стан 

латентної злочинності можна розрахувати за формулою: 

Л.з. = Нз. + Нр.з. + 3в.,  

де Нз. – незареєстровані злочини; Нр.з. – нерозкриті злочини; Зв. – 

злочини, по яких не винесені обвинувачувальні вироки (але вони розкриті). 

Існує також загальна формула обчислення латентної злочинності: 

З. л. = З ф. – З вр.,  

де З ф. – злочинність фактична; З вр. – злочинність врахована,  

а також обчислення її рівня: 

Р = ..

..

фЗ

врЗ

. 

Для встановлення рівня латентної злочинності використовують загальні і 

спеціальні методи кримінології (Тема 1). 

До загальних відносяться: виявлення громадської думки про стан 

латентної злочинності; експертна оцінка спеціалістів; вивчення документів 

правоохоронних органів, фінансово-ревізійного контролю, медичних закладів 

тощо. 

Спеціальними методами можна назвати оперативно-розшукові заходи, 

аналіз динамічних рядів злочинів; дослідження періоду від їх вчинення до 

розкриття і запровадження санкцій; екстраполяцію; системно-структурний 

аналіз тощо. 

Можна виокремити види злочинів, які найчастіше залишаються 

невиявленими, і навпаки. 

Низький рівень латентності мають очевидні злочини, внаслідок чого 

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

Середній рівень латентності мають злочини, вчинення яких не настільки 

очевидне (крадіжки, хуліганство, зґвалтування). Потерпілі не звертаються у 
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правоохоронні органи за захистом порушених прав, але і не приховують факт 

злочину (незначний збиток, невіра у можливість знайти злочинця чи доказати 

його вину тощо).  

Високий рівень латентності мають злочини, вчинення яких у більшості 

випадків відоме лише злочинцю і потерпілому, причому останній часто 

зацікавлений у приховуванні злочину з різних мотивів (шахрайство, давання та 

одержання хабара, вимагання, ухилення від сплати податків). Такі злочини, з 

огляду на їх неочевидність і практично “нульову” активність потерпілого, 

залишаються невідомими. 

Латентна злочинність залишається поза соціальним контролем і тому є 

особливо небезпечною, адже має такі негативні наслідки:  

а) викривляє уявлення про фактичні розміри злочинності, її кількісні та 

якісні показники; 

б) питання попередження латентної злочинності не враховуються і не 

плануються правоохоронними структурами;  

в) якщо при розкритих злочинах заподіяні збитки певною мірою 

відшкодовуються, то у прихованих – цього не робиться;  

г) відчуття безкараності заохочує осіб продовжувати злочинну діяльність 

і сприяє зростанню злочинності, особливо рецидивної;  

д) латентна злочинність, оскільки вона все ж «помічається» оточуючими, 

руйнує їх моральні засади, що сприяє становленню інших осіб на злочинний 

шлях; 

е) зменшує ступінь достовірності прогнозів злочинності та визначення 

найбільш ефективних напрямків попередження злочинності в цілому і 

латентної її частки; 

є) заважає реалізації кримінально-правового принципу невідворотності 

відповідальності та покарання; 

ж) підриває авторитет правоохоронних органів та держави в цілому; 

з) знижує активність громадян у попередженні злочинів. 

Як частина загальної злочинності, латентна злочинність містить у собі всі 

її ознаки, обумовлені тими ж соціальними чинниками та спричиняє матеріальну 

і моральну шкоду суспільству. Існують об’єктивні і суб’єктивні фактори 

латентної злочинності. Об’єктивні відносяться до обставин, за яких вчиняються 

злочини (недоліки у звітності і контролі, що перешкоджають розкриттю 

злочинів; відсутність письмових і речових доказів). До суб’єктивних факторів 

належать небезпечність особи, яка вчинила злочин; небажання потерпілого 

повідомляти про злочин; недоліки у роботі правоохоронних органів тощо. 

Отже, латентну злочинність необхідно виявляти для того, щоб: 

а) володіти інформацією про реальний стан злочинності на певній 

території;  

б) визначити справжню структуру злочинності; 

в) мати чіткіше уявлення про тенденції її розвитку; 

г) встановити реальний розмір шкоди, заподіяної державі та громадянам; 
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д) у повному обсязі виявляти чинники злочинності та розробляти методи 

їх усунення чи нейтралізації; 

е) точніше визначати заходи протидії злочинності як на 

загальнодержавному, так і на  регіональному рівні. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

1. Під латентною злочинністю розуміють сукупність злочинних діянь, що 

були реально скоєні, але не стали відомі органам кримінального судочинства і, 

відповідно, не відображаються в офіційній статистиці. 

2. Розрізняють латентність трьох видів: природну, штучну та граничну. 

3. Виділяють три рівня латентної злочинності: високолатентна, 

середньолатентна та низьколатентна. 

4. Існують об’єктивні і суб’єктивні фактори латентної злочинності. 

Об’єктивні відносяться до обставин, за яких скоюються злочини 

До суб’єктивних факторів належать небезпечність особи, яка скоїла 

злочин; небажання потерпілого повідомляти про злочин; недоліки у роботі 

правоохоронних органів тощо. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

1. Злочинність – це мінливе, історично-перехідне, соціально-правове, 

відносно масове явище суспільного життя, що включає в себе сукупність всіх 

злочинів, вчинених на певній території (державі, регіоні) за відповідний період 

часу, і що характеризується кількісними та якісними показниками. 

2. Злочинність характеризується наступними ознаками: найбільш 

небезпечний видом соціального відхилення; соціально-правове, негативне, 

історично зумовлене й історично мінливе, масове явище, має часову та 

територіальну поширеність. 

3. Злочинність класифікується за різними підставами: за кількістю 

вчинених злочинів, статтю, віком, мотивацією, територіальною поширеністю, 

формою вини, сферами суспільного життя тощо. Класифікація злочинності 

допомагає, по-перше, конкретизувати вивчення багатьох кримінологічних 

проблем, а по-друге, є важливою для вирішення практичних завдань протидії 

злочинності загалом та окремим її різновидам. 

4. Злочинність як соціальне явище має низку ознак, які відсутні у злочині, 

як індивідуальному акті поведінки. Ці ознаки відображаються рядом 

показників. Найчастіше у науковій та практичній діяльності використовуються 

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

географія. При поглиблених кримінологічних дослідженнях застосовуються 

додаткові показники: “ціна злочинності”, латентність злочинності та інше. 

5. Під латентною злочинністю розуміють сукупність злочинних діянь, що 

були реально скоєні, але не стали відомі органам кримінального судочинства і, 

відповідно, не відображаються в офіційній статистиці. 

Розрізняють латентність трьох видів: природну, штучну та пограничну. 

Виділяють три рівня латентної злочинності: високолатентна, 

середньолатентна та низьколатентна. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише базові поняття кримінології як 

комплексної науки. У зв’язку з цим, під час підготовки до семінарського 

заняття відпрацювати наступні питання: 

1. Загальна характеристика сучасної злочинності в Україні, тенденції її 

розвитку. 

2. Прояви злочинності: злочинний вчинок і злочинна діяльність. 

3. Види злочинності. 

4. Ціна злочинності. 

 

 

ТЕМА № 4. ДЕТЕРМІНАЦІЯ СУЧАСНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. ФОНОВІ 

ЯВИЩА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗЛОЧИННІСТЬ. 

(2 години) 

 

План 

1. Поняття кримінологічної детермінації. 

2. Класифікація детермінантів злочинності. 

3. Фонові явища та їх вплив на злочинність. 

4. Детермінація злочинності та злочинних проявів: структура, 

взаємозв’язок, відмінність. 
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Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2010. 396 с.  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Сформувати систему знань про детермінанти злочинності, з’ясувати 

поняття кримінологічної детермінації; визначенні поняття „причини 

злочинності” та їх класифікації, поняття „умови злочинності” та їх 

класифікації, характеристиці загальних чинників злочинності в Україні, 

усвідомити специфіку детермінаційного комплексу різних видів злочинності. 

 

ВСТУП 

Проблема детермінант злочинності займає одне з центральних міст у 

кримінології. Вона існує протягом тисячоліть, тобто значно раніше виникнення 

самої науки кримінології. 

В минулому, та й зараз, названі проблеми не знайшли свого остаточного 

вирішення. Вони, як і раніше, залишаються дискусійними. Існує багато 

висловлювань, теорій і концепцій про те, що ж визначає й обумовлює існування 

і відтворення злочинності. Подібне становище є наслідком різних 

методологічних підходів і посилок, з яких виходять автори та прихильники цих 

теорій та концепцій. Тому, проблеми детермінації злочинності становлять 

найбільш складний розділ кримінологічних знань. 

Коли розглядається поняття детермінант злочинності через спектр 

філософського вчення про причинність, то поряд із поняттям причини, яка 

викликає певний наслідок, неодмінно стоїть поняття умови, яка сама цього 

наслідку не викликає, але сприяє причині “виконати свою справу”. Терміни 

“причина” й “умова” законодавець не застосовує, але визначає, що при 

призначенні покарання враховуються ступінь тяжкості вчиненого злочину, 

особа винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання (ст.65 

КК України). Вони використовуються і кримінологією, хоча поряд з ними існує 

таке поняття як “детермінанти”, яке охоплює обидва вказані терміни. В цьому 

немає нічого дивного, адже причини і умови – складові елементами процесу 

детермінації, який, крім них, включає ще наслідок. Більш того, відштовхуючись 

від філософської суті цих понять, треба зауважити, що в кримінології між ними 

важко провести чітке розмежування. Так, відсутність потрібного досвіду і 

кваліфікованих фахівців, які б змогли організувати на високому рівні процес 

роздержавлення майна в Україні, були умовами злочинних проявів у ході 

приватизації. Але вони могли бути одночасно і причинами цих проявів, 

штовхнувши певних осіб на злочини. 

 

1. ПОНЯТТЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ 

При розв’язанні поставленої проблеми слід виходи з тієї безперечної 

обставини, що злочинність об’єктивно пов’язана з багатьма економічними, 

соціальними, суспільно-психологічними, організаційно-управлінськими, 

демографічними та іншими явищами і процесами, які в своїй сукупності (одні 

більшою мірою, інші - меншою) детермінують її. 
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Детермінувати (від лат. determinare – визначити) означає обумовлювати, 

прирікати, опосередковувати, викликати. Детермінізм включає усі зв’язки, які 

виражають залежність об’єктів, явищ, її існування та змінювання від будь-яких 

інших обставин. Існують різні види соціальної, в тому числі і криміногенної, 

детермінації. 

Кримінологічна детермінація злочинної діяльності як один із видів 

соціальної детермінації, є різновидом універсального зв’язку криміногенних 

явищ. 

Криміногенна детермінація виражається у двох основних видах – 

спричиненні (генетичний зв’язок - причина - наслідок) та обумовленні (зв’язок 

сприяння, створення сприятливих умов для формування та реалізації причин) 

злочинності. 

До системи кримінологічної детермінації входять такі детермінанти, як: 

причини, умови, кореляція (кореляційна залежність), системно-структурний 

зв’язок, зв’язок станів тощо. 

Причини та умови злочинності – це система негативних для відповідної 

суспільно-економічної формації та даної держави соціальних явищ, які 

детермінують злочинність як свій наслідок. 

Причинами називають такі явища (або сукупність взаємозв’язаних явищ), 

які породжують, викликають інші явища – можливі їх наслідки. Причинність у 

суспільстві має соціальний, об’єктивний характер, тобто вона притаманна 

самим явищам дійсності. 

Специфіка причинного зв’язку – це зв'язок коли одне явище породжує 

інше явище. Причини злочинності мають множинний характер, тому повинна 

бути комплексність при підході до причинності.  

Умови – це обставини, які: а) сприяють; б) перешкоджають реалізації 

причини та слідства; в) або створюють певний фон (колорит реалізації, який 

може бути природним, національним тощо).  

Фактори – також поділяються на: а) криміногенні; б) антикриміногенні; в) 

фонові. Як комплекс причин, існує і комплекс умов. 

Злочинність ми аналізуємо в плані існування двох кримінологічних 

принципів: а) системний підхід; б) принцип розвитку (не обов’язково це 

процеси еволюційні, вони можуть бути інволюційними).  

Причини злочинності: 

- соціально-психологічні обставини, що безпосередньо породжують і 

відтворюють злочинність та злочини як свій закономірний наслідок; 

- основа та сутність наслідку; 

- вихідний і визначальний елемент взаємозв'язку негативних соціальних 

явищ. 

Умови злочинності: 

- явища, котрі безпосередньо не породжують злочинності (наслідку), але 

слугують певними обставинами, що сприяють її виникненню та існуванню; 

- певним способом впливають на розвиток причинного зв'язку; 

- сприяють або не перешкоджають породженню злочинності. 
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З огляду на це, під причинами злочинності слід розуміти ту сукупність 

соціальних явищ і процесів, які її породжують, обумовлюють її існування та 

відтворення у суспільстві. 

Умови – є другим після причин видом детермінант, їх зв’язок з причиною 

та наслідком називають обумовленням. 

До умов злочинності належать ті обставини, які самі по собі не 

породжують безпосередньо дане явище, але супроводжують його причини, 

забезпечують їх певний розвиток, необхідний для виникнення наслідку. 

Кримінологія зараховує до умов злочинності ті об’єктивні обставини, що 

супроводжують її причини та взаємодіють з ними і тим самим сприяють 

виникненню і поширенню злочинних проявів у суспільстві. 

Здебільшого це недоліки у функціонуванні господарського та державного 

механізму, охороні правопорядку, державного чи приватного майна, обліку 

матеріальних цінностей тощо. Це можуть бути і упущення в діяльності 

державної адміністрації, правоохоронних та контролюючих органів, судів, 

прогалини у законодавстві. Вони об’єктивно сприяють існуванню злочинності, 

хоча прямо її не породжують. 

Під кореляцією мається на увазі синхронна залежність декількох масових 

явищ між собою. Подібна кореляційна залежність щодо предмета кримінології 

має місце, наприклад, між рівнем і структурою злочинності, з одного боку, і 

деякими соціально-демографічними процесами – з іншого, між рівнем 

злочинності і порою року. 

Системно-структурний зв’язок означає зв’язок однієї соціальної системи з 

елементами іншої, більш високого рівня системи. Так, злочинність пов’язана з 

елементами системи, що аналізується. Вона стикається і опосередковується 

іншими видами правопорушень – дисциплінарними, адміністративними, 

цивільно-правовими деліктами. 

Зв’язок станів – це опосередкування одного стану даної системи іншим. 

Коли ми говоримо про злочинність, то подібний зв’язок вбачається між 

окремими її частинами, яка характеризується їх антисоціальною спрямованістю 

(наприклад, між первинною і рецидивною, між злочинністю неповнолітніх і 

злочинності взагалі та інше). 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

1. До системи кримінологічної детермінації входять такі детермінанти, як: 

причини, умови, кореляція (кореляційна залежність), системно-структурний 

зв’язок, зв’язок станів, причини, умови тощо.  

2. Під причинами злочинності слід розуміти ту сукупність соціальних 

явищ і процесів, які її породжують, обумовлюють її існування та відтворення у 

суспільстві. 

3. До умов злочинності належать ті обставини, які самі по собі не 

породжують безпосередньо дане явище, але супроводжують його причини, 

забезпечують їх певний розвиток, необхідний для виникнення наслідку. 
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4. Під кореляцією мається на увазі синхронна залежність декількох 

масових явищ між собою. 

5. Системно-структурний зв’язок означає зв’язок однієї соціальної 

системи з елементами іншої, більш високого рівня системи.  

6. Зв’язок станів – це опосередкування одного стану даної системи іншим. 

 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕТЕРМІНАНТІВ ЗЛОЧИННОСТІ 

Для того, щоб розібратись в різноманітності причин і умов злочинності, 

повніше виявляти їх в практичній роботі та цілеспрямовано здійснювати 

необхідні заходи щодо їх усунення і нейтралізації, необхідна належна їх 

диференціація і класифікація. 

Класифікація причин і умов злочинності проводиться за різними 

критеріям: за механізмом їх дії; за соціальною природою; за рівнем їх дії 

(функціонування); за змістом; за суттю; по часовій та просторовій 

розповсюдженості. 

Класифікація причин та умов злочинності: 

За механізмом дії: 

- негативні соціальні явища і процеси, що детермінують всю злочинність 

в цілому (економічна та політична криза, падіння рівня моральності, 

освіченості населення; безробіття; проституція; наркоманія, алкоголізм; 

бездоглядність дітей; 

2) За соціальною природою: 

- об'єктивні криміногенні детермінанти – існують незалежно від волі та 

свідомості людей (історично-обумовлений рівень розвитку виробничих сил; 

стихійні лиха та явища природи), що не можуть бути усунені негайно; 

- піддаються лише нейтралізації, блокуванню, звуженню, або 

перешкоджанню їх розвитку та криміногенному впливу (відставання свідомості 

населення від буття; індивідуальної свідомості від суспільної; суперечності 

соціального розвитку); 

- суб'єктивні криміногенні детермінанти – цілком залежать від волі та 

свідомості людей; 

- результат недоліків діяльності людини у різних сферах (господарській, 

культурно-виховній, правозастосовчій, правоохоронній, політичній, освітній, 

управлінській тощо); 

Але тут слід враховувати умовність поділення явищ на об’єктивні і 

суб’єктивні, тому що у „чистому” вигляді абсолютно об’єктивних або 

суб’єктивних явищ у суспільстві не існує. Більшість з них носять об’єктивно-

суб’єктивний характер з переважністю об’єктивного або суб’єктивного. Так, в 

явищах чи процесах, які не залежать від діяльності людей, переважують 

елементи об’єктивного, а в тих, що залежать від поведінки людей – 

суб’єктивного характеру, наприклад, недоліки в організаційно-управлінській 

діяльності. 

3) За рівнем дії: 

- причини та умови злочинності в цілому (макрорівень); 
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- причини та умови різних груп злочинів (мікрорівень); 

- причини та умови окремих видів злочинів (мікрорівень); 

4) За змістом: 

- економічні;    - політичні; 

- ідеологічні;    - правові; 

- організаційно-управлінські;  - технічні;  

- соціально-психологічні;  - індивідуально-психологічні; 

- культурно-виховні; 

Детермінанти злочинності залежно від їх рівня дії поділяються на:  

1) чинники злочинності в цілому;  

2) чинники окремих видів злочинності; 3) чинники конкретних злочинів. 

Інший вид рівневого підходу передбачає виявлення причин і умов 

злочинності (в цілому або окремих структурних її підрозділів)  

на рівні усього суспільства (макрорівень),  

окремих його соціальних груп і сфер соціального життя,  

і на рівні окремого індивіда (мікрорівень). 

Ці рівні взаємопов’язані, але зміст причин і умов злочинності на кожному 

з них не однаковий. 

На загальносоціальному рівні виявляються найбільш загальні причини і 

умови, з якими пов’язано саме існування злочинності за даних історичних умов. 

На рівні соціальних груп фіксуються причин і умови, які характерні для 

цих груп і колективів. 

На індивідуальному рівні мова йде про причини й умови конкретного 

злочину скоєного конкретною особою, тут багато індивідуального, 

суб’єктивного, ситуаційного, іноді випадкового (особливості особистості й 

життєвий досвід, зв’язки, знайомства тощо). 

Разом з тим, загальносоціальні причини й умови злочинності 

трансформуються в індивідуальні, а найбільш типові індивідуальні причини і 

умови „складаються” в загальносоціальні. 

Рівневий підхід до аналізу причин і умов злочинності відповідає 

діалектичному закону співвідношення загального, окремого і одиничного. 

Вивчення причин і умов на загальносоціальному і груповому рівнях має 

науково-пізнавальне значення та слугує практиці для розробки і організації 

системи соціальної профілактики злочинності в рамках всієї держави, окремих 

її регіонів, соціальних груп і колективів. Виявлення причин і умов конкретного 

злочину (індивідуальний рівень) підпорядковується безпосередньо практичним 

завданням – правильному вирішенню кожної конкретної справи, 

індивідуалізації відповідальності правопорушника та усуненню обставин, які 

сприяють вчиненню ним даного злочину. 

За змістом криміногенні детермінанти прийнято підрозділяти на 

економічні, політичні, ідеологічні, соціально-психологічні, культурно-виховні, 

організаційно-управлінські. 

В якості економічних умов злочинності можуть виступати такі, як; не 

відповідність між рівнем розвитку суспільного виробництва і постійно 
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зростаючими потребами членів суспільства; розбіжності між формами праці, 

умовами життя, різними прошарками населення, безробіття, товарний дефіцит, 

інфляція та ін. 

Разом з тим, слід мати на увазі, що, як правило, дія економічних факторів 

носить опосередкований характер. Ці фактори не детермінують безпосередньо 

злочинні діяння, вони впливають або преломлюються крізь структуру 

особистості злочинця. 

Недоліки в ідеологічній сфері (в ідейно-виховній роботі, функціонуванні 

засобів масової інформації та ін.) також впливають на існування злочинності. 

Слід підкреслити, що всі детермінанти злочинності проявляють себе у 

подібній якості через психологію, свідомість людей, формуючи, підтримуючи 

або посилюючи антисоціальні погляди, прагнення. Тому злочинність завжди 

пов'язана із соціально-психологічними детермінантами, які є необхідними і у 

відомому розумінні головними. Суттєвою особливістю соціально-

психологічних детермінант є те, що вони з одного боку являються похідними 

від соціальних умов, а з іншого – мають відому самостійність і стійкість. 

Індивідуальна свідомість, свідомість окремих груп населення обумовлюється 

тими ідеями, поглядами, звичками, які склалися як багатовіковий досвід людей, 

який передається із покоління в покоління. Це, безумовно, не можна не 

враховувати у причинному комплексі детермінант злочинності. 

Індивідуалістична, приватновласницька психологія ще продовжує зберігати 

свій шкідливий вплив і, як правило, лежить в основі мотивації антигромадської 

поведінки. 

Недоліки і прорахування в організаційно-управлінській сфері можуть 

викликати причини й умови, які сприяють вчиненню злочинів. Мова йде про 

недоліки у підборі кадрів, поганій організації обліку й контролю, проявах 

бюрократизму і протекціонізму, недоліки у правоохоронній діяльності і т.ін. 

За суттю детермінанти злочинності поділяються на соціальні і біологічні. 

Правильний підхід до аналізу соціального і біологічного у причинах 

злочинності дозволяє виявити взаємозв’язки біологічного, психологічного і 

соціального у процесі вивчення злочинності, її причин, особистості злочинця і 

розробці засобів попередження злочинності. 

Будь-яка людина, в тому числі і злочинець, виступає в реальному житті як 

цілісна істота, яка проявляє себе у єдності біологічних, психологічних і 

соціальних характеристик. 

Аналізуючи співвідношення соціального і біологічного у вивченні 

злочинності, її причин, вчені звертають увагу на те, що врахування біологічних 

детермінант може визначити характер організації і проведення профілактичної 

роботи. Це дає можливість враховувати різну схильність людей в тій чи іншій 

ситуації і на цій підставі диференційовано організовувати індивідуально-

профілактичну діяльність. 

Причини та умови злочинності розрізняються також по часовій і 

просторовій розповсюдженості. Потрібно розрізняти причини та умови, які 

діють відносно постійно і тимчасово (наприклад, у зв’язку з будь-якими 
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одноразовими обставинами або пригодами) на всій території держави, окремих 

її регіонів і специфічних зон (міська та сільська місцевість, портові міста, 

курортні зони і т.п.), а також, які мають місцевий локальний характер. 

Вказані обставини суттєві для організації протидії злочинності, розробки 

та здійснення відповідних профілактичних заходів, в тому числі і органами 

внутрішніх справ. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

1. Класифікація причин і умов злочинності проводиться за різними 

критеріям: за механізмом їх дії; за соціальною природою; за рівнем їх дії 

(функціонування); за змістом; за суттю; по часовій та просторовій 

розповсюдженості. 

2. За механізму дії негативні соціальні явища і процеси, які детермінують 

злочинність поділяються на причини і умови, а останні, в свою чергу, 

поділяються на дві групи: 1) умови, що сприяють виникненню (формуванню) 

причин; 2) умови забезпечення реалізації результативного процесу вчинення 

злочинів. 

3. Детермінанти злочинності залежно від їх рівня дії поділяються на: 

1) чинники злочинності в цілому; 2) чинники окремих видів злочинності; 

3) чинники конкретних злочинів. 

4. За соціальною природою криміногенні детермінанти поділяються на 

об'єктивні, об'єктивно-суб'єктивні і суб'єктивні. 

5. За змістом криміногенні детермінанти прийнято підрозділяти на 

економічні, політичні, ідеологічні, соціально-психологічні, культурно-виховні, 

організаційно-управлінські. 

6. За суттю детермінанти злочинності поділяються на соціальні і 

біологічні. 

7. По часовій і просторовій розповсюдженості причини та умови 

розрізняють на постійні і тимчасові на всій території держави, окремих її 

регіонів і специфічних зон (міська та сільська місцевість, портові міста, 

курортні зони і т.п.), а також, які мають місцевий локальний характер. 

 

3. ФОНОВІ ЯВИЩА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗЛОЧИННІСТЬ. 

Філософія вчить, що в світі немає жодного явища яке з´явилося із 

небуття, само по собі. Явища соціальної дійсності виникають по-різному, у 

тому числі шляхом часткової трансформації з інших споріднених явищ. 

Очевидно одне - у кожного явища існує своя першооснова, від якої бере 

початок нове утворення. Злочинність у цьому плані не є виключенням. Маємо 

визнати, що паралельно із злочинністю, у системі суспільних відносин існують 

й інші негативні явища. Вони взаємодіють із злочинністю, перебувають у 

різного роду зв´язках та відносинах. У кримінології такі явища називаються 

фоновими. За змістом - це асоціальні явища. Вони виражаються у формі 

соціальних відхилень від встановлених норм і цінностей, несуть загрозу 

дестабілізації суспільних відносин. Фонові для злочинності явища здійснюють 
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системний негативний вплив на всі сфери суспільного життя, відносини між 

людьми, стан моральності й правопорядку у державі в цілому. 

Традиційно до фонових явищ відносять пияцтво, наркотизм, соціальний 

паразитизм, проституцію, бродяжництво і безпритульність. Останнім часом цей 

перелік розширився за рахунок насильства в сім´ї, суїцидальної поведінки, 

бідності, правового нігілізму, проявів аморальності, психічних розладів та 

інших відхилень від загальновизнаних норм поведінки. 

Фонові явища мають як спільні так і відмінні із злочинністю риси. 

Спільним для них є належність до одного класу об´єктів дійсності, а саме 

соціальних відхилень (девіацій), що вказує на загальну причинність, однотипні 

закономірності функціонування. Злочинність та фонові явища пов´язані 

зв´язками станів, обумовлення, кореляції, перебувають у статистичних 

залежностях. Відмінності між ними криються у характері ризиків та загроз, що 

від них виходять, ступені тяжкості наслідків, неоднаковому ставленні держави і 

людей до цих явищ. 

Фонові для злочинності явищами - це альтернативні легальним норми, 

інститути та форми діяльності, що дестабілізують систему суспільних відносин 

та санкціонують порушення правових приписів і кримінально- правових 

заборон. Фонові явища послаблюють дію офіційних регуляторів суспільних 

відносин, обмежують сферу їх впливу, при цьому підсилюють інтенсивність і 

розширюють межі згубного впливу неправових норм та інститутів, сприяють 

масовому порушенню вимог моралі і правових приписів. Таким чином, фонові 

явища розширюють поле ненормативності, підготовлюють суспільну свідомість 

до переходу від суспільно шкідливих до суспільно небезпечних форм 

поведінки. Зазначені явища не породжують злочинність як свій наслідок, а 

виконують роль її детермінант, виступають сприятливим середовищем для 

поширення останньої. 

Фонові явища можна поділити на загальні та спеціальні. Перші 

унормовують відхилення від загальновизнаних норм моралі та етикету, 

підривають культурні і духовні засади суспільства, полегшують становлення на 

шлях правопорушень і злочинів. Йдеться про нелегальну трудову міграцію, 

стихійну урбанізацію, тиражування ЗМІ сумнівних цінностей, дитячу 

бездоглядність та безпритульність, бродяжництво і жебрацтво осіб без певного 

місця проживання, трудову незайнятість працездатних осіб, низьку культуру 

Спеціальні фонові явища виступають соціальною базою для поширення 

взаємопов´язаних видів злочинності та груп злочинів. Наприклад, наркотизм 

або немедичне вживання психоактивних речовин сприяє втягненню 

наркоспоживачів у вчинення правопорушень і злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів. На 

ґрунті наркотизму вчиняється також значна кількість тяжких насильницьких і 

корисливих насильницьких злочинів. Сексуальна розпущеність, нетрадиційні 

види статевих стосунків та проституція частково переходять у вчинення 

статевих злочинів. Тіньова економіка, безгосподарність і корупція стимулюють 

вчинення злочинів проти власності, у сферах господарської та службової 
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діяльності. Насильство у сім´ї - найтісніше пов´язане із вчиненням злочинів 

проти життя та здоров´я особи членів сім´ї. Дискримінація особи або групи осіб 

за ознаками раси, національності, релігійних переконань зумовлюють 

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 

належності або релігійних переконань, а також вчинення групи насильницьких 

злочинів з мотивів расової, релігійної чи національної нетерпимості. 

Порушення правил дорожнього руху може призвести до вчинення 

автотранспортних злочинів. 

Насамкінець слід зазначити, що фонові явища лише підвищують 

вірогідність вчинення пов´язаних із ними злочинів. Лише утворення критичної 

маси порушень моральних і правових норм високовірогідно 

супроводжуватиметься збільшення кількості вчинених злочинів. Так, 

наприклад на 300 випадків порушень правил дорожнього руху припадає 1 

автотранспортний злочин і т.д. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

1. Паралельно із злочинністю, у системі суспільних відносин існують й 

інші негативні явища, які взаємодіють із злочинністю, перебувають у різного 

роду зв´язках та відносинах, такі явища називаються фоновими. За змістом - це 

асоціальні явища. Вони виражаються у формі соціальних відхилень від 

встановлених норм і цінностей, несуть загрозу дестабілізації суспільних 

відносин. 

2. Традиційно до фонових явищ відносять пияцтво, наркотизм, 

соціальний паразитизм, проституцію, бродяжництво і безпритульність, 

насильство в сім’ї, суїцидальна поведінка, бідність та інших відхилення від 

загальновизнаних норм поведінки. 

3. Фонові явища можна поділити на загальні та спеціальні. 

 

4. ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЗЛОЧИННИХ ПРОЯВІВ: 

СТРУКТУРА, ВЗАЄМОЗВЯЗОК, ВІДМІННІСТЬ. 

Завдання цього розділу — розгляд з позицій загальної теорії суспільної 

детермінації та причинності процесів детермінації злочинності і окремого 

злочинного прояву, їх елементів, загальних закономірностей цих процесів та їх 

відмінностей. При цьому пам'ятаємо, що злочинність нами визначена як 

людська діяльнісна активність, що проявляється у діяннях, які закон визнає 

злочинами. 

Слід нагадати, що в кримінології, особливо радянській, питання про 

детермінацію злочинності, її причини майже завжди розглядалося відокремлено 

від причин і умов вчинення конкретного злочину. 

Мотивами такого підходу у більшій мірі було те, що злочинність і 

злочинні прояви — явища різного рівня та порядку. Злочинність — явище 

соціальне, тому у нього можуть бути лише соціальні причини. Злочин — явище 

іншого рівня — індивідуального, у вчиненні якого значну, якщо не провідну, 

роль відіграють особистісні елементи, а також індивідуальні біопсихологічні 

властивості, особисті умови буття, середовища, конкретної життєвої ситуації. В 
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основі таких тверджень, очевидно, лежали ідеологічні прагнення жодним 

чином не похитнути уявлення про злочинність як виключно соціальне явище, 

на рівні якого немає місця елементам індивідуального рівня, зокрема 

неприйнятного, не типового для соціальної системи індивідуального буття, а 

також намагання «прикрасити» соціальний лад, який нібито не продукує і 

немістить елементів суспільного буття, що можуть породжувати злочинність. 

Таке «відірване» уявлення про детермінанти злочинності й окремих 

злочинів, їхнє протиставлення піддавалося критиці окремими авторами як 

необгрунтоване ще у радянські часи. Зазначалося, що конкретні детермінанти 

злочину виступають порівняно нероздільним елементом системи причин і умов 

злочинності, а конкретні злочини — елементами злочинності». Незважаючи на 

декларовану зміну ідеологічних орієнтирів та нібито відкидання догм 

соціалістичної міфології у суспільстві нових суверенних країн, зокрема в 

Україні, в кримінологічній літературі, навчальних програмах з кримінології та у 

новітніх підручниках з кримінології питання детермінації злочинності 

розглядаються відокремлено від причин і умов конкретного злочину. 

Безперечно, злочинність та її діяльнісні прояви — елементи систем 

різного рівня: перша — це система високого узагальнення та певної соціальної 

абстракції, друга — прояв елементів індивідуального рівня. Так само і 

детермінанти цих комплексів елементів (суспільного і індивідуального) 

знаходяться на різних рівнях узагальнення. Під час узагальнення останніх на 

соціально-суспільному рівні, певна річ, деякі індивідуальні детермінанти не 

виявляються у незмінному вигляді, окремі їх особливості зовсім не 

проявляються, але належні їм якісні ролі в системі детермінації та механізми 

співвідношення у детерміністичному процесі не змінюються. Взаємозв'язок між 

ними характеризується філософською закономірністю співвідношення між 

загальним і окремим. Між ними знаходиться й особливе, що відтворює 

детермінацію окремих видів злочинності. 

Коли розглядається структура детермінації конкретного злочину, то ні в 

кого не виникає питання щодо ролі у ній особи, елементів ЇЇ психології та 

загалом свідомості, які виявляються у мотивах злочину і є безпосередньою, 

внутрішньою причиною його вчинення. Які саме елементи індивідуально-

психологічного комплексу особи відіграють тут вирішальну роль — питання 

дискусійне, ми розглянемо його у главі про особу злочинця. Дія цієї причини 

визначається змістом індивідуальної свідомості, зокрема індивідуальної 

психології. На формування останньої, а також на її реалізацію у конкретному 

діяльнісному прояві впливають умови, у яких складалися особистість та 

світогляд особи, а також умови середовища, індивідуального та групового 

буття і конкретної життєвої ситуації, в яких елементи свідомості позначаються 

на виникненні та реалізації мотиву злочину. Ці питання докладніше 

висвітлюються у главі про механізм злочинного прояву. Згідно з теорією 

детермінації умови формування особи, що вчинила злочин, та умови реалізації 

її особистісних та інших індивідуальних властивостей належать до умов, які 

сприяють вчиненню злочину, прояву дії його причини. 
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Разом з тим, і це дуже важливо, умови формування особи, а також умови 

реалізації її мотивів, маючи індивідуально конкретний зміст стосовно певної 

особи і певного злочину, не є виключно індивідуальними. За своїм типовим 

змістом елементи індивідуальної психології та свідомості є одиничним 

окремим проявом певних елементів суспільної психології та свідомості. 

Остання, з одного боку, є узагальненим відбитком існуючих елементів 

індивідуальної свідомості певної частини членів суспільства, з другого — 

елементи суспільної свідомості та психології є відображенням інших 

суспільних відносин, явищ, процесів економічного, соціального, соціально-

психологічного, політичного, правового та іншого змісту. Між суспільною, 

груповою та індивідуальною свідомістю, її елементами, у тому числі 

негативними, що спричинюють злочинні прояви, також існує закономірне 

співвідношення як між загальним, особливим та одиничним. Тому, за словами 

визначного російського кримінолога Г. А. Аванесова, «у причинах та умовах 

конкретних злочинів потрібно виявляти те, що є загальним для усіх злочинів... 

Стосовно ж причин та умов окремих видів злочинів потрібно сказати, що вони 

є елементами причин злочинності у цілому, співвідносяться з ними як особливе 

із загальним, через що у своєму визначенні містять ознаки цілого — злочин-

ності». Як на одиничному рівні певні елементи індивідуальної психології і 

свідомості є безпосередніми причинами вчинення окремого злочину, так і на 

узагальненому рівні злочинності як певної абстракції, що має конкретні прояви 

лише на індивідуальному та груповому рівнях, її безпосередньою причиною 

слід визнати таку узагальнену абстракцію, як суспільна свідомість та її психо-

логічна частина, а точніше — негативні щодо суспільства, його інтересів, у 

тому числі правопорядку, елементи цієї суспільної психології та свідомості. Що 

стосується зазначених вище соціальних відносин, явищ, процесів економічного, 

соціального, соціально-психологічного, політичного, правового та іншого 

змісту, які здійснюють визначальний вплив на формування та реалізацію 

негативних, антисуспільних елементів суспільної свідомості та психології, то 

вони згідно з теорією детермінації є причинами останніх. Але щодо 

злочинності вони є умовами, що сприяють їй, однак не її причинами, як це 

зазначалося багатьма кримінологами у радянські часи і навіть у наш час — 

мабуть, за традицією, стверджують деякі з них. Точне дотримання теорії 

детермінації та причинності не дає підстав визнати обґрунтованими подібні 

твердження. Жодне економічне, соціальне, політичне, правове, соціально-

психологічне явище, як би воно негативно не впливало на суспільну та 

індивідуальну свідомість, само безпосередньо не породжує злочинні прояви та 

злочинність в цілому. Для набуття генетичної, продукуючої дії його вплив має 

пройти через свідомість, психологію, зокрема на індивідуальному рівні, і лише 

за інших сприяючих обставин (умов) може втілитися у вчинення злочину. 

Визначний російський кримінолог Ю. М. Антонян, який на емпіричному рівні 

провів десятки досліджень спричинення злочинів, впевнено і обґрунтовано 

стверджує, що «будь-які причини: зовнішні чи внутрішні… визначаються 
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мисленням людини... жоден фактор... не буде діяти, не переломившись у 

психології та психіці людини». 

У зв'язку з наведеним є потреба розглянути так званий «конфліктний» 

підхід до пояснення обумовлення злочинів. Відомо, що соціальний конфлікт як 

прояв діалектичного закону боротьби протилежностей належить до одного з 

механізмів прояву та розв'язання суспільних протиріч. Можна стверджувати, 

що проявом соціального конфлікту є «кримінальний конфлікт», який знайшов 

вияв у вчиненні діяння, що передбачено кримінальним законом як злочин. 

Виникає питання: в якому зв'язку зі злочином знаходиться соціальний 

конфлікт, чи є останній причиною вчинення кримінальних дій? При цьому 

термін «причина» вживається у тому безпосередньо продукуючому та взагалі 

активно дійовому значенні, яке йому надає теорія причинності. Окремі автори, 

що пишуть на кримінологічні теми, запропонували позицію, яка дає змогу 

припускати, що конфлікт є не лише підставою вчинення злочину (проти цього 

не варто заперечувати), а і його причиною. В обґрунтування цієї позиції вони 

наділяють окремих особистостей «конфліктною спрямованістю», часткою 

життя яких є суспільно небезпечна діяльність, що досягає кримінально-

правової оцінки. Для уточнення саме генетичного зв'язку між конфліктом і 

злочином наводиться твердження, що «можливо, конфлікт є батьком усіх 

явищ». 

Розглянемо наведені аргументи по черзі. Соціальна типологія 

спрямованості особистості на першому рівні типологізації, де підставою 

диференціації є соціальна сутність, виділяє тип суспільно-неприйнятної 

спрямованості. На наступному рівні, де остання диференціюється за її 

сутнісними різновидами, виокремлюються типи асоціальної, антисоціальної, 

суспільно небезпечної спрямованості. Суспільна неприйнятність, суспільна 

небезпечність спрямованості особистості названих типів суперечить суспільно 

принятній спрямованості. Формою прояву названої суперечності може бути 

соціальний конфлікт як між особою і суспільством, так і між особами різних 

типів спрямованості особистості. Таким чином, конфліктність є не типовою 

ознакою сутності спрямованості особистості, а наслідком суперечливості між 

суспільно прийнятною і суспільно неприйнятною спрямованістю різних осіб у 

суспільстві. До речі, диференціація за діянням, його ознаками, у тому числі за 

наявністю конфлікту як підстави або приводу до вчинення злочину, належить 

до наступного (третього) рівня соціальної типології особистості, де підставою 

типологізації є прояв сутності в окремих явищах, одним з яких є злочинне 

діяння. Типологізацію особистості злочинця та її спрямованості більш докладно 

описано у наступній главі. 

Таким чином, соціальний, у тому числі кримінальний, конфлікт е не 

причиною, а підставою вчинення злочину. «Конфліктний» підхід не розкриває 

сутності суперечностей: конфлікт — лише зовнішня їх оболонка. За 

закономірностями та термінологією теорії детермінації цей конфлікт є не 

причиною, а умовою, що сприяє вчиненню злочину. Причиною останнього є 

той самий індивідуально-психологічний комплекс особи, одне з провідних 
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місць в якому належить суспільно неприйнятній та суспільне небезпечній 

спрямованості особистості, що суперечить суспільно-прийнятній свідомості та 

психології. На ґрунті цієї суперечності виникає соціальний конфлікт, який за 

певних криміногенних умов може стати підставою або приводом до вчинення 

злочину. Якщо ж ставити питання щодо «батьківства» конфлікту стосовно 

злочину, то слід з'ясувати: а хто чи що є «батьком» конфлікту? Відповідь 

приведе нас знову до суспільно неприйнятної спрямованості особистості. 

Конфліктність може бути характерологічною рисою, особливо за наявності 

психічних відхилень, у тому числі в межах осудності. Але знову-таки ця та інші 

характерологічні риси не є причиною вчинення злочину, а лише умовою, яка 

йому сприяє. У разі набуття характерологічною рисою функції причини діяння, 

останнє, як відомо, втрачає можливість кваліфікуватися як злочин, як таке, що 

вчинено поза свідомістю особи. 

Принагідне є потреба критично розглянути ще одне твердження названих 

авторів щодо запобігання та розв'язання соціальних конфліктів «з урахуванням 

головного феномену демократичного суспільства — свободи волі (вибору) 

щодо тієї чи іншої, позитивної чи негативної форми поведінки». Свобода 

вибору не є феноменом демократичного суспільства. Необмежена свобода 

вибору — це теоретична конструкція, яка продовжує відому теорію «свободи 

волі», що отримала ґрунтовні заперечення у вітчизняній кримінології ще у 

радянські часи і у наш час та не надала аргументів, щоб знову до неї 

повертатися. У демократичному суспільстві норми життєдіяльності, у тому 

числі правові, встановлюються в інтересах суспільства і осіб, які його 

складають. «Вільний» вибір негативної поведінки за цих умов є неповагою до 

демократичних інтересів та цінностей, нехтуванням ними, виявленням 

недемократичності, свавілля, що критично оцінюється у суспільстві та 

засуджується ним згідно з встановленими правовими і процесуальними 

нормами. Нові аргументи іншого роду щодо неспроможності через «свободу 

волі (вибору)» пояснювати позитивну та негативну поведінку надають новітні 

дослідження у галузі нейрофізіології. У пошуку відповіді на питання: чому 

саме у певному напрямі та певного змісту складається мислення людини, 

сучасні нейрофізіологи спостерігають підкорення цих процесів «вбудованому у 

нас механізму оргастичності», що включає названі вище елементи 

індивідуальної психофізіологічної особливості (вроджені інстинкти, рефлексії, 

загальнолюдські набори мотивацій, емоцій, матриць попереднього досвіду і 

культури тощо), завдяки яким мозок людини від народження «вже налаш-

тований сприймати навколишнє «як потрібно». Свідомість, свідоме Я, що 

виникають за потребою спілкування особи у межах соціуму, — це лише 

«допоміжний феномен, що супроводжує роботу мозку». Через це відомий 

український нейрофізіолог О. Кришталь зробив висновок, що «свідома воля — 

лише ілюзія», а свобода волі — «свобода на Іювідку». 

Слід зазначити, що було чимало спроб звести причину злочинного прояву 

до одного визначального детермінанту, на зразок соціального конфлікту. 

Цікаву думку у цьому відношенні висловив Ю. М. Антонян, який на підставі 
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багатьох прикладних досліджень, у тому числі із застосуванням спеціальних 

психологічних методик, зробив висновок, що «причиною схильності людей до 

злочину є їх постійна стурбованість своїм становищем», в основі якої лежить 

«синдром тривожності», що у наиширшому значенні має розумітися як «гостре 

незадоволення собою, своїм існуванням, ставленням до себе, зрештою, своїм 

становищем у цьому світі». Спостереження справді цікаве, до того ж 

ґрунтується на переконливих дослідницьких матеріалах. Але спробуємо 

визначити, чи є «тривожність» новим самостійним елементом у системі 

психологічного обумовлення поведінки людини, наразі злочинного прояву? 

Виявляється, що тривожність тісно пов'язана з потребою, є різновидом 

ставлення до неї, зокрема до нереалізованої потреби. Цей психологічний стан 

виникає, коли потреба для людини є актуальною, а можливість її задоволення 

проблематичною або навіть нездійсненною, що і викликає, як пише сам автор, 

«негативні переживання та потребу змінити умови свого існування». Але 

потреба — це лише ланка на шляху формування орієнтацій, спрямованості, 

криміногенної мотивації особи, що за відповідних умов може реалізуватися у 

мотиві та намірі вчинити злочин. Причиною останнього стане згаданий 

індивідуально-психологічний комплекс, одним із джерел (не причиною) 

виникнення якого була у ретроспективі згадана потреба, невдоволеність і 

тривожність з приводу її нереалізації за звичайних умов. 

До цих тверджень слід додати ще кілька міркувань. 

Перше. Яке місце за розглянутої конструкції відводиться на рівні 

злочинності загалом тим біопсихологічним властивостям, ознакам, які не 

належать прямо до особистіших ознак і є індивідуальними особливостями, що 

беруть участь у формуванні мотиву злочину і його реалізації? Чи слід бачити їх 

місце на загальному рівні злочинності? Досі кримінологи, як правило, не 

знаходили їм там місця, бо причини злочинності трактувалися виключно як 

соціальні. Вважаю, що цю позицію слід переглянути. Прояв позначених 

елементів справді відбувається лише на індивідуальному рівні. Але їх наявність 

на цьому рівні, насамперед межових аномалій психіки, емоційно-вольових 

відмінностей певного психофізіологічного типу осіб, деяких їх 

характерологічних ознак, патопсихологічних особливостей, оскільки вони 

мають більш масовий характер, має враховуватися і на загальному рівні 

детермінації злочинності. Не лише через констатацію їх присутності у системі 

детермінації злочинності як сприятливих умов. А ще більш важливо — у їх 

визначенні, обліку та врахуванні у системі суспільної профілактики 

злочинності через планування, організацію та здійснення відповідних 

лікувально-профілактичних, корекційних та інших заходів. 

Друге. Коли мова йде про елементи свідомості як про причину 

злочинності, слід мати на увазі неоднорідність, різні рівні відображення у ній 

елементів об'єктивної реальності. Вищий рівень свідомості — це наукові, 

систематизовані уявлення та інші її інтегровані елементи. Нижчий рівень — 

буденна, побутова, емпірично-життєва, повсякденна свідомість, яка 

безпосередньо здійснює свій вплив на мотивацію у виробничій, побутовій, 
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середовищно-груповій сфері. У ній нерідко суперечливо поєднуються розум, 

розсудливість та віртуальні уявлення (забобони), дійсні знання і висновки та 

сумнівні умовиводи. Буденна свідомість функціонує не лише як практичні 

судження, погляди, а й як традиції, звички, чутки, настрії, моди, пережитки. 

Саме тут зазвичай формуються ті елементи буденної свідомості, які мають 

асоціальний, тобто байдужий до інтересів суспільства, або антисуспільний 

характер, що суперечать цим інтересам. Тому вони й стають причинами 

мотивації дій, заборонених кримінальним законом, тобто злочинів, а у їх 

узагальненій сукупності — причинами злочинності. 

Прихильники обґрунтованого пояснення безпосередніх причин злочинів 

та злочинності через названі соціально-психологічні утворення свідомості 

інколи йдуть далі і згідно з вченням про форми суспільної свідомості 

(економічну, політичну, правову, моральну, релігійну, естетичну свідомість) 

намагаються виділити у цих формах відповідні антисуспільні та криміногенні 

підсистеми і елементи, які нібито спричиняють вчинення злочинів відповідно 

— в економіці, у політичній сфері, спрямованих проти моралі, особи тощо, і 

мають бути включені до системи причин злочинності. Вважаю, що це штучне 

виділення. Очевидно, справді можливо, у разі виявлення та класифікації 

антисуспільних елементів свідомості як причин злочинності, в інтересах 

наукового дослідження і узагальнення останніх розподілити їх відповідно до 

змісту за формами суспільної свідомості. Але у реальному житті, особливо на 

рівні індивідуальної свідомості, ЇЇ антисуспільні елементи, які є причиною 

вчинення злочинів, тісно переплітаються. Тут економічні мотиви поєднуються з 

сімейно-побутовими, соціально-психологічними, а байдуже, негативне 

аморальне ставлення до особи, зокрема до жінки, сполучається з певними 

характерологічними ознаками агресивності, звичкою до насильницького 

способу задоволення своїх потреб, примх, з послабленням вольових засобів і 

пересторог через вживання алкоголю, наркотиків тощо. Навряд чи можна чітко 

і переконливо розподілити ці «збудники» до злочинів за формами суспільної 

свідомості. 

Третє. Відомо, що суспільство, його складові, зокрема суспільна 

свідомість, у тому числі її негативні елементи, які продукують злочинність, 

знаходяться у постійному розвитку, зазнають постійних змін. Це стосується й 

процесів соціальної детермінації та причинності злочинності. Через це під час 

їх розгляду та визначення потрібно дотримуватися принципу історизму, тобто 

встановлювати конкретний стан та зміст негативних елементів суспільної 

свідомості, які спричиняють злочинність та її діяльнісні прояви, їх зміни на 

певний час, у певних історичних умовах, порівнюючи із станом цих явищ у 

минулому, коли значною мірою вони й були обумовлені. При цьому важливо 

вивчати і чинники, що призвели до скорочення злочинності, оскільки у такий 

спосіб також можуть бути визначені детермінанти, від яких залежить її рівень 

та динаміка. 

Четверте. З філософії відомо, що кожному явищу і процесу притаманні 

внутрішні протилежності, які мають форми єдності та взаємодії, включаючи 
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протидію та боротьбу між ними. Протилежності — це сторони діалектичної 

суперечності. Розв'язання діалетичної суперечності є рушійною силою будь-

якого розвитку, насамперед розвитку суспільства, його відносин, складових 

елементів, у тому числі суспільної свідомості. Кожному суспільству і його 

елементам властиві суперечності, старі й нові змістовні характеристики, 

негативні та позитивні сторони. Коли йдеться про негативні антисуспільні 

елементи суспільної свідомості, потрібно усвідомлювати, що вони знаходяться 

у постійній взаємодії з позитивними елементами, їхнє співвідношення у кожний 

історичний момент є мінливим, від чого залежить мінливість негативної 

характеристики елементів суспільної свідомості та виконання ними ролі причин 

злочинності. До того ж така суперечливість і мінливість властиві тим 

економічним, соціальним, політичним, іншим чинникам, які обумовлюють 

негативні елементи суспільної свідомості. Тому, коли досліджуються і 

визначаються причини на рівні злочинності в цілому, дуже важко врахувати та 

вирахувати точний стан та вплив усіх компонентів ЇЇ детермінації. Реально 

дослідник вимушений обмежуватися відомою методологічною 

детермінаційною схемою, де визначені функціональні ролі кожного з 

детермінантів, не враховуючи зміну значення їх показників. Більші можливості, 

очевидно, відкриваються на шляху застосування іншого методу: спочатку 

узагальнення інформації щодо детермінантів злочинних проявів за певний час у 

межах видової сукупності останніх; потім узагальнення інформації про 

детермінанти різних видів злочинів для отримання уявлення про детермінанти 

злочинності в цілому. Тобто і тут відкривається шлях від одиничного до 

особливого (видового) і через нього — до загального. Зрозуміло, що під час 

переходу від одиничного до видового (особливого) і загального інформація про 

детермінанти злочинів має узагальнюватися не лише кількісно, а й якісно, 

набуваючи якості певної абстракції, у якій кількісні зміни набувають нової 

більш загальної ознаки. Таким чином, теоретичне уявлення про детермінанти 

злочинності перетворюється у методологічну модель, структура якої, у тому 

числі її елементи, уточнюються кількісними показниками узагальненої 

емпіричної інформації. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

1. До причин злочинності слід відносити соціально-психологічні 

детермінанти, зокрема негативні елементи суспільної свідомості у її різних 

формах, насамперед на рівні буденної психології як частини буденної 

свідомості; 

2. Підсистема умов злочинності, що належить до формування негативних 

антисуспільних елементів свідомості, насамперед свідомості особи, включає 

відповідні негативні впливи сім'ї, найближчого оточення, недоліки шкільного, 

трудового, побутового виховання, соціальні нерівності та несправедливості, 

байдужість до них владних установ, негативний морально-психологічний вплив 

засобів масової інформації та ін. 
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3. Підсистема умов, що сприяють вчиненню злочинів, включає передусім 

ближчі наслідки зазначених негативних умов формування як неспроможності, 

нездатності особи, особливо молодої людини, правильно регулювати та 

контролювати поведінку, стримувати негативні, протиправні, злочинні прояви; 

до цієї підсистеми потрібно віднести організаційно-управлінські недоліки, 

некомпетентність, прорахунки, байдужість до суспільних справ та прогалини 

профілактичної роботи, а також віктомологічні чинники, пов'язані з поведінкою 

потерпілих; 

4. Усистемі детермінації злочинності мають бути також враховані її 

залежність від подій, процесів, явищ, які мають з нею не причинно-

обумовлюючий зв'язок, а кореляційну синхронність, спільне системно-

структурне становище, зв'язок станів, функцій тощо; 

5. До загальної системи детермінації злочинності як окремі підсистеми 

мають бути включені системи детермінації окремих видів злочинів та 

детермінанти індивідуальних злочинних проявів за механізмами діалектичного 

співвідношення загального, особливого та одиничного; 

6. Теоретичне уявлення щодо системи детермінації злочинності як 

методологічної моделі має отримувати конкретний зміст у координатах певного 

часу і території через наповнення кількісними показниками узагальненої 

емпіричної інформації стосовно детермінації окремих злочинів та їх видів. 
 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

1. До системи кримінологічної детермінації входять такі детермінанти, як: 

причини, умови, кореляція (кореляційна залежність), системно-структурний 

зв’язок, зв’язок станів, причини, умови тощо.  

Під причинами злочинності слід розуміти ту сукупність соціальних явищ 

і процесів, які її породжують, обумовлюють її існування та відтворення у 

суспільстві. 

До умов злочинності належать ті обставини, які самі по собі не 

породжують безпосередньо дане явище, але супроводжують його причини, 

забезпечують їх певний розвиток, необхідний для виникнення наслідку. 

Під кореляцією мається на увазі синхронна залежність декількох масових 

явищ між собою. 

Системно-структурний зв’язок означає зв’язок однієї соціальної системи з 

елементами іншої, більш високого рівня системи.  

Зв’язок станів – це опосередкування одного стану даної системи іншим. 

2. Класифікація причин і умов злочинності проводиться за різними 

критеріям: за механізмом їх дії; за соціальною природою; за рівнем їх дії 

(функціонування); за змістом; за суттю; по часовій та просторовій 

розповсюдженості. 

3. До загальних детермінантів злочинності в Україні відносяться: 

економічні, соціальні, політичні, ідеологічні та інші чинники. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише базові поняття кримінології як 

комплексної науки. У зв’язку з цим, під час підготовки до семінарського 

заняття відпрацювати наступні питання: 

1. Теорії причинності в кримінології. Фактори, які впливають на 

злочинність. 

2. Основні детермінанти злочинності у сучасному українському 

суспільстві. 

3. Глобальні фактори злочинності. 

4. Причини та умови злочинності. 

 

 

ТЕМА 5. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ. 

КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ЖЕРТВУ ЗЛОЧИНУ  

 

(2 години) 

 

План 

1. Поняття особи злочинця. Структура особи злочинця. 

2. Класифікація і типологія злочинців. 

3. Поняття і предмет кримінологічної віктимології. 

4. Поняття жертви злочину. Класифікація жертв. 

5. Віктимність і віктимна поведінка та їх роль у механізмі вчинення 

злочину. 
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Сокуренка; упоряд. О.М. Джужа, О.М. Литвинов. Харків-Київ: ХНУВС; НАВС; 

Кримінол. асоц. України, 2017. 804 с 

8. Яворська В.Г. Кримінологічна віктимологія : навч. посіб. / 
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Яворська В.Г.; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. Львів : Вид-во Львів. комерц. 

акад., 2014. 191 с.  

9. Джужа О.М. Основні напрями удосконалення віктимологічного 

запобігання правопорушенням в Україні : монографія / А. О. Джужа ; Нац. акад. 

внутр. справ. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. 301 с. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Сформувати понятійний апарат щодо понять «особи злочинця», 

«криміногенна особа», «пост криміногенна особа» та ін., відмежування поняття 

особи злочинця від суб’єкта злочину, визначення рівнів вивчення особи 

злочинця, характеристика основних кримінологічних ознак особи злочинця, 

проведення аналізу співвідношення соціального і біологічного в особі 

злочинця, визначенні поняття «класифікація злочинців» та класифікувати 

злочинців та понятті «типологія злочинців» і типів злочинців; з’ясування 

понятійного апарату щодо поняття «жертва злочину», відмежування поняття 

жертви злочину від потерпілого, постраждалого від злочину, визначення рівнів 

вивчення особи жертви, характеристика основних кримінологічних ознак 

жертви злочину, визначенні поняття «класифікація жертви злочину» та 

класифікувати жертв злочинів і ситуацій вчинення злочину, особливостей 

механізму взаємодії жертви злочину та особи злочинця. 

 

ВСТУП 

Однією із основних складових предмета науки кримінології є вчення про 

особу злочинця. Без нього не можливо 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 моральне формування 

людей і проявляються в індивідуалістичних, антисуспільних поглядах, звичках, 

позиціях, що лежать в основі злочинної поведінки, а з іншого – з обставинами, 

які сприяють реалізації прояву 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. 

Значна увага в кримінології приділяється проблемам віктимології та 

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 
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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. 

Вчені давно помітили певну залежність характеру суспільне небезпечного 

діяння винної особи від поведінки потерпілого. Уважне вивчення цього явища 

надало можливість виробити найбільш ефективні заходи попередження 

злочинності. 

У зв’язку з поширенням віктимологічних досліджень була створена 

Міжнародна віктимологічна наукова спілка в Мюнстері (ФРН), яка починаючи 

з 1973 року провела вже ряд міжнародних симпозіумів. 

Початок вивчення проблем віктимології в колишньому СРСР відносять на 

кінець 60-х рр. У 1972 році вийшла робота “Віктимологія і віктимність”, 

автором якої є засновник цієї науки в СРСР Лев Вульфович Франк. Значний 

вклад в розвиток даної науки зробили Ривман Д.В., Рибальська В.Я., 

Полубінський В.Н., Мінська В.С. та інші видатні вчені. 

 

1. ПОНЯТТЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ. СТРУКТУРА ОСОБИ 

ЗЛОЧИНЦЯ 

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, психологічної, біологічної. У понятті “особа” фіксується 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 

допомогають суспільному прогресові, інші, навпаки, перешкоджають йому: 

ухиляються від суспільно корисної праці, стають порушниками громадського 

порядку або займають антисоціальну позицію. 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. 

Вивчення особи злочинця у кримінології підпорядковано виявленню 

закономірностей злочинної поведінки, злочинності як масового явища, їх 

детермінації є розробці науково обґрунтованих рекомендацій щодо боротьби зі 

злочинністю. 



51 
 

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 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 їх єдності. 

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

сукупність соціально значимих властивостей, ознак, зв’язків і відносин, які 

характеризують людину, винну в порушенні кримінального закону, в поєднанні 

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

злочинну поведінку. 

Більшість кримінологів розглядають особу злочинця як особу людини, 

котра вчинила злочин. Іншої точки зору дотримувався А.Ф. Зелінський, який 

вважав, що про особу злочинця можна говорити лише по відношенню до 

людини, винної в злочинній діяльності, тобто яка вчинила систему умисних 

цілеспрямованих дій, передбачених кримінальним законом, спрямованих на 

реалізацію загального для них мотиву. В інших випадках можна говорити лише 

про осіб, що вчинили злочини. Тому А.Ф. Зелінський дав таке визначення 

поняттю “особа злочинця” – це сукупність соціально-демографічних, 
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психологічних і моральних характеристик, тією чи іншою мірою типово 

властивим людям, винним у злочинній діяльності певного типу. 

Одним з найбільш складних і важливих теоретичних питань 

кримінального права і кримінології є відмінність понять “суб’єкт злочину” і 

“особа злочинця”, що, на перший погляд, схожі, але по своїй суті і змісту різні. 

Разом з тим ототожнення цих понять неминуче приводить до методологічної 

помилки, що підстерігає кожного дослідника при їх вивченні. Тому істотним і 

необхідним моментом з позиції теорії є розмежування чи відмінність цих 

понять друг від друга. 

“Суб’єкт злочину” як кримінально-правове поняття за своїм змістом 

більш конкретно стосовно поняття “особа злочинця”, тому що обмежено 

законодавчими ознаками (фізична особа, осудність і вік), що мають 

кримінально-правове значення для особи, що вчинило злочинне діяння. Таким 

чином, “особа злочинця”, як більш широке поняття ніж “суб’кт злочину”, 

охоплює, крім ознак суб’єкта злочину, ще і всілякі характеристики й 

особливості, що лежать за межами складу, які обов’язково враховуються судом 

при призначенні покарання за вчинене суспільно небезпечне діяння. При цьому 

досліджується особа злочинця в її взаємодії із соціальним середовищем і поряд 

із соціально-демографічними даними. Для повної кримінологічної 

характеристики особи злочинця, необхідно володіти інформацією щодо 

кримінально-правової характеристики, яка містить у собі сукупність зведень 

про спрямованість злочинної поведінки, мотивах і цілях злочину, минулих 

судимостях, рецидиву, виконанні одночасно декількох злочинів тощо. 

Вивчення особи злочинця повинно будуватися на твердій правовій 

підставі, тобто повинні вивчатися особистості тих, хто по закону вважається 

суб’єктом злочину. Тому, дана категорія має часові рамки: з моменту скоєння 

злочину, винесення обвинувального вироку судом і до відбуття кримінального 

покарання та погашення (зняття) судимості. Після відбуття покарання та 

погашення (зняття) судимості людина вже не є злочинцєм, і тому не може 

розглядатися як особа злочинця. 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 антисоціально 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. 

Вивчення особи злочинця повинно здійснюватися на трьох основних 

рівнях, виходячи з діалектичної єдності: загального, особливого і одиничного. 

На першому рівні - розглядається загальне поняття особи злочинця, її 

основні ознаки і риси.  

На другому рівні - окремі категорії і типи злочинців розглядаються 

відповідно окремим видам злочинів.  
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На третьому рівні - вивчення одиничного, тобто особу конкретного 

злочинця, його індивідуальних рис, що має першочергове значення для 

індивідуальної профілактики. 

Вчення про особу злочинця має як науково-пізнавальне, так і практичне 

значення, конкретизуючи у собі проблеми детермінації злочинності та боротьбі 

з нею. Так, кримінологічні дані про особу злочинця допомагають правильно 

вирішити питання про її звільнення від кримінальної відповідальності або 

покарання, про заміну покарання примусовими заходами виховного характеру, 

передачу справи до товариського суду чи передачу винного на поруки. 

Відомості про особу злочинця відіграють важливу роль при провадженні 

попереднього слідства, виявленні причин і умов вчинення злочину та 

застосуванні заходів щодо їх усунення.  

У вивченні особи злочинця кримінологією важливе місце відводиться 

структурі особи злочинця, яка являє собою сукупність її соціально-значних 

якостей, які склалися в процесі різноманітних взаємодій з іншими людьми. 

Кримінологічний аналіз особи передбачає і максимальне врахування 

психологічних особливостей та біологічно обумовлених якостей, які в свою 

чергу, детермінують поведінку людини, в тому числі і злочинну. Це зовсім не 

означає психологолізацію чи біологолізацію причин вчинення злочинів, але 

потрібно враховувати і те, що вони здійснюють значний вплив на злочинну 

поведінку. Отже, особі злочинця притамана система ознак, властивостей, 

якостей, що визначають її як людину, яка вчинила злочин. 

 Вітчизняні кримінологи поділяють основні ознаки особи злочинця на 

такі основні групи: 

соціально-демографічні; 

кримінально-правові; 

соціально-рольові; 

морально-психологічні характеристики. 

Соціально-демографічні ознаки - це стать, вік, місце народження і 

проживання, громадянство, соціальний стан і рід занять, освіта, сімейний стан, 

належність до міського або сільського населення, матеріальне забезпечення, 

житлові умови та інші відомості демографічного характеру. Ці ознаки властиві 

будь-якій особі і самі по собі не мають кримінологічного значення. Проте у 

статистичній звітності стосовно осіб, які вчинили злочини, соціально-

демографічні ознаки дають важливу інформацію, без якої неможлива повна 

кримінологічна характеристика особи злочинців. 

Зіставляючи, наприклад, частку чоловічого і жіночого населення, 

втягнутого в орбіту злочинності, дослідники доходять висновку, що 

співвідношення між жіночою і чоловічою злочинністю становить у середньому 

1:8. Співвідношення різних вікових груп у масі злочинності показує, що 

найбільша кримінальна активність належить особам віком 25-29 років, потім 

йдуть 18-24-річні. Взагалі поширеність злочинності серед осіб, які мають сім’ю, 

нижча, ніж серед холостяків і розлучених. У більшості випадків, які показують 

спостереження, сім’я стимулює позитивну поведінку. Аналіз злочинності за 
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останні роки свідчить про підвищення кількості злочинців за рахунок осіб без 

певних занять, безробітних і мігрантів. 

З наведених прикладів видно, що соціально-демографічні ознаки дають 

істотну інформацію про особу злочинців, котра може бути використана як у 

наукових, так і в прикладних цілях, зокрема при розробці та реалізації заходів 

профілактики.   

Кримінально-правова характеристика особи злочинця - це дані не лише 

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

поведінки, про одиничний чи груповий характер злочинної діяльності, форму 

співучасті, інтенсивність злочинної діяльності, наявність судимостей та інше. 

Ця група ознак виражає якості, властиві саме особі злочинця, а не будь-якій 

іншій особі, наприклад, аморальній, порушникові трудової дисципліни чи 

законослухняній людині. 

Соціальні ролі і статус - це реальні соціальні функції індивіда, які 

обумовлені його станом в системі суспільних відносин, належність до 

соціальних груп, взаємовідносини і взаємодії з іншими людьми, установами, 

організаціями в різних сферах суспільного життя. 

Кожна людина виступає носієм багатьох різноманітних соціальних ролей: 

- у виробничій сфері: кваліфікований робітник, учень, керівник, 

передовик та інше; 

- у сфері сімейних відносин: холостяк або голова сім’ї, одна дитина в 

сім’ї, непрацездатні батьки, зять або невістка та інше. 

Сукупність соціальних ролей характеризує індивіда як особу. Кожна 

соціальна роль пов’язана з статусом людини, з деякими її правилами і 

обов’язками. Суспільство в цілому, і безпосереднє оточення, встановлюють для 

людини приписи певної поведінки. Не виконання рольових приписів, 

нездатність їх виконувати можуть викликати конфлікт, в тому числі і такий, 

який приводить до вчинення злочину. 

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 притензії, для задоволення яких доводиться ігнорувати 

правові норми.  

Внутрішній зміст особи злочинця розкривають морально-психологічні 

особливості. 

Моральні якості і психологічні особливості у своїй сукупності 

відповідають на питання: чому індивід вчинив злочин?  

До моральних якостей можна віднести: ставлення до різних соціальних і 

моральних цінностей (праця, сім’я, діти, громадяне, власна персона та інше), 

рівень, характер і соціальна значимість потреб та спосіб їх задоволення. 

До інтелектуальних якостей слід віднести рівень розвитку, обсяг знань, 

життєвий досвід, широта поглядів та інше. 
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Емоційні якості - це темперамент, динамічність почуттів, ступінь 

емоційного збудження, сила і темп реакції на різноманітні зовнішні 

подразники, ситуації тощо. 

Вольові якості - це вміння свідомо регулювати свою діяльність, здатність 

приймати рішення, досягати поставленої мети тощо. 

Розглянуті нами ознаки, що характеризують особу злочинця, перебувають 

у взаємозв’язку і взаємозалежності. 

Особі злочинця характерні: антигромадська спрямованість поглядів, 

інтересів, потреб, звичок, які і виступають причиною вчинення конкретного 

злочину. Тому кримінологію особливо цікавлять як моральні якості, цінності 

орієнтації, так і психологічні особливості особи.  

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ:  

1. 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. 

2. Особа злочинця – це сукупність соціально значимих властивостей, 

ознак, зв’язків і відносин, які характеризують людину, винну в порушенні 

кримінального закону, в поєднанні з іншими (неособистими) умовами та 

обставинами, що впливають на її злочинну поведінку. 

3. Слід відрізняти поняття „особи злочинця” від поняття „суб’єкт 

злочину”. “Особа злочинця”, як більш широке поняття ніж “суб’єкт злочину”, 

охоплює, крім ознак суб’єкта злочину, ще і всілякі характеристики й 

особливості, що лежать за межами складу, але обов’язково враховуються судом 

при винесенні вироку за вчинене суспільно небезпечне діяння. При цьому 

досліджується особа злочинця в її взаємодії із соціальним середовищем і поряд 

із соціально-демографічними даними.  

4. Вивчення особи злочинця повинно здійснюватися на трьох основних 

рівнях, виходячи з діалектичної єдності: загального, особливого і одиничного. 

5. Вчення про особу злочинця має як науково-пізнавальне, так і 

практичне значення, конкретизуючи у собі проблеми детермінації злочинності 

та протидії ній. 

Вітчизняні кримінологи поділяють основні ознаки особи злочинця на такі 

основні групи: соціально-демографічні; кримінально-правові; соціально-

рольові; морально-психологічні характеристики. 

 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ ЗЛОЧИНЦІВ 

Класифікація – це розподіл сукупності на групи за певними 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. 

Класифікацію особи злочинця можна проводити за будь-якою 

кримінально-правовою ознакою, кожна з яких може бути підставою 

класифікації, осіб, які вчинили злочини. 

Отже, умовно усіх злочинців можна поділити на види за: 
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окремими соціально-демографічними ознаками: 

статтю та віком: 

 – чоловіки, 

 – жінки; 

 – неповнолітні – 14-17 років, 

 – молодь – 18-29 років, 

 – особи старшого віку; 

соціальним статусом: 

 – робітники та селяни, 

 – підприємці, 

 – учні, 

 – пенсіонери, 

 – держслужбовці тощо; 

ознаками місця проживання та тривалості проживання: 

 – мешканці міст, 

 – мешканці сільської місцевості, 

 – постійний мешканець, 

 – переселенець, 

 – мігрант; 

ознаками громадянства: 

 – громадяни України, 

 – іноземці, 

 – особи без громадянства; 

станом особи в момент вчинення злочину: 

 – у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, 

 – у безпорадному стані, 

 – у нормальному стані; 

ознаками та формами участі у злочинній діяльності: 

 – повторність, 

 – сукупність, 

 – рецидив злочинів, 

 – вчинення злочину в складі організованої групи, 

 – вчинення злочину в складі злочинної 

організації; характером вчиненого злочину: 

 – вбивці, 

 – шахраї, 

 – крадії, 

 – хабарники, 

 – хулігани тощо. 

Існують також класифікації, які мають суто практичне значення. Так 

працівники установ виконання покарань поділяють злочинців на три основні 

категорії: 1) кримінально активних, які стійко орієнтовані на вчинення 

злочинів; 2) схильних до злочинної діяльності але таких, що не мають постійної 

установки на вчинення злочинів; 3) осіб, які випадково втягнені у вчинення 
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злочинів. Урахування цих особливостей дозволяє більш ефективно проводити 

роботу по виправленню осіб, що вчинили злочини. 

Типологія – розподіл злочинців на категорії за ознаками, які причинно 

пов'язані зі злочинною поведінкою. В основі типології обов'язково лежать 

сутнісні ознаки явищ, що досліджуються. 

В кримінологічній літературі існують декілька варіантів типологізації 

злочинців: 

за характером антисуспільної спрямованості особи: 

 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 (ті, що вчиняють крадіжки, 

інше викрадення майна ненасильницьким способом, шахраї, хабарники, 

контрабандисти, фальшивомонетники, торгівці наркотиками); 

 з індивідуалістично-анархічним ставленням до різних соціальних 

інститутів, своїх громадських, службових, сімейних та інших обов'язків (це 

особи, які вчинили злочини проти громадського порядку, порядку управління, 

військові та службові злочини); 

 з легковажно-байдужим ставленням до дотримання правил техніки 

безпеки, що проявляється у вчиненні необережних злочинів; 

за глибиною та стійкістю антисоціальної спрямованості: 

 випадкові злочинці (винні у злочинах, які не відносяться до тяжких і 

порушили кримінальний закон вперше, під впливом несприятливих зовнішніх 

обставин всупереч своїм ціннісним орієнтаціям); 

 ситуативні (є схожими з випадковими, але вчинили злочини, які 

відносяться до категорії тяжких (наприклад, вбивство з ревнощів); 

 нестійкі злочинці (вчинили умисні злочини вперше, але раніше 

допускали різного роду асоціальну поведінку (алкоголіки, побутові хулігани, 

дрібні крадії тощо); 

 злісні злочинці (ведуть злочинну діяльність доволі тривалий час на 

"професійному рівні". До них відносять професійні злочинці, рецидивісти. Для 

них злочинна поведінка є звичною); 

 особливо-злісні злочинці (ведуть тривалий час злочинну діяльність. 

Ними є лідери злочинних організацій, а також "злодії в законі"). 

Використання одночасно цих двох класифікацій дозволяє виділити 25 

типів злочинців: насильницькі ситуативні, корисливі злісні, корисливо-

насильницькі особливо злісні тощо; 

за соціальною спрямованістю особистості злочинця: 

 професійний тип є самим небезпечним типом. Спрямованість 

особистості деформована і характеризується негативною спрямованістю. Для 

такої особистості притаманний правовий нігілізм, низька загальна та моральна 

культура. Для цього типу характерним є бажання вчиняти повторні злочини, 

створення відповідних криміногенних ситуацій. До таких злочинців відносяться 
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професійні злочинці та рецидивісти, які займаються тривалий час злочинною 

діяльністю. 

 звичний тип характеризується значною деформацією в структурі 

соціальної спрямованості, позитивний компонент виражений в них слабо, 

соціально- психологічні якості особистості є нестійкими та суперечливими. 

Таких осіб характеризує низький рівень правосвідомості, відсутність чітких 

меж між моральним та аморальним. Від професійного типу цей тип 

відрізняється тим, що для вчинення злочинів переважно використовуються 

злочинцем різноманітні життєві ситуації; особа є не активною у створенні 

криміногенних ситуацій. До цього типу відносяться особи, які вчиняють 

повторні злочини, в тому числі і рецидивісти, але в діях яких має місце 

загальний рецидив злочинів; 

 нестійкий тип май значні стійкі деформації в структурі 

спрямованості особистості. В ньому компоненти негативної та позитивної 

спрямованості є майже рівними, але тенденції в них суперечливі і це може 

призвести як до посилення, так і до послаблення криміногенності особистості. 

Між злочином та особистістю завжди є "привід", особистісна інтерпретація 

якого або призводить, або не призводить до вчинення злочину. Така особа до 

вчинення злочину може мати досвід правопорушень та нерідко вчиняє значну 

кількість аморальних вчинків. У злочинах, що вчиняють такі особи, важливе 

місце займає конкретна життєва ситуація та дії інших осіб, наприклад, 

потерпілих; 

 недбалий тип має в основному позитивну соціальну спрямованість. 

В ньому негативна спрямованість виражена мінімально. Його поведінка 

характеризується легковажним ставленням до правових та інших соціальних 

норм. Такі особи, як правило вчиняють умисні злочини невеликої тяжкості; 

 випадковий тип характеризується позитивною соціальною 

спрямованістю. Він немає певних особистісних деформацій. Йому притаманний 

високий рівень правосвідомості. Злочини такими особами вчиняються 

виключно під впливом конкретної життєвої ситуації, в якій особа не змогла 

досягти бажаного результату, не спричинивши суспільно небезпечних 

наслідків. Такими особами вчиняються умисні злочини в стані сильного 

душевного хвилювання або з перевищенням меж необхідної оборони. 

Така типологія злочинців є універсальною і може бути застосована до 

різних злочинців: корисливих, насильницьких, рецидивних тощо; 

за характером взаємодії соціальної ситуації і особи:  

– послідовно-криміногенний тип формується в мікросередовища 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 здебільшого не 

залежить від зовнішніх обставин. 

– ситуативно-криміногенний тип характеризується порушенням 

моральних норм і вчиненням правопорушень. Таки тип формується і діє в 
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суперечливому мікросередовищі, і переважно вчинення злочину значною 

мірою обумовлено несприятливою ситуацією. До злочину таку особу 

призводять її мікросередовище і весь попередній антисуспільний спосіб життя; 

– ситуативний тип включає осіб, аморальні елементи у поведінці яких та 

в їх 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". 

Жодна з наведених кримінологічних класифікацій і типологій осіб, що 

вчинили злочин, не може претендувати на повноту. Але вони мають як 

теоретичне, так і практичне значення. Вони дозволяють виявити основні 

характеристики осіб, що вчинили злочини та урахувати їх при проведенні 

заходів індивідуального запобігання, наданні соціальної підтримки таким 

особам з метою їх виправлення. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

1. Класифікація – це розподіл сукупності на групи за певними ознаками. 

У рамках класифікації фактично вивчається не особа у комплексі її 

характеристик, а контингенти злочинців. 

2. Отже, умовно усіх злочинців можна поділити на види за 

окремими соціально-демографічними ознаками, ознаками місця 

проживання та тривалості проживання, ознаками громадянства, станом особи в 

момент вчинення злочину, ознаками та формами участі у злочинній діяльності, 

характером вчиненого злочину. 

3. Типологія – розподіл злочинців на категорії за ознаками, які причинно 

пов'язані зі злочинною поведінкою. Типологія злочинців є універсальною і 

може бути застосована до різних злочинців: корисливих, насильницьких, 

рецидивних тощо 

 

3. ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ВІКТИМОЛОГІЇ 

Становлення віктимології як вчення про жертву злочину відбулося 

відносно недавно, у другій половині XX століття. Пов´язується це із появою 

після другої світової війни у Західних країнах та Сполучених Штатах Америки 

підвищеного суспільного інтересу до проблеми жертв злочинів. На той час, 

перед науковою спільнотою назріло риторичне питання: чому окремі особи і 

соціальні групи стають жертвами злочинів частіше від решти людей, що 

опиняються в аналогічних ситуаціях? Пошуком відповіді на це питання 

першочергово зайнялися такі видатні зарубіжні вчені як Г. Гентінг, Б. 

Мендельсон, Ф. Вертхам, М. Вольфганг, Р. Гасер та ін. 

Одним із перших почав досліджувати жертв злочинів німецький 

науковець Ганс фон Гентінг (1941р). Він звернув увагу на те, що жертва 

виступає активним суб´єктом формування злочинної мотивації, приймає участь, 

а іноді й ініціює вчинення злочину проти себе. Г. Гентінг вказував на існування 
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зв´язку між злочинцем і жертвою та можливість обміну їх ролями (інтеракцією) 

у процесі вчинення злочину. У своїй праці «Злочинець і його жертва» (1948р.) 

вчений досліджував різноманітні типові ситуації і відносини, пов´язані із 

особою та поведінкою жертви, різні типи жертв, що привертають увагу 

злочинців, можливості їх до чинення опору. 

До заслуг іншого видатного науковця Бенджаміна Мендельсона слід 

віднести уведення до наукового обігу самого терміну «віктимологія» від 

латинського слова «уісііта» (жертва) (1947р.), заяву про необхідність утворення 

нової галузі знань про жертву злочину, розробку поняття «жертва» та їх 

класифікацію, а також твердження про існування у жертв злочинів порівняно 

більшої схильності опинитися у цій ролі, що має враховуватися при 

призначенні покарання злочинцям. Пізніше, у роботі «Загальна віктимологія» 

(1975 р.), Б. Мендельсон висував ідею про створення так званої клінічної або 

практичної віктимології, що має вивчати не тільки жертв злочинів, але й жертв 

природних катаклізмів, геноциду, етнічних конфліктів і війн. Багато уваги ним 

приділялося з´ясуванню питання наскільки жертва сама сприяла власній 

віктимізації. 

Саме цих двох вчених із світовим ім´ям небезпідставно вважають 

засновниками віктимології. їхні наукові ідеї і погляди розроблялися та 

втілювалися у працях багатьох інших видатних вчених. Серед останніх слід 

назвати представників радянської школи віктимології, перш за все, Л. В. 

Франка, Д. В. Рівмана, В. І. Полубінського, В. Я. Рибальську, а також 

українських науковців В. О. Тулякова, О. М. Джужу, В. В. Голіну, О. М. 

Литвинова Є. М. Моісеєва, О. Є. Михайлова, О. М. Юрченко та ін. 

Із великого масиву наукових напрацювань можна вивести низку 

концептуальних положень віктимології: 

- центральною категорією віктимології є «жертва злочину», у кожного 

злочину є своя жертва; 

- вірогідність стати жертвою злочину залежить від особливого феномена - 

віктимності, яка буває індивідуальною та груповою (масовою); 

- величина віктимності може змінюватися. Процес її збільшення 

називається віктимізацією, зменшення - девіктимізацією; 

- на зростання рівня віктимізації впливають віктимогенні фактори 

(детермінанти); 

- віктимізація пов´язана із латентною злочинністю; 

- між злочинцем і жертвою існує умовний зв´язок, під час злочинної 

взаємодії вони можуть помінятися ролями; 

- важливу роль у механізмі злочинної поведінки відіграє поведінка 

жертви у конкретній життєвій ситуації; 

- віктимна поведінка жертви по-різному впливає на мотивацію та рішення 

вчинити злочин проти конкретної особи; 

- віктимна поведінка у механізмі злочинної поведінки виконує роль 

умови, що сприяє вчиненню злочину; 
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- зниження ризику стати жертвою злочину досягається заходами 

віктимологічної профілактики; 

- шкода, заподіяна жертвам злочину, має бути компенсованою, а 

порушені права відновленими. 

Накопичені знання про жертву злочину доволі різнопланові. Потерпілого 

(жертву) злочину вивчають усі науки кримінально-правового циклу, причому 

кожна з них робить це виходячи із предметних інтересів відповідної галузі 

знань. 

Так, кримінальне право вивчає потерпілого як ознаку складу злочину, що 

характеризує об´єкт кримінально-правової охорони, враховує стан і поведінку 

потерпілого при кваліфікації злочину, призначенні покарання злочинцю, 

звільнення від кримінальної відповідальності. 

Кримінально-процесуальна наука звертається до проблеми потерпілого як 

сторони кримінального провадження, у зв´язку з чим формулює законодавче 

поняття потерпілого, обґрунтовує зміст його правового статусу, розробляє 

порядок захисту його прав і законних інтересів у досудовому розслідуванні та 

під час судового розгляду. 

У криміналістиці особа потерпілого (жертви) вивчається за двома 

напрямами: 1) для побудови та використання криміналістичних характеристик 

різних категорій (видів) злочинів; 2) для розроблення та реалізації тактики 

проведення окремих слідчих і судових дій (В. Ю. Шепітько, 2013). 

Кримінально-виконавче право працює над удосконаленням законодавства 

щодо захисту інтересів потерпілих під час виконання кримінальних покарань, 

зокрема встановлення обов´язку злочинця по відшкодуванню заподіяної 

злочином шкоди, нормативного закріпленням участі потерпілого у виконанні 

покарання, забезпечення особистої безпеки засудженим у місцях позбавлення 

волі від загрози посягання на їх права з боку інших засуджених (І. С. Яковець). 

Серед вказаних наук кримінально-правового циклу, що досліджують 

жертву злочину, кримінологія посідає центральне місце, оскільки віктимологія 

початково сформувалася у самостійний науково-прикладний напрям саме в 

межах кримінологічної теорії. Кримінологія розробляє загальне вчення про 

жертву злочину, формує його категоріально-понятійний апарат, пізнає природу 

групової (масової) та індивідуальної віктимності, досліджує процес віктимізації 

та фактори, що на нього впливають, визначає роль віктимної поведінки у ґенезі 

злочинного посягання та механізмі вчинення злочину. До сфери 

кримінологічних інтересів також належить віктимологічна характеристика 

жертв від різних видів злочинів, типологія жертв, наукове забезпечення 

державної політики у сфері захисту прав потерпілих від злочинів, стратегічні 

напрями та заходи віктимологічного запобігання, пошук шляхів і способів 

реабілітації жертв злочинів та захисту їх від повторного заподіяння шкоди 

злочинними посяганнями. 

Отже, кримінологічна віктимологія представляє собою систему знань про 

жертв злочинів, закономірності та чинники їх поведінки, типові ситуації, що 
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призводять до злочинних посягань, а також заходи віктимологічного 

запобігання. 

Із наведеного визначення убачається специфічний предмет 

кримінологічної віктимології. Насамперед він включає особу і поведінку 

жертви злочинних посягань, їх роль у ґенезі злочину. В особі жертви злочину 

найбільший інтерес представляє вивчення природи та форм прояву ключової її 

властивості - віктимності\ з´ясування ролі останньої у формуванні та реалізації 

злочинного задуму. Поведінка жертви вивчається з метою встановлення, 

наскільки вона привернула увагу злочинця і зумовила заподіяння шкоди від 

злочину. До кола питань, що охоплюються предметом віктимології належить 

характер та закономірності відносин між злочинцем та жертвою до вчинення 

злочину. У багатьох випадках від дозлочинних відносин залежать мотиви і цілі 

злочинного посягання, створення конкретної життєвої ситуації, 

посткримінальна поведінка жертви (звернення до правоохоронних органів чи 

ні, примирення із злочинцем тощо). На особливу увагу заслуговують 

віктимогенні чинники, що детермінують деформації свідомості і поведінки 

людей, більше від інших схильних наражатися на небезпеку стати жертвою 

злочину. Значний інтерес представляє еіктимологічна характеристика жертв 

різних видів злочинів, за допомогою якої встановлюються зв´язки між 

фізіологічними, демографічними, рольовими ознаками, поведінкою цих осіб в 

умовах конкретної життєвої ситуації та мотивацією і характером злочинного 

посягання, його наслідками. Зрештою, найбільше прикладне значення має 

розробка доктрини і комплексу заходів віктимологічного запобігання, 

спрямованого на обмеження дії та нейтралізацію віктимогенних детермінант, 

зниження ризику стати жертвою злочинів, компенсацію заподіяної шкоди, а 

також реабілітацію жертв за їх захист від повторних протиправних посягань. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:  

1. Кримінологічна віктимологія представляє собою систему знань про 

жертв злочинів, закономірності та чинники їх поведінки, типові ситуації, що 

призводять до злочинних посягань, а також заходи віктимологічного 

запобігання. Предмет кримінологічної віктимології, насамперед, включає особу 

і поведінку жертви злочинних посягань, їх роль у ґенезі злочину. 

 

4. ПОНЯТТЯ ЖЕРТВИ ЗЛОЧИНУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ЖЕРТВ. 

Центральною фігурою у віктимології є жертва злочину. Під останньою 

традиційно розуміють людину чи спільність людей у будь-якій формі їх 

інтеграції, яким безпосередньо або опосередковано заподіяна злочином шкода 

(Франк Л. В., 1977). Віктимологічне поняття жертви злочину дещо 

відрізняється від поняття потерпілого у кримінальному провадженні. У 

процесуальному порядку потерпілим може бути визнано фізичну особу, якій 

кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової 

шкоди, а також юридичну особу, якій завдано майнової шкоди. Для 

віктимології основний дослідницький інтерес представляють люди як жертви 

злочинів. На відміну від юридичних осіб, фізичні особи наділені специфічними 
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віковими, статусними, рольовими, емоційно-вольовими ознаками та 

поведінковими характеристиками, що привертають увагу злочинця і мотивують 

вибір саме їх на роль жертви злочинного посягання. При визначенні жертви 

злочину, віктимологія виходить із принципу врахування як безпосередньо 

заподіяної шкоди, так і опосередкованої. У зв´язку з цим, до числа жертв 

злочинів поряд із фактичними постраждалими особами відносять і так званих 

«рикошетних» жертв. До останніх відносять людей або навіть соціальні 

спільноти (групи), які перебували із жертвою у різного роду зв´язках 

(родинних, трудових, духовних, соціальних). Зазначені суб´єкти страждають від 

злочинів опосередковано (сім´я, трудовий колектив, етнічна група, релігійна 

конфесія, професійне об´єднання, громадська організації тощо). Наприклад, 

крадіжка майна та грошових заощаджень у голови сім´ї залишає без засобів для 

існування усіх, хто перебував на його утриманні (дружини, дітей, батьків, 

родичів), які разом з ним зазнають збитків і моральних страждань. Явище 

вбивств журналістів при виконанні службових обов´язків - це не лише горе для 

їхніх батьків та рідних, але й певна загроза для усієї професійної спільноти 

журналістів. Масова практика застосування насильства із мотивів нетерпимості 

та ненависті до представників іншої раси, національності, політичних 

переконань, окрім цих людей, ставить у небезпеку цілі етнічні групи, релігійні 

конфесії, політичні об´єднання, до яких вони належать. 

Жертв злочинів класифікують за різними підставами. За характером 

поведінки їх поділяють на агресивних жертв (ініціюють конфлікти, вдаються до 

образ, насильства), ризикованих (вирізняються авантюризмом, лихою вдачею), 

необачливих (недбало ставляться до власної безпеки), некритичних (нездатні 

адекватно оцінити ризики, спрогнозувати наслідки своєї поведінки), 

випадкових (стають жертвою через збіг обставин), ситуативних (своїми діями 

сприяють виникненню та розвиток ситуації посягання), пасивних (ведуть себе 

нейтрально). Зустрічаються й інші класифікації. Наприклад, пропонується 

вирізняти активних, ініціативних, нейтральних жертв (Рівман Д. В., 2002), 

жертв із установочною, раціональною, ретритиською, імпульсивною та 

утилітарно-ситуативною активністю, що відхиляється від норм особистої 

безпеки (В. О. Туляков, 2000), універсальних, вибіркових, професійних, 

дефектних жертв (Моісеєв Є. М., Джужа О. М., Василевич В. В., 2006) і так 

далі. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

1. Під жертвою злочину традиційно розуміють людину чи спільність 

людей у будь-якій формі їх інтеграції, яким безпосередньо або опосередковано 

заподіяна злочином шкода. 

При визначенні жертви злочину, віктимологія виходить із принципу 

врахування як безпосередньо заподіяної шкоди, так і опосередкованої. 

2. Під класифікацією розуміється розподіл статистичної сукупності на 

групи за певними чіткими ознаками. Жертв злочинів класифікують за різними 

підставами. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

1. 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. 

Особа злочинця – це сукупність соціально значимих властивостей, ознак, 

зв’язків і відносин, які характеризують людину, винну в порушенні 

кримінального закону, в поєднанні з іншими (неособистими) умовами та 

обставинами, що впливають на її злочинну поведінку. 

2. Слід відрізняти поняття „особи злочинця” від поняття „суб’єкт 

злочину”. “Особа злочинця”, як більш широке поняття ніж “суб’кт злочину”, 

охоплює, крім ознак суб’єкта злочину, ще і всілякі характеристики й 

особливості, що лежать за межами складу, але обов’язково враховуються судом 

при винесенні вироку за вчинене суспільно небезпечне діяння. При цьому 

досліджується особа злочинця в її взаємодії із соціальним середовищем і поряд 

із соціально-демографічними даними.  

3.Вивчення особи злочинця повинно здійснюватися на трьох основних 

рівнях, виходячи з діалектичної єдності: загального, особливого і одиничного. 

Вчення про особу злочинця має як науково-пізнавальне, так і практичне 

значення, конкретизуючи у собі проблеми детермінації злочинності та протидії 

ній.   

Вітчизняні кримінологи поділяють основні ознаки особи злочинця на такі 

основні групи: соціально-демографічні; кримінально-правові; соціальні ролі і 

статус; морально-психологічні характеристики. 

4. Під класифікацією розуміється розподіл статистичної сукупності на 

групи за певними чіткими ознаками. Класифікація злочинців може бути 

побудована на різних підставах, серед яких слід визначити дві великі групи 

ознак: соціологічні (соціально-демографічні) і правові. 

5. В основу кримінологічної типології можна покласти суб’єктивні, 

внутрішні причини злочинної поведінки. Типологія може бути побудована по 

характеру антигромадської спрямованості та ціннісних орієнтацій: 

1) негативно-зневажливе ставлення до людини та й найголовніших благ; 

2) корисливо-егоїстична мотивація, яка пов’язана з ігноруванням принципу 

розподілу соціальної справедливості і чесної праці; 3) індивідуально-анархічне 

ставлення до різних соціальних інститутів, до своїх громадянських, сімейних, 

службових та інших обов’язків; 4) легковажно-безвідповідальне ставлення до 

встановлених соціальних приписів, цінностей, своїх обов’язків, які виявляються 

в різних необережних злочинах. 

6. Показниками глибини, стійкості, злісності антисоціальної 

спрямованості особи злочинця служить сукупність таких факторів як тяжкість 

скоєного злочину, обставини його вчинення і, взагалі, роль в цій ситуації, 

поведінка, що передувала злочину. У зв’язку з цим виділяють наступні типи 

злочинців: 1) особливо-злісні; 2) злісні злочинці; 3) нестійкі злочинці; 4) 

ситуаційні злочинці; 5) випадкові злочинці. 
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7. Вивчення особи злочинця має за мету використання отриманих даних 

для проведення загальної та індивідуальної профілактики. 

8. Центральною фігурою у віктимології є жертва злочину. Віктимологічне 

поняття жертви злочину дещо відрізняється від поняття потерпілого у 

кримінальному провадженні. У процесуальному порядку потерпілим може бути 

визнано фізичну особу, якій кримінальним правопорушенням завдано 

моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридичну особу, якій завдано 

майнової шкоди. Для віктимології основний дослідницький інтерес 

представляють люди як жертви злочинів. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише базові поняття кримінології як 

комплексної науки. У зв’язку з цим, під час підготовки до семінарського 

заняття відпрацювати наступні питання: 

1. Поняття «людина», «індивід», «особа», «особистість». 

2. Поняття особи злочинця, розмежування із поняттям «особа, яка 

вчинила злочин». 

3. Соціальне і біологічне в особі злочинця, їх співвідношення. Типологія 

злочинців. 

4. Наукове та практичне значення вивчення особи злочинця та її 

типології. 

5. Віктимізація в Україні: стан, детермінанти, запобігання. 

6. Віктимологічне запобігання. 

 

ТЕМА 6. ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ. КООРДИНАЦІЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗЛОЧИНІВ В ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ. 

 

(2 години) 

 

План 

1. Поняття запобігання злочинності та класифікація попереджувальних 

заходів. 

2. Об’єкти запобігання злочинності. 

3. Суб’єкти запобігання злочинності. 

4. Запобігання злочинам органами поліції. 

5. Координація діяльності по запобіганню злочинів в органах поліції. 

Правова основа та форми координації. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Положення «Про координацію діяльності правоохоронних органів по 

боротьбі із злочинністю та корупцією», затверджене  спільним наказом 

Генерального прокурора України та керівників правоохоронних органів від 

26.04.2012 № 43/375/166/353/284/241/290/256. 

2. Стратегія розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на 
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період до 2020 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 15.11.2017 № 1023-р. 

3. Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення особистої 

безпеки громадян та протидії злочинності» від 19.07.2005 № 1119/2005. 

4. Кримінологія: підручник / В.В. Голіна, Б.М. Головкін, М.Ю. Валуйська 

та ін.; за ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна. Х.: Право, 2014. 440 с. 

5. Кримінологія: підручник / А.М. Бабенко, О.Ю. Бусол, О.М. Костенко та 

ін.; за заг. ред. Ю.В. Нікітіна, С.Ф. Денисова, Є.Л. Стрельцова. 2-ге вид., 

перероб. та допов. Харків : Право, 2018. 416 с. 

6. Кримінологія. Академічний курс / Кол. авторів; за заг. ред. 

О.М. Литвинова. К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. 538 с. 

7. Кримінологія: підручник / заг. ред. І.Г. Богатирьова, В.В. Топчія. Київ: 

ВД Дакор, 2018. 352 с. 

8. Березняк В.С., Вербенський М.Г. Правове регулювання взаємодії МВС 

України та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері протидії 

злочинності: Практичний посібник. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2009. 89 с. 

9. Голіна В.В. Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посіб. 

Х.: Нац. юрид. акад. України, 2011. 120с. 

10. Організація та здійснення працівниками органів внутрішніх справ 

індивідуально-профілактичної роботи з раніше судимими особами: методичні 

рекомендації / [В.С. Березняк, Д.О. Погорілий, Д.С. Третьяков]. 

Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. 48 с.  

11. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию : [в 3 кн.]. Харьков : Ред. журн. «Право України»: Право. 2013. 

681 с. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ:  

Формування теоретичних знань, спрямованих на з’ясування і засвоєння 

слухачами понять запобігання та профілактики злочинів, правової основи даної 

діяльності та визначення ролі поліції у запобіганні злочинів в Україні. 

Формування теоретичних знань, спрямованих на з’ясування і засвоєння 

курсантами понять координації та взаємодії правоохоронних органів та 

Національної поліції.  

ВСТУП 

Одним із проявів суспільного життя є злочинність, яка впродовж окремих 

відрізків часу змінюється і видозмінюється як за своєю кримінальною сутністю, 

так і у соціально-політичному розумінні. Щоб надійно протистояти цьому 

явищу, передбачити можливі його прояви, необхідно чітко розподіляти функції 

діяльності різних правоохоронних органів та координувати їх діяльність у 

протидії злочинності за окремими напрямками, котрі для них є спільними або 

спорідненими та в цілому. 
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Кримінологічна координація у протидії злочинності – це не самоціль, а 

лише вихідний етап для вироблення єдиної кримінологічної політики і 

здійснення планування та узгодження процесу боротьби зі злочинністю, 

здійснюваного різними суб’єктами за різними напрямками. 

Необхідність запобігання злочинності такий же необхідний елемент 

протидії цьому явищу, як і виявлення та розкриття злочинів. Але ця діяльність 

здійснюється ще до вчинення суспільно небезпечного діяння. При цьому 

важливо передбачити можливу поведінку і чітко спланувати свою 

упереджувальну діяльність. Тут не можна говорити про якісь здогадки, а все 

має грунтуватись на виявлених наукою закономірностях протікання такого 

соціально-правового явища як злочинність. 

Проблема запобігання злочинності своїм корінням входить в глибину 

століть і на сучасному етапі розростається по різних державах, хвилюючи як 

державні органи, покликані боротися з цим негативним явищем, так і рядових 

членів суспільства. 

Сучасний етап становлення Української державності виплескує зовні самі 

різні задачі, які оперативно мають вирішуватись органами держави. Процес 

руйнування відживаючого минулого вимагає рішучих і термінових кроків для 

забезпечення майбутнього. Це стосується і запобігання злочинності. Зміна 

ідеології, структури і задач державних органів, а також характеру суспільних 

відносин, безумовно змінює підходи до такого невід’ємного напрямку боротьби 

зі злочинністю, як її запобігання. 

 

І. ПОНЯТТЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 

Запобігання злочинності - це сукупність різноманітних видів діяльності і 

заходів у державі, спрямованих на вдосконалення суспільних відносин з метою 

усунення негативних явищ та процесів, що породжують злочинність або 

сприяють їй, а також недопущення вчинення злочинів на різних стадіях 

злочинної поведінки. 

Як інтегративна система організованої протидії злочинності, запобігання 

злочинності включає в себе різноманітні запобіжні заходи різних галузей знань. 

Для належного впорядкування запобіжних заходів, чіткого визначення рівня і 

напрямів запобіжної діяльності суб´єктів, їх компетенції, природи самих 

заходів тощо виникає необхідність їх класифікації. Класифікація - це розподіл 

явищ, понять, заходів за класами залежно від загальних ознак або 

класифікатора. Існують різні класифікації запобіжних заходів з урахуванням 

тих цілей, які перед ними ставляться. Заходи можна класифікувати за: рівнем, 

масштабом, змістом, суб´єктами, об´єктами та ін. За рівнем розрізняються 

загальносоціальні, спеціально-кримінологічні та індивідуальні заходи 

запобігання злочинності; за масштабом - заходи, які здійснюються у 

територіальному розрізі, на окремому об´єкті, щодо групи осіб; за змістом - 

заходи соціально-економічного, соціально-демографічного, технічного, 

екологічного, правового та іншого характеру; за суб´єктами - заходи, що 
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здійснюються органами всіх гілок влади, організаціями, трудовими 

об´єднаннями, установами, окремими громадянами; за об´єктами - відповідно 

до видів злочинів, на протидію яким вони спрямовані. 

Отже, запобігання злочинності – це сукупність різноманітних видів 

діяльності і заходів в державі, спрямованих на вдосконалення суспільних 

відносин з метою усунення негативних явищ та процесів, що породжують 

злочинність або сприяють їй, а також недопущення вчинення злочинів на 

різних стадіях злочинної поведінки. В кримінологічній літературі для 

визначення заходів про недопущення вчинення злочинів застосовуються без 

достатніх підстав різні терміни: “запобігання”, “припинення”, “профілактика”, 

“рання профілактика”, “спеціальне запобігання”, “спеціально-кримінологічне 

запобігання” тощо. Але, на нашу думку, найбільш ємким поняттям, що 

охоплює та інтегрує всі види діяльності і заходи щодо недопущення вчинення 

злочинів, а також визначає напрям боротьби зі злочинністю, є “запобігання 

злочинності”. 

Предметом теорії запобігання злочинам є: поняття діяльності по 

запобіганню злочинності; її види, форми, рівні; суб’єкти і об’єкти цієї 

діяльності; організаційні і правові основи діяльності по запобіганню 

злочинності; тактика і методика здійснення заходів заходи запобігання 

злочинності; особливості запобігання окремих видів злочинів. 

Із визначення предмета діяльності запобігання злочинності витікає, що в 

нього входить низка різноманітних елементів. Але всі вони тісно пов’язані між 

собою, обумовлюють один одного і, відповідно, зміст навчального курсу 

виступає не як механічна сукупність знань, а як їх система. Запобігання 

злочинності включає в себе різноманітні заходи запобігання злочинності, які 

грунтуються на певних принципах: законність - це вимога дотримуватися 

закону всіма без винятку суб’єктами діяльності по запобіганню злочинності; 

гуманність - означає захист гідності та інтересів людини шляхом очищення її 

духовного світу і поведінки від антисуспільних установок і орієнтацій, 

усунення причин і умов криміногенної деформації особи; наукова 

обгрунтованість - тобто суворе дотримання форм і методів діяльності заходи 

запобігання злочинності, розроблених кримінологією, при їх виборі і 

використанні. Принцип науковості поширюється як на стратегію діяльності по 

запобіганню злочинності у межах держави, так і на тактику в умовах 

конкретного регіону, об’єкта, особи; демократизм - це широка участь у 

діяльності по запобіганню злочинності державних органів, громадських 

формувань, а також окремих громадян; диференціація - виявлення різних та 

споріднених явищ, факторів і процесів, що породжують злочинність, а також 

впливають на правопорушника, врахування індивідуальних особливостей 

злочинця; своєчасність - випереджаюче проведення профілактичних заходів, які 

б не дали можливості скоїти злочин; плановість - проведення профілактичних 

заходів згідно з відповідною програмою, а не спонтанно; комплексність - 

використання різноманітних форм, методів і засобів, спрямованих не лише на 
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злочинність, а й на соціальні, економічні, політичні, духовні та інші умови, що 

впливають на неї. 

Для належного впорядкування заходів запобігання злочинності, чіткого 

визначення рівня і напрямів діяльності суб'єктів запобігання злочинності, їх 

компетенції, природи самих заходів тощо виникає необхідність їх класифікації. 

Існують різні класифікації заходів по запобіганню злочинності з урахуванням 

тих цілей, які перед ними ставляться. Заходи можна класифікувати за: рівнем, 

масштабом, змістом, суб'єктами, об'єктами та інше. За рівнем розрізняються 

загальносоціальні, спеціально-кримінологічні та індивідуальні заходи 

запобігання злочинності злочинності; за масштабом - заходи, які здійснюються 

у територіальному розрізі, на окремому об'єкті, щодо групи осіб; за змістом - 

заходи соціально-економічного, політичного, ідеологічного,, технічного, 

правового та іншого характеру; за суб'єктами - заходи, що здійснюються 

органами влади та правоохоронними органами, організаціями, громадськими 

об'єднаннями, установами, окремими громадянами; за об'єктами - відповідно до 

видів злочинів, на протидію яким вони спрямовані. 

Загальносоціальні заходи запобігання злочинності - це комплекс 

перспективних соціально-економічних і культурно-виховних заходів, 

спрямованих на подальший розвиток та вдосконалення суспільних відносин і 

усунення або нейтралізацію разом з тим причин та умов злочинності. Тому 

вирішальна роль у поступовому зменшенні соціальних суперечностей в усіх 

сферах соціального життя належить розумній господарсько-організаційній та 

культурно-виховній діяльності державних органів, підприємств, установ, фірм, 

громадських організацій. Попереджувальний потенціал цієї діяльності полягає 

в тому, що вона протидіє негативним явищам і процесам, які сприяють 

відтворенню або збільшенню рівня злочинів, стимулює законослухняну 

поведінку людини. Загальносоціальне запобігання - це позитивний ефект 

продуманої соціальної політики, яка здійснюється не тільки і не стільки з 

метою безпосереднього запобігання злочинності. Вона спрямована перш за все 

на вирішення загальних економічних і соціальних завдань держави. 

Загальносоціальне запобігання злочинності полягає в тому, що його здійснення 

зменшує соціальні суперечності, криміногенне протистояння різних верств 

населення, рівень безробіття, підвищує стандарт життя людей, створює 

необхідні умови для легалізованого одержання достатніх прибутків 

громадянами, сприяє побудові міцного фундаменту щодо нормального 

функціонування всіх соціальних сфер, виховання та контролю над дітьми і 

молоддю, оздоровлення морального клімату в суспільстві, впровадження 

високих моральних цінностей в ньому, додержання демократичних засад та ін. 

Прогресивні соціальні програми спрямовані на утвердження законності, поваги 

до конституційних прав і свобод людини, зміцнення громадського порядку, 

дисципліни, на вирішення проблем поєднання громадських, виробничих, 

сімейно-побутових інтересів жінок і сім'ї, соціальної адаптації маргінальних 

верств населення тощо, наприклад, закони України від 5.02.1993 р. „Про 
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сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, від 

11.01.2001 р. „Про захист економічної конкуренції” та ін. 

Отже, загальносоціальне запобігання злочинності - найважливіший 

аспект соціальної політики. Це соціальна реакція держави і суспільства на 

злочинність. Загальносоціальне запобігання створює соціально-економічні та 

культурні підвалини для ефективного здійснення спеціально-кримінологічного 

і індивідуального запобігання злочинів. 

Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинності - це 

сукупність заходів по протидії злочинності, змістом яких є різноманітна робота 

державних органів, громадських організацій, соціальних груп і громадян, 

спрямована на усунення причин та умов, що породжують і сприяють 

злочинності, а також недопущення вчинення злочинів на різних стадіях 

злочинної поведінки. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинів 

складається із трьох напрямів діяльності: кримінологічної профілактики; 

запобігання злочинам; припинення злочинів. 

Кримінологічна профілактика - це сукупність заходів щодо завчасного 

виявлення та усунення негативних явищ, які виникли чи можуть виникнути і 

детермінувати злочинність або її окремі види.  

Залежно від того, на які явища і процеси спрямовані профілактичні 

заходи, можна виділити види профілактики, зокрема профілактику 

випередження, обмеження, усунення та захисту. Профілактикою випередження 

охоплюється діяльність тих суб'єктів запобігання злочинності, яка спрямована 

на завчасне запобігання виникнення криміногенних явищ і процесів у 

суспільному житті. Профілактика випередження заздалегідь інформує про 

суспільно небезпечні явища, що можуть виникнути в разі здійснення тих чи 

інших соціально-економічних заходів і безпосередньо або опосередковано 

детермінувати ті чи інші злочинні прояви, наприклад, своєчасне врегулювання 

суспільних відносин з метою усунення в такий спосіб причин та умов 

майбутніх злочинів. Профілактика обмеження передбачає здійснення таких 

попереджувальних заходів, що перешкоджають поширенню в країні, регіоні, 

місті криміногенних явищ, детермінації окремих видів злочинності та 

формуванню типових рис різних категорій злочинців. Відомо, що багато 

негативних явищ у сучасному не можуть бути усунені тими заходами, які є у 

розпорядженні суспільства. Це реальний факт і його необхідно враховувати у 

попереджувальній діяльності. Єдиний можливий засіб профілактичного впливу 

на такі явища - обмеження їх криміногенної дії, наприклад, заходи щодо 

обмеження обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів, профілактика поширення пияцтва, алкоголізму і 

наркоманії; заходи щодо обмеження незаконного обігу вогнепальної зброї, 

вибухових пристроїв, ядерних речовин та ін. 

Профілактика усунення визначає таку діяльність суб'єктів, яка придушує 

або ліквідує негативні явища та процеси і попереджує нову активізацію їх дій. 

Негативні явища та процеси, пов'язані зі злочинністю, розрізняються залежно 

від соціального рівня суспільних відносин: від недоліків, які обумовлені 
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порушеннями функцій державних, господарських органів, організацій, 

службових осіб і громадян, до криміногенних явищ та процесів, які охоплюють 

значну частину населення. Очевидно, що і заходи профілактики усунення на 

різних соціальних рівнях будуть несхожі. Компетентні органи повинні 

максимально конкретизувати суб'єктам профілактики поле їх діяльності, 

пам'ятаючи про реальні можливості усунення тих чи інших негативних явищ у 

даний час та строки їх усунення. Невдачі у проведенні профілактики злочинів 

можуть свідчити як про неадекватність використаних засобів, так і про 

відсутність належних умов у суспільстві. Як свідчить світовий досвід, усунення 

деяких явищ перетворюється на війну (США - «сухий закон»; Колумбія - війна 

з наркобізнесом; Афганістан - боротьба з тероризмом), що потребує великих 

коштів, тривалого часу, жертв. 

Профілактика захисту розглядається як сукупність заходів, що 

здійснюються з метою усунення умов, які сприяють вчиненню злочинів, та 

(опосередковано) антисуспільних поглядів. Профілактика захисту має за мету 

створити достатній захист і безпеку матеріальних об'єктів та особи, а також 

зовнішні перешкоди посяганням на суспільні цінності (застосування найбільш 

досконалих споруд, пристосувань, введення особливого порядку придбання та 

реалізації цінностей, речей, запровадження системи захисту особи, житла і 

власності громадян та ін.). Самостійним напрямом кримінологічної 

профілактики є віктимологічна профілактика. 

Запобігання злочинам - спеціфичний напрям спеціально-

кримінологічного попередження, що складається із сукупності заходів, 

спрямованих на окремі групи та конкретних осіб, які виношують злочинні 

наміри, замислюють вчинення злочинів і позитивно сприймають злочинний 

спосіб життя, з метою дискредитування злочинної поведінки, відмови від 

злочинної мотивації та наміру або продовження злочинної діяльності. 

Запобігання злочинності має місце тоді, коли злочинна поведінка проходить 

етап від моменту формування злочинного мотиву до початку виконання 

злочину. Отже, запобігання злочинності треба розглядати як сукупність видів 

діяльності, які виконуються державою з метою усунення вірогідності вчинення 

задуманих злочинів шляхом розроблення і здійснення цілеспрямованих заходів.  

Заходи протидії злочинної мотивації доцільно розділити на 2 групи: 

заходи переорієнтації антисуспільної установки і активні контрзаходи. Заходи 

переорієнтації антисуспільної настановки включають створення і підтримання 

на належному рівні: а) спеціальних економічних і соціально-психологічних 

програм, які розраховані на те, щоб людина у суспільстві отримувала б більш-

менш повне задоволення своїх потреб і відмовлялась від злочинних намірів; б) 

організаційно-правових заходів, які підвищують у людей почуття 

відповідальності і виробляють у них уявлення про допустимі засоби досягнення 

своїх потреб; в) кримінологічної поінформованості населення для його більш 

тісного співробітництва з правоохоронними органами. 

Активні контрзаходи - це засновані на оперативній інформації заходи 

переконання, різних форм примусу, застереження потенційних потерпілих про 
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можливість злочинного посягання і допомоги потенційним злочинцям з метою 

відвернення злочину або рецидиву злочину, наприклад, розширення мережі 

приймальників-розподільників, створення будинків нічного перебування 

громадян, які немають житла; будинків-інтернатів для осіб похилого віку та 

інвалідів, звільнених з місць позбавлення волі, які втратили зв'язки із сім'ями і 

не мають постійного місця проживання. 

Припинення злочинних проявів визначається як сукупність видів 

діяльності, спрямованих на недопущення завершення розпочатого злочину 

шляхом розроблення і здійснення спеціальних заходів. Особливість 

попереджувальної роботи на стадіях готування і замаху на злочин залежить від 

обсягу виконаної злочинної діяльності, особи винного, характеру злочину 

тощо.  

У зв'язку з цим розрізняють заходи опанування, обережності та активного 

втручання. Заходи опанування здійснюються з метою досягнення добровільної 

відмови особи від продовження злочинної діяльності. Заходи обережності 

застосовуються для того, щоб створити умови, які виключають можливість чи 

перешкоджають продовженню розпочатої злочинної діяльності (посилення 

патрулювання певними органами, зміна режиму роботи, розроблення системи 

термінового зв'язку населення з поліцією в містах і селищах міського типу, на 

автомагістралях; створення спецпідрозділу з боротьби з нелегальною міграцією 

тощо). Заходи активного втручання припускають негайну реакцію 

правоохоронних органів у випадках, коли прогаяння потягне за собою 

безпосереднє посягання (наприклад, затримання злочинця під час готування до 

злочину або замах на злочин, створення умов для перетворення розпочатої 

злочинної діяльності на невдале готування або замах тощо). Наприклад, у ст.25 

Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки зазначено: 

«Систематично проводити оперативно-розшукові профілактичні заходи нд 

ринках, в аеропортах, на залізничних та автобусних станціях (вокзалах) з метою 

захисту суб'єктів малого і середнього бізнесу від вимагання, запобігання та 

викриття фактів корупції і хабарництва». 

Індивідуальне запобіганняння злочинів - різновид запобігання 

злочинності щодо конкретної особи. В основі такої діяльності лежать 

обгрунтоване припущення, прогноз і правова підстава, що та чи інша особа 

потенційно може вчинити злочин. Індивідуальне запобігання злочину - це 

попереджувальна діяльність державних і недержавних органів, організацій, їх 

представників по недопущенню вчинення злочину з боку конкретної особи, від 

якої з великою імовірністю слід очікувати вчинення злочину. Тобто 

індивідуальне запобігання становить ту частину попереджувальної діяльності, 

яка здійснюється на стадії, котра передує виникненню злочинного наміру. 

Усунення безпеки потенційного злочину - головне завдання індивідуального 

запобігання. 

Отже, об'єктом індивідуального запобігання злочину є: поведінка та 

спосіб життя осіб з високою імовірністю вчинення злочину; соціальні елементи 

їх особистості, які відображають антисуспільну спрямованість; соціальне 
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значущі при формуванні і реалізації останньої деякі психофізичні особливості 

індивідів; несприятливі умови оточуючого таку особу середовища та життєвого 

укладу; інші довготривалі діючі обставини, які визначають криміногенну 

ситуацію і полегшують вчинення злочину. 

Для визначення кола осіб, які потребують індивідуального запобігання, 

необхідно мати фактичні, правові та кримінологічні підстави. Фактичні 

підстави такого запобігання – реальна поведінка особи, в якій закладений 

потенційний злочин. Антисуспільна поведінка є реальним проявом особи, її 

головною спрямованістю і домінуючим внутрішнім змістом. Правові підстави – 

це врегульованість індивідуального запобігання нормами права. Чинне 

законодавство містить низку правових підстав індивідуального запобігання, але 

більшість з них має відомчий характер, що, зрозуміло, недостатньо. Під 

кримінологічними підставами необхідно розуміти наявність певного рівня 

кількісно-якісних показників криміногенності особи, що дозволяє виділити з 

маси відповідної категорії осіб саме тих, від кого з високим ступенем 

імовірності слід очікувати вчинення злочину. 

Напрямами індивідуального запобігання злочинів є переконання, надання 

соціальної допомоги, примус. Заходи переконання - процес логічного 

обгрунтування особі думки про відмову від криміногенної поведінки, 

злочинних намірів, антисуспільних установок. На практиці позитивно 

зарекомендували себе такі заходи, як: індивідуальні і колективні бесіди, 

обговорення поведінки особи, прослуховування курсу лекцій на правові теми, 

встановлення над нею індивідуального або колективного шефства, 

стимулювання участі в громадській діяльності та ін. Криміногенна поведінка 

особи нерідко свідчить про її життєве неблагополуччя, конфлікти, побутову 

неналагодженість та про інші труднощі. Особливо це стосується осіб з 

кримінальним минулим. Заходи соціальної допомоги - працевлаштування, 

поліпшення побутових умов, зміна способу життя шляхом підвищення 

соціального статусу, освіти, отримання престижної спеціальності, лікування, 

встановлення корисних контактів, вибору життєвих перспектив тощо. 

Примус тягне для особи несприятливі наслідки фізичного, матеріального 

та технічного характеру. На практиці широко використовуються такі заходи 

примусу на криміногенну поведінку, як профілактичний контроль за місцем 

проживання або навчання особи з боку правоохоронних органів чи 

громадськості, адміністративний арешт і адміністративне затримання, штраф, 

адміністративний нагляд, улаштування у приймальники-розподільники для 

дорослих і неповнолітніх, припинення бродяжництва і жебрацтва та ін. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

1. Запобігання злочинності - це сукупність різноманітних видів діяльності 

і заходів у державі, спрямованих на вдосконалення суспільних відносин з 

метою усунення негативних явищ та процесів, що породжують злочинність або 

сприяють їй, а також недопущення вчинення злочинів на різних стадіях 

злочинної поведінки. 
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2. Предметом теорії запобігання злочинності є: поняття діяльності по 

запобіганню злочинності; її види, форми, рівні; суб’єкти і об’єкти цієї 

діяльності; організаційні і правові основи діяльності по запобіганню 

злочинності; тактика і методика здійснення заходів по запобіганню 

злочинності; особливості запобігання окремих видів злочинів. 

3. Запобігання злочинності включає в себе різноманітні попереджувальні 

заходи, які грунтуються на певних принципах: законність, гуманність, наукова 

обгрунтованість, демократизм, диференціація, своєчасність, плановість, 

комплексність тощо. 

4. Для належного впорядкування заходів по запобіганню злочинності, 

чіткого визначення рівня і напрямів попереджувальної діяльності суб'єктів, їх 

компетенції, природи самих заходів тощо виникає необхідність їх класифікації. 

Існують різні класифікації заходів по запобіганню злочинностиі з урахуванням 

тих цілей, які перед ними ставляться. Заходи можна класифікувати за: рівнем, 

масштабом, змістом, суб'єктами, об'єктами та інше.  

 

2. ОБ’ЄКТИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 

Як відомо, злочинність зумовлюється комплексом негативних явищ і 

процесів різного походження, котрі і є так званими об'єктами 

попереджувального впливу. Теорія і практика боротьби зі злочинністю 

показують, що об'єкт запобіжного впливу – це все те, на що діє система 

запобігання злочинності, і включає: по-перше, уражені недоліками суспільні 

відносини в системі формування людини; по-друге, соціальні негативні (різні за 

походженням) традиції, стереотипи поведінки, найбільш поширені негативні 

звички людей, по-третє, окремих осіб, групи і контингенти осіб, які виявляють 

ознаки протиправної' поведінки; в-четверте, сукупність конкретних негативних 

явищ, процесів, недоліків у різних сферах життя, які детермінують злочинну 

поведінку і вчинення конкретного злочину; в-п'яте, окремі негативні 

особистісні властивості людини, які провокують злочин або сприяють його 

вчиненню. 

Таким чином, об'єкт діяння по запобіганню злочинності - це окремі або 

сукупність різних (за генезою, сферою, формами та інтенсивністю прояви) 

негативних явищ та процесів реальної дійсності матеріального чи духовного 

характеру, які призводять до виникнення причин і умов, що сприяють 

вчиненню злочинів. 

Для об'єкта характерні такі властивості: криміногенність (саме вона 

виділяє його із сукупності негативних явищ), динамічність, що зумовлює 

постійну мінливість його кількісно-якісних показників; потенційність - нею 

пояснюється те, що окремі явища можуть швидко досягти високого ступеня 

криміногенності; латентність - криміногенність, яка прихована від 

спостерігача-дослідника. 

Головною властивістю будь-якого об'єкта, є криміногенність. Поняття 

«криміногенність» тісно пов'язане із поняттям «криміногенний». Термін 

походить від латинської мови-злочин і грецької - рід, походження. Отже, це 
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поняття, яким підкреслюється близька спорідненість, тісний взаємозв'язок 

явища, процесу, особи із злочинністю. Поняття «криміногенний» вживається у 

різних сполученнях: криміногенні фактори, криміногенна особа, криміногенне 

середовище, криміногенна ситуація тощо. Криміногенність - це така 

кримінологічне значуща властивість об'єкта запобігання злочинності, яка 

показує конкретну взаємозалежність об'єкта і конкретного злочину, 

злочинності взагалі. Криміногенність слід розглядати як таку властивість 

об'єкта, що здатна формувати антисуспільну спрямованість особи, яка 

знаходиться в безпосередньому з ним контакті, а також провокувати вчинення 

нею протиправних дій. Ця властивість виявляється через силу впливу об'єкта на 

злочинність, здатність його наводити причинні зв'язки. Криміногенність будь-

якого об'єкта - величина змінна, тому вона може бути відображена як кількісно-

якісна: ступінь криміногенності (тобто вище-нижче); криміногенний набір 

(більш-менш); криміногенний інтервал (ближче-далі). 

Ступінь криміногенності - показник, який визначає міру цієї властивості і 

більшу чи меншу силу її впливу на злочинну мотивацію. За даними досліджень, 

алкогольне обтяження як криміногенна властивість особи досить висока серед 

вбивць і осіб, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження на сімейно-побутовому 

грунті. Криміногенний набір - структурний показник криміногенності об'єкта. 

Криміногенність об'єкта - якість інтегральна, яка утворюється в свою чергу 

сукупністю і взаємозв'язком, як правило, негативних явищ, котрі сами по собі 

безпосередньо не пов'язані зі злочинністю. Відомо, наприклад, що початок 

злочинного шляху підлітків звичайно зумовлюється одночасною чи 

послідовною дією набору з 3-5 негативних явищ (неблагополуччя в сім'ї, 

небезпечне оточуюче середовище, рання алкоголізація та ін.). Криміногенний 

інтервал - міра зростання чи зменшення криміногенності предмета, 

«відділення» або наближення його до причинної детермінації. Таким чином, 

чим вище ступінь криміногенності предмета, тим менший його криміногенний 

інтервал. Тим самим визначається «місто» (ближче-дальше) криміногенного 

об'єкта в причинному ланцюгу. В кримінологічній літературі відмічається, що 

найбільша криміногенність характерна для тих об'єктів, наявність яких у 

системі причин та умов злочинності з більшою імовірністю породжує злочинну 

детермінацію. Поняття криміногенного набору порівняльне невеликого 

поєднання найбільш значущих показників для будь-яких різновидів суб'єктів 

антисуспільної поведінки покладено в теоретичне обґрунтування прикладних 

прогностичних методик індивідуальної злочинної поведінки та її 

попередження. 

Криміногенні об'єкти доцільно згрупувати так, щоб вони стали 

уразливими для тих чи інших - теж згрупованих відповідним чином - методів 

запобіжного впливу адекватних їм заходів. Тому природною підставою 

класифікації є характер криміногенних об'єктів, їх природа, генеза, умови 

існування. За цією підставою розрізняються групи криміногенних об'єктів 

соціального, правового і психогенного характеру. Група криміногенних об'єктів 

соціального характеру знаходиться в діапазоні від негативних явищ на рівні 



76 
 

суспільства до криміногенних явищ і властивості конкретної особи (пияцтво, 

алкоголізм, наркоманія, вікгимний стан тощо). В групу криміногенних об'єктів 

правового характеру включаються явища, генеза яких лежить у сфері правових 

недосконалень, грубих помилок, протиправних дій, необгрунтованого, 

несвоєчасного, некомпетентного регулювання суспільних відносин на різних 

рівнях соціального буття. Група криміногенних об'єктів психогенного 

характеру охоплює ті психологічні, психіатричні та інші кримінологічне 

значущі аномальні явища, які дезорганізують суспільне життя, відіграють 

деструктивну роль у процесі соціалізації і ресоціа-лізації особи, 

перешкоджують їй чи обмежують її здатність адекватно оцінювати свої вчинки 

і діяти на основі такої оцінки. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 

1. Об'єкт діяння по запобіганню злочинності - це окремі або сукупність 

різних (за генезою, сферою, формами та інтенсивністю прояви) негативних 

явищ та процесів реальної дійсності матеріального чи духовного характеру, які 

призводять до виникнення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів.  

2. Для об'єкта характерні такі властивості, як криміногенність; 

динамічність; потенційність; латентність. 

 

3. СУБ’ЄКТИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 

Суб'єкти запобігання злочинності - це державні органи, громадські 

організації, соціальні групи, службові особи чи громадяни, які спрямовують 

свою діяльність на розроблення і реалізацію заходів, пов'язаних з 

випередженням, обмеженням, усуненням криміногенних явищ та процесів, що 

породжують злочинність, а також недопущення вчинення злочинів на різних 

злочинних стадіях, у зв'язку з чим мають права, обов'язки і несуть 

відповідальність. 

За типом діяльності по запобіганню злочинності можна виділити таких 

суб'єктів, які: 1) визначають її основні напрями, завдання, форми (політику 

боротьби зі злочинністю), планують, спрямовують та контролюють її, 

забезпечують її правове регулювання; 2) здійснюють безпосереднє управління і 

координацію окремими напрямами і учасниками попередження злочинності; 3) 

виявляють та пізнають об'єкт попереджувального впливу та інформують про 

них інших суб'єктів; 4) виконують попереджувальні заходи щодо 

випередження, обмеження, усунення криміногенних явищ та процесів, захисту 

соціальних благ і особи; 5) реалізують заходи щодо запобігання і припинення 

злочинів і злочинності. Класифікуючи суб’єкти, потрібно враховувати: по-

перше, всі вони відрізняються один від одного, але функціонують не 

ізольовано, а у взаємозв’язку, тим більше, що існує їх своєрідна ієрархія; по-

друге, кожний суб’єкт наділений певними повноваженнями. Він є носієм 

конкретних прав і обов’язків. Множинність суб'єктів діяльності по запобіганню 

злочинності складає систему суб'єктів, що зумовлено різноманітністю об'єктів. 

Під системою суб'єктів запобігання злочинності слід розуміти сукупність 

з'єднаних єдиною метою суб'єктів, які здійснюють свої повноваження у 
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взаємозв'язку та по узгодженню в часі і просторі. Систему суб'єктів запобігання 

злочинності складають юридичні і фізичні особи, які внаслідок своїх 

повноважень, соціального статусу або громадського обов'язку виконують дану 

роботу. Це законодавчі органи, органи виконавчої і судової влади, органи 

державного і господарського управління, культурно-виховні, навчальні 

заклади, адміністрації установ, підприємств, фірм, трудові колективи, 

громадські організації і товариства, охоронні та приватні розшукові установи, 

сім'я, громадяни. 

Будь-яка діяльність, у тому числі діяльність по запобіганню злочинності, 

будується на певних методах і формах її здійснення. Характеризуючи 

діяльність того чи іншого суб’єкта запобігання злочинів, потрібно враховувати, 

що вона здійснюється по двох основних напрямках: у співвідношенні заходів 

переконання із заходами примусу стосовно осіб, які порушують норми права і 

правила поведінки, встановлені суспільством. Тому тут використовують два 

методи: переконання і примусу. Якщо перший метод є більш гуманним, 

оскільки спрямований на переконання тієї чи іншої особи про недопущення 

протиправної поведінки, то другий пов’язаний із застосуванням тих чи інших 

заходів примусу до осіб, які допускають відхилення у поведінці. Безумовно, 

названі методи повинні застосовуватися з урахуванням соціальної запущеності 

особи.  

До державних суб'єктів законодавчої влади належать перш за все 

Верховна Рада України, її комітети та народні депутати. Відповідно до 

Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент 

- Верховна Рада України, яка визначає засади внутрішньої, зовнішньої 

політики, затверджує загально-державні програми економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, 

створює законодавчу основу здійснення загальносоціального і соціально-

кримінологічного запобігання злочинності. Повноваження парламенту України 

дають йому підстави для розроблення головних напрямів боротьби зі 

злочинністю, створення для цього достатньої правової бази, істотно впливати 

на кримінологічну політику держави, а взагалі своєю діяльністю сприяти 

зниженню кількісно-якісних показників злочинності. 

Президент України є главою держави, гарантом державного суверенітету, 

територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і 

свобод людини і громадянина. Перш за все Президент України на основі та на 

виконання Конституції і законів України затверджує комплексні програми 

запобігання злочинності. Метою таких програм є забезпечення активної 

наступальної протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів й 

зростання на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування 

зусиль держави і громадськості, вдосконалення законодавства, організації, 

засобів і методів запобігання і розкриття злочинів. Крім того, своїми указами 

Президент України корегує напрями боротьби зі злочинністю. З 1993 р. при 

Президентові України діє Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і 

організованою злочинністю. 
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Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади (державні 

адміністрації різних рівнів) здійснюють заходи щодо забезпечення 

громадського порядку і боротьби зі злочинністю, відповідно до Конституції 

України контролюють і координують виконання комплексних програм 

профілактики злочинності, організують їх наукове супроводження і ресурсне 

забезпечення та інше. 

Серед суб'єктів запобігання злочинності важливе місце посідають органи 

місцевого самоврядування, які за своїми повноваженнями здійснюють 

організаційно-управлінські функції щодо запобігання злочинності, організують 

і координують роботу відповідних суб'єктів системи запобігання злочинності, 

займаються їх ресурсним забезпеченням, контролюють виконання постанов і 

рішень вищих органів влади і своїх власних питань запобігання злочинів на 

підвідомчій території.  

Одним із напрямів органи прокуратури є участь прокурора у розробленні 

державними органами влади комплексних планів запобігання злочинності, 

сприяння розвитку діяльності щодо запобігання злочинності громадськістю, 

організація роботи по кримінологічній поінформованості населення та правовій 

пропаганді, координація. Служба безпеки України, митні органи України, 

органи охорони державного кордону, державна податкова служба України 

здійснюють широкомасштабную діяльність щодо спеціально-кримінологічного 

запобігання правопорушень, які загрожують громадській, державній, 

економічній та іншим видам безпеки України. Слід відмітити особливу роль у 

спеціально-кримінологічному попередженні численних державних контрольних 

органів: державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної 

лісової охорони, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна 

України та інших органів державного контролю, які здійснюють 

правозастосовно-охоронні функції. Згідно зі своїми повноваженнями по 

контролю за виконанням законів у різних сферах народного господарства і 

природокористування вони здійснюють різноманітні заходи і засоби щодо 

недопущення вчинення злочинів; усунення і обмеження тих криміногенних 

факторів, які їх породжують або сприяють їм. Основними напрямами 

попереджувальної роботи судових органів є: а) виявлення і усунення причин та 

умов, які сприяли вчиненню злочину; б) виховно-профілактична функція; в) 

підвищення попереджувальної активності громадян. Міністерство юстиції 

України є провідним органом у системі центральних органів виконавчої влади в 

забезпеченні реалізації державної правової політики, правової експертизи 

проектів нормативних актів, державної реєстрації та систематизації 

законодавства України, координації нормотворчої діяльності центральних 

органів виконавчої влади та роботи з адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського союзу, захисту прав і свобод людини, розвитку 

правової інформатизації, формуванні у громадян правового світогляду тощо. 

Здійснюючи організаційне керівництво і контрольно-ревізійні функції, органи 

юстиції спрямовують і стимулюють попереджувальну діяльність підлеглих 
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органів (департаменти нотаріату та ліцензування юридичної практики, 

державної виконавчої служби, у справах громадського стану громадян та ін.). 

У правовій державі невід'ємною складовою частиною системи захисту 

особи, її конституційних прав і свобод с адвокатура. Органи адвокатури у 

межах своїх професійних завдань і компетенції здійснюють процесуальну і 

позапроцесуальну діяльність щодо запобігання злочинності. У попередженні 

злочинності активну участь беруть органи державного і господарського 

управління, культурно-виховні навчальні заклади, адміністрації установ, 

підприємств, фірм, трудові колективи, охоронні та приватні розшукові 

установи, які, діючи у межах єдиної системи запобігання правопорушень, 

вирішують важливі питання усунення широкого кола криміногенних об'єктів. 

Вони здійснюють цю функцію на рівні як загального, так і спеціально-

кримінологічного запобігання. 

Засобам масової інформації надано право на збирання, аналіз і поширення 

інформації, яка привертає увагу до тих чи інших суспільних криміногенних 

явищ і процесів, недоліків у діяльності державних і недержавних органів і 

організацій, а також їх посадових осіб. Закріплений нормативними актами 

обов'язок правоохоронних органів відповідним чином реагувати на неї, 

можливість створювати громадську думку — все це робить засоби масової 

інформації важливим суб'єктом запобігання злочинності. Їх попереджувальний 

потенціал ще не вичерпаний. 

Сім'я, деякі громадські організації і об'єднання громадян, тобто 

профспілки, добровільні громадські формування для захисту порядку, ради 

профілактики, громадські пункти охорони порядку, козацькі куріні, фонди, 

рухи, релігійні та багато інших організацій громадського контролю також 

належать до суб'єктів запобігання злочинності. Тісний зв'язок спеціалізованих 

суб'єктів боротьби зі злочинністю з сім'єю, населенням і громадськими 

організаціями забезпечує ефективність попереджувальної практики. 

Громадяни також являються суб'єктами запобігання злочинності. 

Формами соціальної активності громадян у сфері запобігання злочинності 

являються: а) участь у діяльності громадських організацій; б) участь у 

діяльності трудових колективів; в) неформальну реалізацію громадського 

обов'язку.  

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

1. Суб'єкти запобігання злочинності - це державні органи, громадські 

організації, соціальні групи, службові особи чи громадяни, які спрямовують 

свою діяльність на розроблення і реалізацію заходів, пов'язаних з 

випередженням, обмеженням, усуненням криміногенних явищ та процесів, що 

породжують злочинність, а також недопущення вчинення злочинів на різних 

злочинних стадіях, у зв'язку з чим мають права, обов'язки і несуть 

відповідальність. 

2. За типом попереджувальної діяльності можна виділити таких суб'єктів, 

які: 1) визначають її основні напрями, завдання, форми (політику боротьби зі 

злочинністю), планують, спрямовують та контролюють її, забезпечують її 
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правове регулювання; 2) здійснюють безпосереднє управління і координацію 

окремими напрямами і учасниками запобігання злочинності; 3) виявляють та 

пізнають об'єкт попереджувального впливу та інформують про них інших 

суб'єктів; 4) виконують попереджувальні заходи щодо випередження, 

обмеження, усунення криміногенних явищ та процесів, захисту соціальних благ 

і особи; 5) реалізують заходи щодо запобігання і припинення злочинів і 

злочинності. 

 

4. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ КООРДИНАЦІЇ У ПРОТИДІЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ 

Координація (лат. – узгодження, співпідпорядкування, приведення у 

відповідність понять, дій, функцій і т.ін.). Координувати – означає узгоджувати. 

В юридичній літературі термін «координація» використовується тоді, 

коли мова іде про взаємоузгоджень спільну діяльність різних органів та 

організацій, котрі приймають участь у боротьбі зі злочинністю та іншими 

правопорушеннями. 

Значення координації дій правоохоронних та інших органів полягає у 

тому, що вона дозволяє об’єднати їх зусилля у справі запобігання злочинів і на 

цій основі добиватися більших результатів у більш стислі терміни і з меншими 

витратами сил. Координація сприяє створенню єдиного фронту боротьби зі 

злочинами та іншими правопорушеннями, що є необхідною умовою успіху. 

Термін «координація» за своїм змістом близький до терміну «взаємодія», 

який визначає взаємозв’язок, взаємопідтримку. В юридичній літературі поняття 

«взаємодія» досить чітко не сформульовано. Однак, дане поняття 

використовується тоді, коли мова іде про взаємоузгоджень діяльність різних 

органів та організацій у боротьбі зі злочинністю та іншими правопорушеннями. 

В літературі було висловлено думку, що взаємодія – більш широке 

поняття, ніж координація, і охоплює всі форми зв’язків між суб’єктами 

боротьби зі злочинністю, що мають загальні цілі та завдання. 

Ми вважаємо, що відношення координації та взаємодії не однозначні за 

своїм змістом. При відносинах взаємодії обидві сторони повинні організовувати 

данні відносини і тому у кожному конкретному випадку мова іде про роль 

організатора взаємодії. Така роль може виконуватися то одним, то іншим 

органом в різних ситуаціях. Відносини взаємодії суб’єктів профілактики 

правопорушень можна виразити формулою:  

С     С  

При відносинах координації одна із сторін є організатором даних 

відносин, а інша, хоча і повинна вступати у відносини координації, але 

організовувати їх не зобов’язана. Відносини координації можуть бути виражені 

формулою 

С     О  

С – організатор координації, і в цьому розумінні суб’єкт управління, а О – 

об’єкт управлінської діяльності. 
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Так, на наш погляд, відрізняються поняття «координація» та «взаємодія» 

як види відносин між суб’єктами профілактики злочинів та інших 

правопорушень. Разом із тим, відносини координації не слід змішувати з 

відносинами субординації. Останні існують між керівниками та підлеглими і 

характеризуються розпорядливістю та виконавством, керівництвом та 

підпорядкуванням. Зміст відносин субординації полягає у тому, що керівник на 

основі існуючого правового статусу та нормативного акту визначає цілі, 

завдання, обов’язки підлеглого, а останній повинен чітко виконувати ці 

приписи. Координатор та інші суб’єкти координації не пов’язані між собою 

відносинами підлеглості. Відносини координації складаються між різними 

органами та відомствами одного рівня та спрямовані на досягнення 

узгодженості їх дій з метою успішного вирішення задач, поставлених перед 

ними. 

На основі викладеного можна зробити висновок про те, що єдність дій 

суб’єктів профілактики забезпечується, з одного боку, взаємодією самих 

суб’єктів профілактики, а з іншого – координуючою діяльністю органів та 

організацій, на які такий обов’язок покладений чинними законодавством. 

В літературі і на практиці розрізняють декілька видів координації. 

Першим та всеохоплюючим видом координації є адміністративно-

територіальна координація, посередництвом якої забезпечується узгодженість 

дій всіх суб’єктів протидії та запобігання злочинів, що функціонують на певній 

території. Даний вид координації складається із трьох рівнів: 

республіканського, регіонального та місцевого. На кожному рівні функціонує 

орган, який організовує координацію, і складається з представників 

взаємодіючих суб’єктів боротьби зі злочинністю. Дана система координації як в 

теоретичному, так і в практичному розумінні перебуває в стадії розвитку, що 

обумовлює необхідність розгляду її окремих найбільш важливих аспектів. 

Важлива роль у становленні та розвитку в Україні інституту 

адміністративно-територіальної координації належить Указу Президента 

України від 18 червня 1993 р. № 218/АЗ «Про Координаційний комітет з питань 

боротьби зі злочинністю». Через деякий час Указом Президента України від 26 

листопада 1993 р. даний орган було перейменовано в Координаційний комітет 

по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.  

У відповідності з названими Указами на Координаційний комітет було 

покладено виконання наступних завдань: 

- здійснення координації роботи правоохоронних органів та інших 

державних установ у сфері боротьби зі злочинністю; 

- організація контролю за виконанням державними органами 

законодавства з питань боротьби зі злочинністю; 

- об’єднання зусиль державних органів та громадськості для запобігання 

злочинів; 

- підготовка пропозицій відносно змін законодавства з питань боротьби зі 

злочинністю. 
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Для розв’язання вказаних завдань Координаційний комітет був наділений 

досить широкими повноваженнями: 

- заслуховувати доповіді міністрів, інших керівників з питань боротьби зі 

злочинністю та приймати по них рішення; 

- давати обов’язкові для всіх суб’єктів рекомендації про усунення причин 

та умов, що сприяли злочинним проявам; 

- доручати органам або створеним комісіям проведення перевірок з 

дотримання різними суб’єктами фінансово-облікової дисципліни; 

- передавати матеріали в органи прокуратури для вирішення питання про 

притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності; 

- ставити питання про відповідальність службових осіб за серйозні 

прорахунки та упущення у боротьбі зі злочинністю; 

- безперешкодно відвідувати об’єкти та знайомитися з матеріалами, що 

стосуються боротьби зі злочинністю; 

- формувати робочі групи для розробки пропозицій відносно 

удосконалення законодавства з питань боротьби зі злочинністю та охорони 

правопорядку. 

До складу Координаційного комітету увійшли керівники правоохоронних 

органів, юридичних наукових та навчальних закладів, інших установ. Очолив 

Комітет Президент України, що, з одного боку, придало Комітету високий 

авторитет, а з іншого – зробило його органом, який стоїть над усіма 

відомствами, що приймають участь у боротьбі зі злочинністю. Після цього 

головами Координаційного комітету стали призначатися інші службові особи, і 

тим самим було усунуто відзначений момент, що суперечить принципам 

координації. 

Другим видом координації є координація, в рамках якої забезпечується 

узгодженість дій органів прокуратури, МВС, СБУ, державної податкової 

служби та інших правоохоронних органів, що приймають участь у боротьбі зі 

злочинністю та іншими правопорушеннями. Організовують координацію цього 

виду Генеральний прокурор України, прокурори областей та міст, районів. 

Об’єктивна потреба в узгодженості дій правоохоронних органів 

обумовлена особливою їх роллю у боротьбі зі злочинністю та попередженням 

правопорушень, наявністю у них загальних цілей та завдань в цій сфері. 

Генеральний прокурор України своїм наказом № 3 від 14 січня 2002 р. «Про 

удосконалення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі 

злочинністю» визначив задачі прокурорів, підкреслив при цьому, що 

прокурорська координація діяльності правоохоронних органів є одним із 

важливих напрямків в роботі прокуратури. 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

1. В юридичній літературі термін «координація» використовується тоді, 

коли мова іде про взаємоузгоджень спільну діяльність різних органів та 

організацій, котрі приймають участь у боротьбі зі злочинністю та іншими 

правопорушеннями. 
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2. Значення координації дій правоохоронних та інших органів полягає у 

тому, що вона дозволяє об’єднати їх зусилля у справі запобігання злочинів і на 

цій основі добиватися більших результатів у більш стислі терміни і з меншими 

витратами сил. Координація сприяє створенню єдиного фронту боротьби зі 

злочинами та іншими правопорушеннями, що є необхідною умовою успіху. 

3. Єдність дій суб’єктів профілактики забезпечується, з одного боку, 

взаємодією самих суб’єктів профілактики, а з іншого – координуючою 

діяльністю органів та організацій, на які такий обов’язок покладений чинними 

законодавством. 

 

5. ПРИНЦИПИ КООРДИНАЦІЇ ДІЙ ПРАВООХОРОННИХ 

ОРГАНІВ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

Немає потреби доказувати, яке важливе значення мають рішення 

координаційних нарад для забезпечення єдності дій правоохоронних органів у 

сфері протидії злочинності. Однак, організуюче значення вони мають лише 

тоді, коли відповідають вимогам, що до них пред’являються. 

Перш за все, рішення, що приймаються, повинні бути спрямовані на 

досягнення найбільш важливих профілактичних цілей та завдань. Націленість 

рішень на досягнення другорядних завдань профілактики злочинів призводить 

до мінімального позитивного результату при значних витратах людських, 

матеріальних та інших ресурсів. образно кажучи, відбувається «стрелба из 

пушек по воробьям». 

Істотною умовою ефективності рішень, що приймаються 

координаційними нарадами, є їх конструктивність. На жаль, більшість рішень 

таких нарад мають поверховий характер, не містять в собі конкретних 

пропозицій по досягненню профілактичних цілей і завдань, що, відповідно, 

зводить нанівець їх організаційну роль у сфері протидії злочинності. 

Поширеним недоліком є також те, що рішення координаційних нарад 

часто містять у собі пропозиції, реалізація яких тягне за собою зміщення 

компетенції правоохоронних органів. Необхідно підкреслити, що в процесі 

узгодженої діяльності по досягненню загальних цілей та завдань правоохоронні 

органи діють в межах своєї компетенції, використовують при цьому притаманні 

їм форми та методи профілактичної роботи. 

Привертає увагу і те, що багато рішень нарад сформульовані більш 

категорично, а інколи, - таким чином, що вони звучать як наказ вищестоящого 

органу. У зв’язку із цим необхідно підкреслити, що рішення, які приймаються 

координаційними нарадами, мають рекомендаційний характер, і тут 

неприпустима повелительна форма. Випадки, коли такі документи 

формулюються у формі наказу, слід розглядати, як необґрунтовані спроби 

координаційної наради привласнити собі право керівного органу, який стоїть 

над органами прокуратури, Національної поліції, суду, що суперечить 

принципам та задачам координації. Зазначене не означає, що фактичне 

виконання рішень координаційних нарад у кожному конкретному випадку 

залежить від точки зору того або іншого правоохоронного органу. Навпаки, 
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спільно прийняті правоохоронними органами рішення є для виконавців такими 

ж обов’язковими, як і заходи відомчих планів. Невизнання цього на практиці 

зводить практично на нівець зусилля прокурорів та керівників інших органів по 

узгодженню дій у сфері боротьби зі злочинністю. 

Важливою умовою ефективності рішень координаційних нарад є їх 

узгодженість з раніше прийнятими рішеннями правоохоронних органів та 

інших органів (державних та недержавних) у сфері профілактики злочинів. В 

іншому випадку реалізація їх ускладнюється, і мета може не бути досягнута. 

Більше того, рішення координаційних нарад, що суперечать раніше прийнятим 

рішенням з цих питань, які суперечать або ідуть у розріз з раніше прийнятими, 

практично дезорганізують профілактичну роботу. 

Відзначені недоліки в роботі координаційних нарад правоохоронних 

органів є одночасно і основними напрямами удосконалення координації 

діяльності правоохоронних органів. Важливу роль в усуненні цих недоліків 

можуть и повинні відігравати прокурори, які активно виконують свої обов’язки 

по координації діяльності правоохоронних органів (координація дій слідчих 

груп по розслідуванню багатоепізодних, серійних, резонансних злочинів). 

Стосовно організації та проведення координаційних нарад обов’язки прокурора 

полягають, на наш погляд, у тому, щоб: 

- спільно з керівниками інших правоохоронних органів визначити коло 

питань, що вимагають свого розв’язання на координаційній нараді;  

- по узгодженню з керівниками інших органів скликати координаційні 

наради; 

- керує роботою по підготовці питань, що виносяться на обговорення 

координаційної наради; 

- підводить підсумки роботи координаційної наради; 

- спільно з керівниками інших правоохоронних органів формулює 

рішення координаційної наради. 

Важливе координаційне навантаження має робота прокурора по 

контролю за реалізацією рішень координаційних нарад. Ми поділяємо точку 

зору, що контроль за виконанням тієї частини узгоджених заходів, що 

виконуються кожним органом самостійно, повинні здійснювати керівники цих 

органів. Разом із тим, контроль за виконанням прийнятого народою рішення в 

цілому здійснює прокурор. 

Заслуговує уваги той факт, що практика, коли початок координаційної 

наради пов'язаний зі звітуванням керівників правоохоронних органів про хід 

виконання раніше поставлених завдань. При цьому є можливість висловити 

зауваження стосовно потреб у коригуванні раніше прийнятих рішень, їх зміні у 

зв’язку із змінами оперативної обстановки чи криміногенної ситуації, а також 

вказати на необхідність залучення певних категорій спеціалістів для досягнення 

остаточної мети прийнятого рішення (при розслідуванні кримінальної справи, 

по якій необхідно проведення не лише криміналістичних, а й 

мистецькознавчих, літературних експертиз, - залучення відповідних експертів, 

філологів, перекладачів). В сукупності з іншою інформацією, яка завжди 
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присутня в прокуратурі у зв’язку із здійсненням нею функції нагляду, прокурор 

може об’єктивно оцінити стан роботи по виконанню того чи іншого рішення 

координаційної наради  і при необхідності внести корективи в цю роботу. 

Єдність дій суб’єктів боротьби зі злочинністю забезпечується, з одного 

боку, взаємодією між собою самих правоохоронних органів, на які покладено 

виконання певних завдань; а з іншого – організаційною роботою прокуратури. 

В рамках координаційної функції прокурор організовує: 

- спільні узагальнення практики правоохоронних органів по боротьбі зі 

злочинністю в цілому та за окремими її напрямками (з організованою, 

терористичної спрямованості, зовнішньоекономічною і т.ін.); 

- проводить координаційні наради працівників правоохоронних органів; 

- організовує контроль за виконанням спільних заходів; 

- приймає заходи по узгодженості дій різних правоохоронних органів, 

залучених до виконання спільних завдань по боротьбі зі злочинністю. 

Координуюча роль прокурора не зменшує значення інших 

правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю, не ставить їх в залежність і 

під контроль прокуратури. 

ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ: 

1. Координація здійснюється на основі: 

- дотримання законності; 

- рівності всіх учасників координації у постановці питань, вселенні 

пропозицій, розробці рекомендацій та заходів; 

- самостійності кожного учасника взаємодії (кожного правоохоронного 

чи іншого органу) в межах наданих йому законодавством України повноважень 

при виконанні узгоджених рішень, рекомендацій та заходів; 

- відповідальності керівників кожного правоохоронного органу за 

виконання узгоджених на координаційній нараді заходів. 

ВИСНОВКИ ЗТЕМИ: 

1. Запобігання злочинності – це сукупність різноманітних видів 

діяльності і заходів в державі, спрямованих на вдосконалення суспільних 

відносин з метою усунення негативних явищ та процесів, що породжують 

злочинність або сприяють їй, а також недопущення вчинення злочинів на 

різних стадіях злочинної поведінки. 

2. Запобігання злочинності включає в себе різноманітні попереджувальні 

заходи, які грунтуються на певних принципах: законність, гуманність, наукова 

обгрунтованість, демократизм, диференціація, своєчасність, плановість, 

комплексність тощо. 

3. Для належного впорядкування попереджувальних заходів, чіткого 

визначення рівня і напрямів попереджувальної діяльності суб'єктів, їх 

компетенції, природи самих заходів тощо виникає необхідність їх класифікації. 

Існують різні класифікації попереджувальних заходів з урахуванням тих цілей, 

які перед ними ставляться. Заходи можна класифікувати за: рівнем, масштабом, 

змістом, суб'єктами, об'єктами та інше.  
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4. Об'єкт запобігання злочинності - це окремі або сукупність різних (за 

генезою, сферою, формами та інтенсивністю прояви) негативних явищ та 

процесів реальної дійсності матеріального чи духовного характеру, які 

призводять до виникнення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів. 

Для об'єкта характерні такі властивості, як криміногенність; динамічність; 

потенційність; латентність. 

5. Суб'єкти запобігання злочинності - це державні органи, громадські 

організації, соціальні групи, службові особи чи громадяни, які спрямовують 

свою діяльність на розроблення і реалізацію заходів, пов'язаних з 

випередженням, обмеженням, усуненням криміногенних явищ та процесів, що 

породжують злочинність, а також недопущення вчинення злочинів на різних 

злочинних стадіях, у зв'язку з чим мають права, обов'язки і несуть 

відповідальність. 

6. Кримінологічна координація у протидії злочинності – це спільна 

діяльність різних правоохоронних органів, державних органів і недержавних 

структур, спрямована на здійснення налагодженої та ефективної роботи у 

попередженні злочинності в цілому та за окремими напрямами.  

7. Кримінологічна взаємлдія – це діяльність, спрямована на узгодження 

дій різних правоохоронних органів у здійсненні захлдів по боротьбі зі 

злочинністю та при проведенні окремих спільних заходів, спрямованих на 

боротьбу з певними видами злочинів, пошуком та затриманням злочинців, 

обліком злочинів та осіб, які їх вчинили тощо. 

7. Метою координації та взаємодії є підвищення ефективності діяльності 

всіх державних структур у протидії злочинності. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише базові поняття кримінології як 

комплексної науки. У зв’язку з цим, під час підготовки до семінарського 

заняття відпрацювати наступні питання: 

1. Співвідношення понять «протидія злочинності», «запобігання», 

«попередження», «профілактика», «контроль», «боротьба» та ін. 

2. Правові засади запобігання злочинності в Україні. 

3. Об’єкти та суб’єкти запобігання злочинності. 

4. Організація і управління процесом запобігання злочинності. 

 

ТЕМА 7. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ 

ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 

 

(2 години) 

 

План  

1. Поняття та завдання кримінологічного прогнозування. 

2. Види і методи кримінологічного прогнозування. 

3. Поняття та завдання кримінологічного планування. 
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4. Види і етапи кримінологічного планування 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Формування теоретичних знань, спрямованих на з’ясування і засвоєння 

слухачами поняття кримінологічного прогнозування та планування і 

визначення ролі прогнозування та планування у попереджувальній діяльності 

поліції. 

 

ВСТУП 

Одним із проявів суспільного життя є злочинність, яка впродовж окремих 

відрізків часу змінюється і видозмінюється як за своєю кримінальною сутністю, 

так і у соціально-політичному розумінні. Щоб надійно протистояти цьому 

явищу, передбачити можливі його прояви, необхідне кримінологічне 

прогнозування. 

Найчастіше прогнози поділяються на соціальні, спрямовані на 

передбачення динаміки суспільних явищ, та індивідуальні, які прогнозують 

поведінку окремих осіб. В 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 – це не самоціль, а лише вихідний етап 

для вироблення кримінологічної політики і здійснення планування процесу 

боротьби зі злочинністю. 

 

І. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І ВИДИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО 

ПРОГНОЗУВАННЯ 

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 виступає передбачення 

розвитку кримінологічно значимих явищ і процесів. 

Будь-яке прогнозування – це спроба проникнути у майбутній стан 

прогнозованого явища. Прогнозування – це процес отримання наукового 

знання про майбутнє, що ґрунтується на закономірностях певних явищ, в 

результаті аналізу їх стану в минулому і сьогоденні. Прогноз – це результат 

передбачення, висновок про ймовірність настання певних змін в об’єкті 

дослідження. 

Таким чином, кримінологічне прогнозування – це діяльність, спрямована 

на обробку і аналіз кримінологічної інформації з метою одержання знання про 

майбутній стан злочинності, окремих її видів і груп або вірогідності вчинення 

злочину окремою особою. Кримінологічний прогноз – це висновок, одержаний 

в результаті прогнозування про майбутній рівень, структуру, динаміку 
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злочинності, а також про реальну можливість вчинення злочину конкретною 

особою. 

Метою кримінологічного прогнозування (відповідно до предмета 

кримінології) є встановлення всіх параметрів злочинності в майбутньому, 

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

позитивному напрямку. 

Кримінологічний прогноз повинен дати відповідь на такі запитання: 

- як виглядатимуть 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 за 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. 

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 дозволяє заздалегідь підготуватися до вирішення нових 

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

постають перед здійсненим фактом і змушені займатися вже наслідками, які 

склалися, не маючи можливості діяти на випередження.  

У науковій літературі вже давно висловлювалися думки про потребу 

поряд із загальносоціальною проводити й індивідуальну профілактику 

злочинів. На ранніх етапах розвитку кримінології об’єктом профілактичного 

впливу обиралися особи, які вже скоїли злочин. Тобто йшлося про 

індивідуальну профілактику рецидивну. Обрання об’єктом індивідуального 

прогнозування осіб, які скоїли злочин, було обумовлено низкою причин. По-

перше, в усьому масиві громадян не треба шукати особу, яка здатна скоїти 

злочин, бо злочинець апріорі є такою особою. По-друге, оскільки дана особа 

вже скоїла злочин, то вона перебуває або в пенітенціарному закладі, або під 

наглядом правоохоронних органів, а тому дослідникові легше спостерігати за 

нею. По-третє, під час попереднього слідства та судового розгляду справи був 

накопичений матеріал про цю особу, і кримінолог мав можливість вивчити цей 

матеріал, зменшуючи затрати часу на збір інформації про неї. І головне, особа 

злочинця становить суспільну небезпеку і тому вимагає особливої уваги в плані 

профілактичного впливу. Ці обставини дають ключ для розуміння факторів, що 

ускладнюють загальну індивідуальну профілактику злочинів. Справа в тому, 

що держава не має ресурсів для індивідуальної профілактичної роботи з 

кожним членом суспільства, та в цьому й немає потреби. Отже виникає 
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необхідність виявлення тих осіб, які схильні до вчинення злочинів. Вирішення 

цього завдання і покладено на прогнозування індивідуальної злочинної 

поведінки. 

Під прогнозуванням індивідуальної злочинної поведінки розуміється 

кримінологічне судження щодо визначення ступеня вірогідності вчинення 

конкретною особою злочину в майбутньому, відмови від злочинної діяльності 

або законослухняної поведінки після відбування покарання. 

На думку А.П. Закалюка, методика індивідуального кримінологічного 

прогнозування має складатися з чотирьох частин, забезпечуючи послідовне 

вирішення наступних завдань: 

- вивчення сучасного і минулого характеру поведінки особи й чинників, 

що її обумовлюють, середовища та ситуації, їх ознак, закономірностей 

формування, розвитку та проявів (здійснюється, як правило, шляхом 

застосування соціологічних методів і носить назву “методика ретроспекції”); 

- виявлення серед ознак, вказаних в п. 1, тих із них, які мають 

прогностичне значення; встановлення їх якісної ролі та кількісних показників, у 

тому числі в системі показників, найзручніших для практичного 

прогностичного застосування (найчастіше проводиться з використанням 

кількісних методів та шляхом кримінологічної інтерпретації результатів і 

носить назву “методика діагностики”); 

- створення прикладної моделі прогнозу злочинної поведінки 

(використовується метод моделювання ознак, зазначених у п. 2, та кількісних 

методів для визначення вірогідності прогнозованих висновків; це методика, 

власне, прогнозу); 

- практичне прогнозування (здійснюється завдяки створенню і 

застосуванню методики, що визначає порядок, правила та способи 

користування прогностичною моделлю). 

Треба зазначити, що наприкінці 60 – початку 70-х років минулого 

століття вітчизняні кримінологи почали активно розробляти проблему 

індивідуального кримінологічного прогнозування. Праця Г.А. Аванесова 

“Теория и методология криминологического прогнозирования” дала поштовх 

до створення відповідних методик. Вагомий внесок у цю справу зробили Ю.М. 

Антонян, Ю.Д. Блувштейн, А.Ф. Зелінський, А.П. Іващенко, Л.А. Ігнатьєв, Г.М. 

Міньковський, А.А. Новіков та інші. 

Дослідження показали, що тип особи є своєрідною інтегративною 

моделлю, яка дає змогу встановлювати відповідність конкретної особи даній 

моделі. Виділення типів особи злочинців, а також осіб, від яких з високим 

ступенем ймовірності можна очікувати скоєння злочину, лежить в основі 

моделей їх типових ознак. Прогноз злочинної поведінки базується на 

встановленні належності (або неналежності) ознак даної особи до вказаних 

моделей. 

Типологія осіб проводиться, як правило, за трьома критеріями: 

характером і змістом антисоціальної спрямованості; її інтенсивністю; глибиною 

антисуспільної спрямованості. Так, за глибиною антисуспільної спрямованості 
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виокремлено осіб: асоціального типу, антисоціального типу, суспільно 

небезпечного типу. В свою чергу, останній тип поділяється на осіб: 

некримінального різновиду, передкримінального різновиду і кримінального 

різновиду. В ході емпіричних досліджень були виявлені ознаки, значимі для 

прогнозу злочинної поведінки. Вони, як правило, показують негативне 

ставлення особи до таких соціальних цінностей, як праця, освіта, культура, 

сім’я, виховання підростаючого покоління, нормальне спілкування з людьми, 

дотримання норм моралі і права, тобто свідчать про належність до типу осіб 

антисуспільної спрямованості; вказують, що ці особи своєю поведінкою 

завдають шкоди названим соціальним цінностям, тобто відносяться до 

суспільно небезпечного типу. 

Враховуючи систематичність антисуспільних проявів та небажання 

відмовитись від такого способу життя навіть за умови громадського і 

адміністративного впливу, можна зробити висновок, що особа, якій властиві 

вказані ознаки, з високою вірогідністю може скоїти злочин, а отже досягла 

передкримінального стану. 

Однак тут треба мати на увазі, що людина – істота непередбачувана в 

силу того, що вона, на відміну від істот природи (тварин), наділена свободою 

волі. І який варіант поведінки – злочинний чи незлочинний – вона вибере в 

кожному конкретному випадку залежить тільки від неї самої. Людина – 

причина і результат своєї діяльності. Тому в якому б передкримінальному стані 

не знаходилась особа, підставою для застосування до неї заходів правового 

характеру можуть бути тільки вчинені діяння, які заборонені законом. 

Сказане не означає, що прогнозування індивідуальної злочинної 

поведінки втрачає будь-який практичний сенс. Прогноз розвитку особи та її 

поведінки є важливим елементом індивідуальної профілактики злочинів, 

виправлення засуджених, їх реадаптації після відбування покарання тощо. Але 

наразі правильніше говорити про прогнозування поведінки не конкретної 

особи, а певних типів осіб з більш або менш вираженими криміногенними 

ознаками. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

1. Кримінологічне прогнозування – це діяльність, спрямована на обробку 

і аналіз кримінологічної інформації з метою одержання знання про майбутній 

стан злочинності, окремих її видів і груп або вірогідності вчинення злочину 

окремою особою.  

2. Кримінологічний прогноз – це висновок, одержаний в результаті 

прогнозування про майбутній рівень, структуру, динаміку злочинності, а також 

про реальну можливість вчинення злочину конкретною особою. 

3. 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 напрямку. 

4. Під прогнозуванням індивідуальної злочинної поведінки розуміється 

кримінологічне судження щодо визначення ступеня вірогідності вчинення 
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конкретною особою злочину в майбутньому, відмови від злочинної діяльності 

або законослухняної поведінки після відбування покарання. 

 

2. ВИДИ І МЕТОДИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ. 

Традиційно проводяться наступні види кримінологічного прогнозування: 

1) прогнозування злочинності; 2) прогнозування окремих форм злочинності, 

груп чи видів злочинів; 3) прогнозування індивідуальної злочинної поведінки; 

4) прогнозування можливого розвитку деяких видів людської поведінки в 

суспільно небезпечні форми, що потребують своєчасної криміналізації. 

Прогнозування тенденцій і закономірностей розвитку злочинності, її 

окремих форм, груп чи видів злочинів ґрунтується на вивченні динаміки 

розвитку цього масового негативного соціального явища і тих факторів, що 

детермінують його як свій наслідок. 

Прогнозування індивідуальної злочинної поведінки здійснюється на 

знанні морально-психологічних характеристик особистості, системи її 

диспозицій і установок, а також дозлочинної чи посткримінальної поведінки 

індивіда. 

Прогнозування різноманітних форм антисоціальної поведінки 

ґрунтується на знанні впливу умов сімейного виховання особи, найближчого 

побутового оточення, особливостей проявів морально-психологічної сфери, 

поведінки в реальних життєвих ситуаціях. 

Залежно від поставлених завдань прогнози можуть розроблятися на різні 

проміжки часу. За строками, як правило, виділяють наступні види 

кримінологічного прогнозування: поточне; короткострокове; середньострокове; 

перспективне. 

Поточне прогнозування – це прогнозування на декілька днів за 

результатами аналізу криміногенної обстановки у зв’язку з певними значними 

подіями в регіоні, яке здійснюється, як правило, правоохоронними 

органами. Короткострокове прогнозування застосовується при прогнозуванні 

розвитку криміногенної ситуації на найближчу перспективу (1–2 

роки). Середньострокове прогнозування використовується для аналізу розвитку 

криміногенних факторів на тривалий час (3–5 років). Перспективне 

прогнозування здійснюється науковими чи науково-дослідними установами, 

заінтересованими відомствами, групами експертів чи окремими вченими і 

спрямоване на встановлення закономірностей і тенденцій розвитку злочинності 

на довготривалу перспективу (5–10 років). 

Кримінологічний прогноз при цьому повинен задовольняти наступним 

методологічним вимогам: а) він має бути заснований на достовірній 

статистичній інформації і даних вибіркових кримінологічних досліджень; б) 

бути неупередженим, тобто не повинен здійснюватися в інтересах будь-яких 

зацікавлених осіб, установ, відомств, організацій; в) має відповідати науковим 

засадам теорії прогнозування і не обмежуватися при цьому тільки одним яким-

небудь методом; г) його вихідним показником завжди повинен бути реальний 

криміногенний фон, на основі якого будується прогностична модель; ґ) прогноз 
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має бути надійним, тобто мати високий ступінь вірогідності; д) здійснюватися 

безперервно, в міру зміни соціально-політичної атмосфери в суспільстві і 

враховувати економічні, політичні та соціально-психологічні фактори, які 

впливають на рівень, структуру і динаміку злочинності. 

В практиці наукового прогнозування розвитку соціальних процесів 

застосовуються понад 150 різних методів і методик, серед яких найбільше 

розповсюдження при складанні кримінологічних прогнозів знайшли наступні 

методи: а) екстраполяції; б) експертних оцінок; в) математичного моделювання, 

які, як правило, застосовуються комплексно. 

Метод екстраполяції полягає в тому, що висновки, які були отримані при 

вивченні рівня, динаміки і структури злочинності у минулому, 

розповсюджуються на її тенденції у майбутньому за допомогою статистичних 

методів дослідження динамічних рядів. Цей метод використовується при 

короткостроковому прогнозуванні. 

Метод експертних оцінок являє собою специфічну форму опитування 

висококваліфікованих та досвідчених наукових та практичних працівників про 

тенденції розвитку злочинності на той чи інший період. Метод експертних 

оцінок застосовується для середньострокового та перспективного 

прогнозування та коли іншими методами скласти прогноз неможливо. Цей 

метод має певний рівень суб’єктивності і для його зниження слід: а) визначати 

належну кількість експертів; б) робити правильний підбір експертів, 

враховуючи їх компетентність в тій чи іншій галузі; в) розрахувати ступінь 

узгодженості думок експертів; г) створювати обґрунтовану методику 

опитування. 

Більш досконалим і складним методом кримінологічного прогнозування 

є метод математичного моделювання, заснований на врахуванні 

багатофакторної детермінації і питомої ваги різноманітних факторів, які 

обумовлюють злочинність та окремі її види. Сутність цього методу полягає в 

тому, що на підставі раніш встановлених правових характеристик, зв’язків і 

закономірностей соціального явища, що вивчається, створюється модель 

розвитку криміногенної ситуації, а потім дослідження проводяться на створеній 

математичній моделі. Проте, якщо в техніці моделлю може бути 

експериментальний зразок, то при дослідженні соціальних явищ модель 

звичайно висловлюється в абстрактній, знаковій формі, шляхом проставлення 

відповідних кількісних значень соціальним процесам і явищам на основі раніш 

встановлених характеристик і взаємозв’язків між ними. Такий метод 

прогнозування найбільш ефективний для середньострокових прогнозів. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

1. Традиційно проводяться наступні види кримінологічного 

прогнозування: 1) прогнозування злочинності; 2) прогнозування окремих форм 

злочинності, груп чи видів злочинів; 3) прогнозування індивідуальної злочинної 

поведінки; 4) прогнозування можливого розвитку деяких видів людської 

поведінки в суспільно небезпечні форми, що потребують своєчасної 

криміналізації. 
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2. За строками, як правило, виділяють наступні види кримінологічного 

прогнозування: поточне; короткострокове; середньострокове; перспективне. 

3. При складанні кримінологічних прогнозів використовують наступні 

методи: а) екстраполяції; б) експертних оцінок; в) математичного моделювання, 

які, як правило, застосовуються комплексно 

 

3. ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 

Кримінологічне планування становить собою 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. 

Кримінологічне планування може бути ефективним за умови включення 

його як елементу системи соціального управління, зокрема суб’єктів 

профілактики злочинів. Дієвість їх роботи залежить від: 

- чіткого усвідомлення всіма і кожним своїх функціональних обов’язків; 

- належного забезпечення відповідними ресурсами; 

- знання умов майбутньої ситуації, в якій доведеться реалізовувати 

покладені на них завдання; 

- координації дій усіх ланок системи з метою оптимального досягнення 

спільної мети. 

План – це різновид управлінського рішення, поданого у вигляді системи 

взаємопогоджених і взаємопов’язаних заходів, які потрібно здійснити у 

встановленій послідовності та визначені строки з метою досігнення 

поставлених цілей. 

Планування – це формування низки планів в системі певної галузі. 

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

як цього міністерства, так і усіх служб та підрозділів.  

Комплексне планування охоплює розробку міжвідомчих завдань і засобів 

боротьби зі злочинністю на певній території чи сфері суспільного життя. 

Основне його завдання в тому, щоб об’єднати різних суб’єктів профілактики 

злочинів і спрямувати їх зусилля у єдине русло цілеспрямованої діяльності. 

Прикладом такого планування є Комплексна програма профілактики 

правопорушень на 2007-2009 роки. 

Основними завданнями кримінологічного планування є: а) розроблення 

такої сукупності взаємопов’язаних заходів запобігання, які допомогли б 

встановити належний контроль як над злочинністю в цілому, так і над 

окремими її формами, групами чи видами злочинів; б) активізація діяльності 

правоохоронних і правозастосовчих органів у боротьбі зі злочинністю; в) 

забезпечення координації діяльності правоохоронних і контролюючих органів, 

громадських і самодіяльних організацій у боротьбі за злочинністю; г) більш 

активне виявлення латентної злочинності; ґ) створення умов, що забезпечують 

реальне застосування принципу невідворотності покарання; д) забезпечення 

гарантій належної правової захищеності громадян від злочинних посягань. 
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Кримінологічне планування ґрунтується на наступних принципах: 

- наукової обґрунтованості, який полягає в тому, що планування повинно 

здійснюватися на основі наукового аналізу об’єктивної дійсності, в умовах якої 

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 напрямки профілактичної діяльності. 

- реальності, який вимагає врахування об’єктивних можливостей 

суб’єктів профілактики.  

- конкретності, який передбачає однозначність змісту запланованих 

заходів, термінів їх виконання, суб’єктів реалізації та контролю. 

- несуперечливості, який означає узгодження в 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 підставі повної й достовірної 

інформації. Відповідно до другого аспекту, план повинен розроблятися таким 

чином, щоб при якомога меншому обсязі знакового масиву містити 

якнайбільше необхідної інформації. 

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’язане 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: 

- наявності конкретної кінцевої мети, щоб процес планування не 

перетворився у безладні дії; 

- визначеності у часі, в межах якого ця мета має бути досягнута; 
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- визначеності у засобах, які використовуватимуться для реалізації 

поставлених завдань; 

- кінцева мета не повинна бути жорстко прив’язана до засобів її 

здійснення. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

1. Кримінологічне планування становить собою 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.  

Основним змістом планування є визначення засобів та способів досягнення 

поставлених цілей, раціональне використання ресурсів при мінімумі 

затраченого часу. 

2. Планування тісно пов’язане з кримінологічним прогнозуванням. 

 

4. ВИДИ І ЕТАПИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ. 

За масштабом дії кримінологічне планування поділяється на: 

загальнодержавне; регіональне; відомче та галузеве. 

Загальнодержавне планування полягає у створенні документів 

програмного характеру, які розраховані на тривалий час і розповсюджуються 

на значне коло суб’єктів. Ці документи є головними планами, що визначають 

кримінологічну політику в державі, основою для роботи різноманітних 

суб’єктів запобіжного впливу; вони приймаються в масштабі усієї країни і є 

обов’язковими до виконання. Прикладами загальнодержавного планування є: 

Державна програма щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. 

№ 1240; Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на 

період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 

21 березня 2012 р. № 350; План заходів з виконання Концепції реалізації 

державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 

року, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 

р. №767; Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 

року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 

р. №735-р, та ін 

Регіональне, або територіальне, планування здійснюється у масштабах 

адміністративно-територіальних одиниць (областей, районів, міст). Заходи 

регіонального планування включають до себе як вирішення економічних, 

соціальних, культурних завдань, так і заходи з підвищення ефективності 

діяльності правоохоронних органів, заходи, спрямовані на усунення причин та 

умов злочинності на даній території, заходи з підвищення правової свідомості, 

культури тощо. 

Відомче та галузеве планування має забезпечити спеціальне планування 

запобіжної діяльності з урахуванням специфіки діяльності окремих міністерств 

і відомств. Особливе місце в цій системі планування посідають правоохоронні 
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та правозастосовчі органи, а також контрольно-ревізійні органи, оскільки від 

ефективності їх діяльності в першу чергу залежить стан правопорядку в країні. 

Суб’єктами кримінологічного планування виступають Верховна Рада 

України, Президент України, Кабінет Міністрів України, центральні виконавчі 

органи влади, місцеві органи влади і управління, органи місцевого 

самоврядування. 

Кримінологічне планування повинно відповідати таким основним 

вимогам: воно має бути колективним як за складом плануючих органів, так і за 

виконавцями; виконавці повинні мати відповідні повноваження; намічені 

заходи мають бути узгоджені і не суперечити один одному; плани повинні 

складатися з урахуванням конкретної обстановки і своєчасно коригуватися з 

урахуванням її змін; складатися з урахуванням резерву в силах, засобах, часі, на 

випадок непередбачених обставин; передбачати джерела фінансування заходів 

тощо. 

Планування, як і прогнозування, може бути: поточним (на недовготривалі 

відрізки часу: сезон, квартал, на період проведення масових заходів); 

короткостроковим (на 1–2 роки); середньостроковим (до 5 років); 

перспективним (на 10–15 років). 

Головними етапами планування є: 1) організаційно-підготовчий; 2) 

інформаційно-аналітичний; 3) безпосереднє розроблення планових заходів; 4) 

виконання планових заходів; 5) оцінка виконання і висновки. 

Організаційно-підготовчий етап включає в себе прийняття рішення про 

планування, створення робочої групи, вирішення питань матеріально-

технічного забезпечення роботи, визначення джерел інформації, розподіл 

обов’язків. Інформаційно-аналітичний етап охоплює вивчення і аналіз стану 

злочинності в країні чи регіоні, її динаміки і тенденцій на основі даних 

офіційної статистики. Збирається також інша необхідна інформація: дані про 

територіальну і демографічну характеристику, матеріальні і житлові умови 

життя населення, ступінь матеріально-ресурсного забезпечення планових 

заходів, соціальну інфраструктуру, ступінь ефективності заходів, спрямованих 

на охорону громадського порядку тощо. Розроблення плану включає до себе: 

статистичне оброблення і аналіз одержаної інформації, її оцінку і 

формулювання висновків; визначення заходів, строків виконання і виконавців 

чи співвиконавців; узгодження і обговорення проекту плану, його 

доопрацювання у разі необхідності, затвердження плану відповідним органом 

влади чи управління. В організацію виконання плану входять доведення 

планових завдань до виконавців, визначення строків звітності, здійснення 

контролю за виконанням, коректування планових завдань, проведення нарад 

виконавців тощо. Виконання плану оцінюється за реальним станом 

правопорядку в регіоні. 

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 
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можна об’єднати в групу методів збирання та обробки інформації. Сюди 

відносяться: 

1) соціологічні методи – анкетування, інтерв’ювання, опитування, 

спостереження; 

2) математичні методи – сітьового, лінійного, динамічного планування, 

метод послідовних наближень, балансовий метод.  

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

1. За масштабом дії кримінологічне планування поділяється на: 

загальнодержавне; регіональне; відомче та галузеве. 

2. Планування, як і прогнозування, може бути: поточним (на 

недовготривалі відрізки часу: сезон, квартал, на період проведення масових 

заходів); короткостроковим (на 1–2 роки); середньостроковим (до 5 років); 

перспективним (на 10–15 років). 

3. Головними етапами планування є: 1) організаційно-підготовчий; 2) 

інформаційно-аналітичний; 3) безпосереднє розроблення планових заходів; 4) 

виконання планових заходів; 5) оцінка виконання і висновки. 

4. Для реалізації принципів планування використовують соціологічний та 

математичний методи. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

1. Кримінологічне прогнозування – це діяльність, спрямована на обробку 

і аналіз кримінологічної інформації з метою одержання знання про майбутній 

стан злочинності, окремих її видів і груп або вірогідності вчинення злочину 

окремою особою.  

2. Кримінологічний прогноз – це висновок, одержаний в результаті 

прогнозування про майбутній рівень, структуру, динаміку злочинності, а також 

про реальну можливість вчинення злочину конкретною особою. 

3. 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 напрямку. 

4. Під прогнозуванням індивідуальної злочинної поведінки розуміється 

кримінологічне судження щодо визначення ступеня вірогідності вчинення 

конкретною особою злочину в майбутньому, відмови від злочинної діяльності 

або законослухняної поведінки після відбування покарання. 

5. Кримінологічне планування становить собою 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. 

6. Головними етапами кримінологічного планування є: 1) організаційно-

підготовчий; 2) інформаційно-аналітичний; 3) безпосереднє розроблення 

планових заходів; 4) виконання планових заходів; 5) оцінка виконання і 

висновки. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише базові поняття кримінології як 

комплексної науки. У зв’язку з цим, під час підготовки до семінарського 

заняття відпрацювати наступні питання: 

1. Організація і методики складання індивідуального прогнозу злочинної 

поведінки та відповідних до нього запобіжних заходів. 

2. Методи кримінологічних досліджень. 

3. Анкетування та інтерв’ювання в кримінології. 

4. Поняття плану, як документа. Структура плану.  

 

ТЕМА № 8. ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ 

(2 години) 

 

План: 

1. Поняття, форми та ознаки домашнього насильства. 

2. Кримінологічна характеристика домашнього насильства. 

3. Причини та умови домашнього насильства.  

4. Заходи запобігання домашньому насильству. Профілактика 

домашнього насильства.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Декларація ООН про викорінювання насилля щодо жінок від 

20.12.1993 р. 

2. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу із цими явищами від 11.05.2011. 

3. Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 р. 

4. Модельний закон про домашнє насильство : схвалений 2 лютого 1996 р. 

Комісією ООН з прав людини. 

5. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

від 07.12.2017 р. 

6. Інструкція щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, 

відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження 

насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань 

здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї, затверджено наказом 

Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства 

внутрішніх справ України від 07.09.2009 № 3131/386. 

7. Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року, 

затверджена розпорядженням Кабінету міністрів України від 10.10.2018 

№ 728 р. 

8. Порядок взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної 

роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника уповноваженим 

підрозділом органу Національної поліції України, затверджено  Наказом МВС 
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України від 25.02.2019 № 124 

9. Порядок взаємодії органів державної влади, органів місцевого  

самоврядування, закладів та установ під час забезпечення соціального захисту 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що 

можуть загрожувати їх життю та здоров’ю, затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 3.10.2018 № 800. 

10. Порядок винесення уповноваженими підрозділами органів 

Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно 

кривдника, затверджено наказом МВС України від 01.08.2018 № 654. 

11. Стратегія розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на 

період до 2020 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 15.11.2017 № 1023-р. 

12. Типова програма для кривдників, затверджено наказом Міністерства 

соціальної політики України від 01.10.2018 № 1434. 

13. Кримінологія: підручник / В.В. Голіна, Б.М. Головкін, М.Ю. 

Валуйська та ін.; за ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна. Х.: Право, 2014. 440 с. 

14. Кримінологія: підручник : практикум / [кол. авт.: Ю. В. Александров 

та ін.]; НАН України, Київ. ун-т права. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 341 с. 

15. Кримінологія: підручник / А.М. Бабенко, О.Ю. Бусол, О.М. Костенко 

та ін.; за заг. ред. Ю.В. Нікітіна, С.Ф. Денисова, Є.Л. Стрельцова. 2-ге вид., 

перероб. та допов. Харків : Право, 2018. 416 с. 

16. Кримінологія. Академічний курс / Кол. авторів; за заг. ред. 

О.М. Литвинова. К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. 538 с. 

17. Кримінологія: підручник / заг. ред. І.Г. Богатирьова, В.В. Топчія. Київ: 

ВД Дакор, 2018. 352 с. 

18. Запобігання насильству в сім’ї: практик. посібн. для дільничних 

інспекторів міліції / ред.-упоряд. О.В. Лясковська. К., 2004. 108 с. 

19. Запобігання домашньому насильству : метод. посіб. для прац-в міліції / 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Сформувати комплекс теоретичних знань, спрямованих на визначення 

поняття «домашнього насильства», надати основні знання щодо форм 

домашнього насильства, ознак домашнього насильства, причин та умов скоєння 

домашнього насильства, кримінологічної характеристики особистості 

домашнього насильника, правової основи запобігання домашньому насильству, 

різновидів та ознаки домашнього насильства по відношенню до дітей, 

ознайомитися з міжнародно-правовими стандартами діяльності підрозділів 

Національної поліції у сфері запобігання домашньому насильству, суб’єктами у 

сфері запобігання домашньому насильству, заходами запобігання домашньому 

насильству та методами профілактики домашнього насильства.  

 

ВСТУП 

Насильство є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав 

людини. Зазвичай, найбільше страждають від насильства жінки, діти та люди 

похилого віку. Найпоширенішим і найбільш складним для протидії є домашнє 

насильство. Насильство в сім'ї або родині притаманне для багатьох держав, 

незважаючи на їх позитивні  здобутки у законодавчій, політичній та практичній 

сферах.  

За статистикою, яку оприлюднили під час голосування за Закон України  

«Про запобігання та протидію домашньому насильству», понад 3 мільйони 

дітей в Україні щороку спостерігають за актами насильства у сім'ї або є їхніми 

вимушеними учасниками, а майже 70%  жінок піддаються різним формам 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
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знущань і принижень. Щорічно близько 1500 жінок, і ця тенденція 

збільшується за останні три роки, помирають від рук власних чоловіків. Діти 

скривджених матерів у 6 разів схильніші до суїциду, а 50% – до зловживань 

наркотиками. Майже 100% матерів, які зазнали насильства, народили хворих 

дітей – переважно з неврозами, заїканням, енурезами, церебральним паралічем, 

порушенням психіки. 

Домашнє насильство в Україні – причина 100 тисяч днів госпіталізації, 30 

тисяч звернень до відділів травматології, 40 тисяч викликів лікарів. Водночас, 

лише 10% постраждалих звертаються за допомогою. Адже донині багато хто 

вважає такі стосунки «нормальними». 

Розрахунки, проведені Інститутом демографії і соціальних досліджень на 

замовлення Фонду народонаселення ООН, говорять про те, що щорічно 1,1 млн 

українок стикаються з фізичною та сексуальною агресією в сім'ї, і більшість з 

них мовчать. 

 За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, 38 % 

вбивст жінок у світі – справа рук їх партнерів. У деяких країнах ця цифра 

наближається до 70%. Одна з чотирьох жінок земної кулі упродовж усього 

життя страждає від сексуального насильства. 

7 січня 2018 р. набув чинності Закон України № 2229-VIII «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству». Закон визначає 

організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, 

основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які 

постраждали від такого насильства. 

 
1. ПОНЯТТЯ, ФОРМИ ТА ОЗНАКИ ДОМАШНЬОГО 

НАСИЛЬСТВА. 

Намагаючись вирішити проблему домашнього насильства, у грудні 2017 

року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», в якому запропоновано новий підхід (із 

використанням європейських стандартів) до боротьби з цим негативним 

явищем у суспільстві. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» (далі – Закон), домашнім насильством визнаються 

діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або 

економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання 

або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між 

іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не 

перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, 

незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє 

насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози 

вчинення таких діянь. 

Діяння визнається насильством лише тоді, коли воно порушує вимоги 

чинного законодавства і призводить чи може призводити до порушення 

конституційних прав і свобод члена сім’ї. Домашнє насильство може мати 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
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форму, як активних дій (нанесення побоїв, знищення майна тощо), так і 

бездіяльності, тобто пасивної поведінки особи, коли вона не вчиняє дій, які 

могла та повинна була вчинити, щоб запобігти настанню шкідливих наслідків 

(наприклад, ненадання допомоги члену сім’ї, який перебуває у небезпечному 

для життя становищі). 

Постраждалими визнаються особи, незалежно від того, чи проживають 

вони спільно зі своїми кривдниками, чи ні:  

 наречені; 

 подружжя; 

 колишнє подружжя; 

 батьки (мати, батько) і дитина/діти; 

 нерідні батьки та діти одного з подружжя, які не є спільними або 

всиновленими (пасинок/падчерка); 

 особи, які спільно проживають/проживали однією сім’єю, але не 

перебувають у шлюбі між собою, їхні батьки та діти; 

 рідні брати і сестри; 

 інші родичі до двоюрідного ступеню зв’язку; 

 опікуни, піклувальники, їхні діти та особи, які перебувають або 

перебували під опікою, піклуванням; 

 прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, їхні 

діти та прийомні діти, діти-вихованці, діти, які проживають або проживали в 

сім’ї патронатного вихователя; 

 будь-які інші родичі, особи, які пов’язані спільним побутом, мають 

спільні права та обов’язки за умов спільного проживання (діди та онуки, 

прадіди та правнуки тощо). 

Типи насильства в сім’ї: 

- між подружжям (чоловік – жінка, у більшості випадків насильство 

здійснює чоловік, але зустрічаються протилежні випадки); 

- між батьками і неповнолітніми дітьми (насильство можуть здійснювати 

як батько, так і мати);  

- між дорослими дітьми та батьками (насильство можуть чинити як 

дорослі діти стосовно батьків, так і навпаки, хоча перший випадок є більш 

розповсюдженим). Досить типовою є ситуація, коли діти, які виросли в 

атмосфері насильства, встановлюють свої стосунки з батьками на тих же 

засадах насильства. Насильницьке ставлення до батьків може виникнути і в 

сім’ях, де діти виросли в атмосфері уседозволеності; 

- між дітьми в одній родині (така поведінка, як правило, виникає на фоні 

насильницьких стосунків між дорослими членами родини і можуть мати 

різноманітний характер – старші діти можуть скоювати насильство над 

молодшими, брати над сестрами, діти можуть об’єднуватися для насильства над 
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кимось одним із дітей); 

- насильство між іншими членами сім’ї: між тещею або тестем і зятем, 

свекром або свекрухою і невісткою, онуками та дідусем або бабусею тощо.  

Основні ознаки домашнього насильства: 

 насильство завжди здійснюється за попереднього наміру, тобто 

умисно. Це означає, що особа, яка вчинила насильство, усвідомлювала або 

повинна була усвідомлювати характер вчинюваних нею дій або бездіяльності, 

передбачала або могла передбачити (виходячи з її фізичного і психічного стану) 

можливість настання таких шкідливих наслідків, як заподіяння моральної 

шкоди, шкоди фізичному або психічному здоров’ю іншого члена сім’ї. 

Необхідно відзначити, що вчинення насильства у стані алкогольного сп’яніння 

не виключає можливості особи усвідомлювати і передбачати настання 

шкідливих наслідків. Згідно з Кримінальним кодексом України особа, яка 

скоїла злочини в стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних 

засобів або інших одурманюючих засобів, підлягає кримінальній 

відповідальності; 

 дії унеможливлюють ефективний самозахист. Найчастіше люди, які 

вчиняють насильство, мають певні переваги – це може бути вік, фізична сила, 

економічно вигідніше положення тощо. Наприклад, вчитель знущається над 

учнем, змушуючи його робити ганебні вчинки перед всім класом, маючи 

перевагу у віці, посаді, статусі; 

 дії порушують права і свободи особи. Кривдник завжди намагається 

контролювати свою жертву, тим самим обмежуючи права та свободи. 

Наприклад, якщо жінка не хоче, не може саме зараз мати інтимні стосунки зі 

своїм партнером, а він наполягає, ображає, погрожує і врешті-решт отримує 

бажане – це насильницька дія; 

 насильницькі дії спричиняють шкоду (фізичну, морально-

психологічну, матеріальну) іншій особі. Наслідком від насильницької дії 

завжди є шкода – це можуть бути і матеріальна втрата (вкрадені гроші, 

відібрана частина спільно заробленого майна), і ушкодження (синці, переломи), 

і погіршення емоційного стану (сором, страх, пригнічення). Наприклад, 

шкодою від шантажу може стати депресія, спроба самогубства. 

Види та прояви домашнього насильства: 

Законодавство України у сфері протидії домашньому насильству 

закріплює чотири форми такого насильства: фізичне, сексуальне, психологічне, 

економічне. 

Фізичне насильство – це форма домашнього насильства, що включає 

ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне 

позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних 
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ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання 

допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння 

смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру. 

Прояви фізичного насильства: 

 синці, забиті місця, наявність частково залікованих попередніх травм, 

сліди укусів тощо; 

 перешкоджання вільному пересуванню; 

 примус вживати алкогольні або наркотичні речовини чи речовини, що 

погіршують здоров’я або можуть призвести до смерті людини; 

 створення ситуацій, що несуть ризик чи загрозу життю та здоров’ю; 

 погрожування зброєю чи іншими речами, що можуть завдати фізичної 

шкоди. 

Сексуальне насильство – протиправне посягання одного члена сім’ї на 

статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії сексуального характеру 

по відношенню до неповнолітнього члена сім’ї. 

Прояви сексуального насильства: 

 зґвалтування, у тому числі «зґвалтування у шлюбі»; 

 примушування до небажаних статевих стосунків; 

 торкання до інтимних частин тіла без згоди особи; 

 примушування спостерігати за статевим актом між іншими людьми (у 

тому числі дивитися порнопродукцію); 

 примушування до статевого акту з третьою особою; 

 примушування до заняття проституцією.  

Окрім цього, до сексуального насильства в сім’ї належить інцест – 

сексуальні відносини між близькими родичами: батьком і донькою, матір’ю і 

сином, братом і сестрою тощо. 

Надзвичайно небезпечним проявом сексуального насильства в сім’ї є дії 

сексуального характеру стосовно дитини: розбещення дитини; демонстрація 

дитині (підлітку) статевих органів (ексгібіціонізм); демонстрація акту онанізму; 

втягування дитини у заняття дитячою проституцією або дитячою порнографією 

тощо. 

Психологічне насильство – це насильство, пов’язане з дією одного члена 

сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або погроз, у тому 

числі щодо третіх осіб, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на 

обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі 

дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою 

безпеку чи безпеку третіх осіб, якими навмисно спричиняється емоційна 

невпевненість, нездатність захистити себе або завдається шкода психічному 

здоров’ю особи. 

Прояви психологічного насильства: 

 ігнорування почуттів особи; 

 образа переконань, що мають цінність для особи, її віросповідання, 
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національної, расової приналежності або походження; соціального статусу; 

 переслідування, залякування; 

 погрози вбити чи скалічити (у тому числі дітей); 

 підбурювання до самогубства; 

 примус до протизаконних дій; 

 погрози відібрати дітей; 

 приниження особистості; 

 постійна критика та насмішки; 

 безпідставні звинувачення та формування почуття провини; 

 обмеження у самореалізації, навчанні, роботі; 

 обмеження у контактах із близькими та друзями, у виборі кола 

спілкування; 

 примушування спостерігати за насильством над іншими людьми чи 

тваринами, тощо. 

Психологічне насильство часто спричиняє депресії, нервові розлади, 

загострення хронічних захворювань, і навіть призводить до самогубства. 

Психологічне насильство в сім’ї супроводжує всі інші види насильства.  

Економічне насильство – умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого 

майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення 

без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з 

лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, 

заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру. 

Прояви економічного насильства: 

 позбавлення матеріальних ресурсів для належного фізичного та 

психологічного добробуту; 

 повна звітність за витрачені гроші («все до копійки»), відбирання 

всіх зароблених грошей; 

 заборона працювати члену сім’ї всупереч його бажанню та 

працездатності; 

 примушування члена сім’ї  виконувати тяжку, непосильну роботу; 

 пошкодження, псування особистого майна; 

 примушування до жебрацтва, тощо. 

Одним із найбільш поширених проявів економічного насильства в 

Україні є вигнання з дому (квартири), що в переважній більшості випадків 

застосовується до жінок та дітей. 

Щоб краще зрозуміти природу насильства, варто розглянути, хто такі 

постраждалий/постраждала та кривдник/кривдниця. Не існує єдиної формули, 

яка б розраховувала портрет людини, яка вчиняє чи страждає від насильства, 

адже постраждалою від насильства на вулиці, наприклад, може стати будь-яка 

людина, що опинилася не в тому місці і не в той час. Але є певні тенденції, 

особливо якщо ми говоримо про насильство, яке відбувається циклічно та має 
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хронічний характер. Існує припущення, що в кожній жертві живе насильник, а 

кожен насильник має характеристики жертви.  

Насильником (кривдником) здебільшого стає людина, яка сама 

переживала насильство, має «занижену» самооцінку, прагнення контролю, 

домінування (ставить свої цінності, упередження вище за інші та нав’язує їх), 

не в змозі висловити свої потреби та зрозуміти потреби іншого. Нерідко 

насильник сприймає свої дії як єдину комунікацію – лише так його чують, 

поважають, бояться. Якщо насильник є соціопатом (людина з клінічною 

нездатністю до соціальної адаптації), його характеризує також невміння 

співпереживати, садизм. 

Щодо постраждалого/постраждалої: це часто людина, яка сприймає акт 

насильницьких дій як спосіб отримання любові через страждання. Постраждалі 

мають проблеми із виставленням меж, кордонів, не вміють їх відстояти, в їхній 

простір можна втрутитися безкарно. Їхніми характерними рисами є сором, 

проблеми з відчуттям самоцінності. Жертва циклічного насильства може 

користуватися вигодами від насильства, наприклад: можливість в період 

затишшя скористатися почуттям провини, яку відчуває насильник, або 

отримувати прояви жалості від оточуючих (співчуття). Психологи також 

присвоюють постраждалим такий феномен, як «вивчена безпорадність», – 

явище, яке формується через те, що від насильства не захищали, його 

неможливо було уникнути, йому потурали, а тому, захист від нього втратив 

сенс. Тобто людина починає користуватися своїм становищем жертви для 

отримання певних вигод. 

Ознаки домашнього насильства 

Людину, яка тривалий час потерпає від насильства, можна виявити за 

низкою ознак фізичного, економічного, сексуального та психологічного 

характеру, зокрема: 

Вид 

насильства 

Ознаки  

 

Фізичні 
 Погіршення фізичного й психічного здоров’я, емоційні та 

неврологічні розлади. 

 Головний біль, біль у м’язах , синці, забиті місця 

відсутність зубів, ушкодження кісток та м’яких тканин, 

наявність частково залікованих попередніх травм, сліди 

укусів, опіки незвичайної форми та в різних частинах тіла. 

 Поганий догляд за ротовою порожниною, недотримання 

правил особистої гігієни,  відсутність догляду за волоссям, 

нігтями. 

 Втрата ваги, зневоднення. 

 Наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом; 

викиди плоду, мертвонароджені діти, передчасні пологи, 

недостатня вага у немовлят. 
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Економічні 
 Неможливість розпоряджатися сімейним бюджетом та 

власними коштами. 

 Відмова від праці або навчання під тиском; праця на 

посаді/робочому місці, обраному під тиском. 

 Робота, зумовлена необхідністю утримувати того, хто 

водночас контролює (відбирає) всі гроші. 

 Одяг, взуття, що не відповідають сезону та погоді; старе 

вбрання; наочні ознаки існування в злиднях (незважаючи на 

реальні прибутки). 

 Недоїдання. 

 Наявність житлових проблем (негараздів). 

 

Сексуальні 
 Порушення сексуальності, зокрема зниження або втрата 

сексуального потягу. 

 Інфекції, що передаються статевим шляхом. 

 Травми та пошкодження статевих органів. 

 Наявність викидів, мертвонароджених дітей та 

небажаних вагітностей. 

 Примусове залучення до комерційного сексу. 

 

 

 

Психологічні 

 Страхи, тривожність, постійне почуття небезпеки 

(завжди перебуває напоготові), нерішучість, повна 

безініціативність та відчуття безпорадності. 

 Труднощі з концентрацією. 

 Наявність скарг психосоматичного характеру. 

 Депресія; нав’язливі рухи та думки, схильність до 

одноманітних рухів та дій на кшталт розгойдування в 

кріслі, різання паперу, розчісування одного й того ж пасма 

волосся тощо. 

 Надмірне збудження, безсоння або, навпаки, підвищена 

сонливість та уповільнення рухів (останні вважаються 

проявом «лінощів», «нездатності добре виконувати свої 

домашні обов’язки» та підсилюють почуття провини). 

 Втрата соціальних контактів з родичами, друзями, 

гостре відчуття/прагнення самотності та ізольованості. 

 Уникання погляду в очі. 

 Суїцидальні наміри, погрози позбавити себе життя. 

 Почуття провини, сорому за отримані фізичні 
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ушкодження. 

 Звуження свідомості, нездатність адекватно оцінювати 

ситуацію, власне майбутнє, свої вчинки та вчинки інших 

людей, поєднання підозрілості з безмежною довірливістю. 

 Відкладання часу звернення за допомогою або відмова 

від неї чи будь-якого зовнішнього втручання, спрямованого 

на вияснення та зміну ситуації. 

 Зневіра в можливості змін у власному житті на краще, 

відсутність ініціативи, страх перед життям, втрата сенсу і 

інтересу до життя. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

1. Домашнім насильством визнаються діяння (дії або бездіяльність) 

фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що 

вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між 

колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно 

проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у 

родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає 

(проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й 

постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь. 

2. Існують такі типи насильства в сім’ї: між подружжям, між батьками і 

неповнолітніми дітьми, між дорослими дітьми та батьками, між дітьми в одній 

родині, насильство між іншими членами сім’ї. 

3. Основні ознаки домашнього насильства: насильство завжди 

здійснюється за попереднього наміру, тобто умисно, дії унеможливлюють 

ефективний самозахист, дії порушують права і свободи особи, насильницькі дії 

спричиняють шкоду (фізичну, морально-психологічну, матеріальну) іншій 

особі.  

4. Законодавство України у сфері протидії домашньому насильству 

закріплює чотири форми такого насильства: фізичне, сексуальне, психологічне, 

економічне. 

 

2. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМАШНЬОГО 

НАСИЛЬСТВА. 

Кримінально-правова наука виділяє два підходи до визначення 

насильства: фізичне або психічне, а також переходи однієї форми в іншу. У 

закордонній практиці поширене поняття «домашнє насильство», яке включає в 

себе дії відносно дружини чи чоловіка, неповнолітньої особи, інвалідів та 

родичів. Деякі юристи, психологи та соціальні працівники вважають, що це 

поняття є набагато ширшим, хоча у вітчизняному досвіді регламентовано 

використання поняття «насильство в сім’ї». Так, згідно з Законом України «Про 

попередження насильства в сім’ї», насильство в сім’ї розглядається як «будь-які 

умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного 
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спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці 

дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та 

громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному та 

психічному здоров’ю» 

Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» виділяє чотири 

форми насильства: фізичне насильство в сім'ї, сексуальне насильство в сім'ї, 

психологічне насильство в сім'ї, економічне насильство в сім'ї 

Насильство в сім'ї може розглядатися за кількома векторами:  

1. Подружжя (чоловік - дружина). Здебільшого насильство здійснюється . 

. чоловіком, хоча зустрічаються і протилежні випадки.  

2. Батьки- неповнолітні діти. Насильство може здійснюватись як матір'ю, 

так і батьком. У випадках, коли мати сама є жертвою насильства, вона може 

вчиняти негативні, насильницькі дії щодо своєї дитини як компенсаторний 

механізм свого приниження чолов1ком.  

3. Дорослі діти- батьки. Насильство може здійснюватись як дорослими 

дітьми стосовно батьків, так і навпаки, хоча перший випадок значно 

поширеніший. Досить типовою є сИ'Іуація, коли діти, які виросли в атмосфері 

насильства, будують свої стосунки з батьками на основі такого ж насильства. 

Насильство над батьками також може здійснюватися в сім'ях, у яких діти 

виросли в атмосфері вседозволеності.  

4. Насильство між дітьми. Такі взаємини, як правило, виникають на фоні 

насильницьких стосунюв м1ж дорослими членами сім'ї і мають різноманітний 

характер. Старші діти можуть здійснювати насильство над молодшими, брати - 

над сестрами, діти можуть об'єднуватися проти когось одного з дітей; можливе 

насильство між зведеними братами і сестрами.  

5. Член сім'ї - інші родичі. Це насильницькі стосунки між тещею чи 

тестем і зятем, свекром чи свекрухою і невісткою, онуками і дідусем чи 

бабусею.  

б. Гомосексуальні партнери.  

7. Насильство проти хворих, немічних членів сім'ї, членів сім'ї- інвалідів. 

Як показує аналіз статистики кризових центрів, до найбільш типових 

причин насильства, обумовлених особистістю чоловіка та історією його життя, 

можуть бути віднесені наступні причини: батьківський сценарій, у якому 

батько б’є матір, чоловік був часто битим батьком і матір’ю в дитинстві, 

вживання алкоголю батьками, психопатія та інші причини.  

Для жінок причини, пов’язані з несприятливою життєвою ситуацією в 

батьківській родині, також виступають як фактори ризику. Крім того, до них 

можна віднести такі особливості поведінки та особистості сучасних жінок: 

високий рівень психологічної залежності жінки від чоловіка, економічна 

залежність, наявність фізичних недоліків у жінки.  

Для подружніх відносин характерні наступні прояви, що призводять до 

насильства: конфліктність і постійні сварки в сім’ї, боротьба за владу і 

домінування в сім’ї, низький соціально-економічний статус сім’ї, вербальна 

агресія у взаєминах подружжя.  
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Проаналізований матеріал засвідчив, що в одному випадку і чоловік, і 

дружина можуть виступати як активна, провокуюча сторона сімейного 

конфлікту, в другому – власними діями або бездіяльністю (внаслідок 

соціальних, психологічних або біологічних причин) сприяти вчиненню 

правопорушень стосовно своєї персони або вчинювати злочин у відповідь на 

агресію з боку партнера. Проти дружин у подружньому житті вчинюється 

більше деліктів, які, до того ж, мають підвищену суспільну небезпеку.  

За даними сучасних досліджень, поведінка жінок характеризується 

значно меншим ступенем криміногенності порівняно з протилежною статтю: 

82% насильницьких злочинів у сім’ї вчинено чоловіками. Водночас чоловіки 

меншою мірою, порівняно з дружинами, схильні визнавати факти насильства 

проти них і повідомляти про це правоохоронні органи або звертатися по 

медичну допомогу. Кримінологічна характеристика «насильника в сім’ї» та 

його типологізація має важливе значення для подальшої розробки 

профілактичних програм та карально-виховних дій у боротьбі з цим соціальним 

явищем.  

Статистичні дані свідчать, що найчастіше потерпілими від насильства в 

сім’ї виявляються дружина (співмешканка) (48,1%), діти (15,6%), а також 

батьки (14,2%) винного. Крім того, зазначені злочини вчинюються проти 

чоловіків (співмешканців) (5,1%), рідних сестер і братів (3,8%), а також інших 

родичів або близьких винного – дідусів, бабусь, онуків, дядьків, тіток, 

племінників, батьків і рідних братів (сестер) чоловіка і жінки (співмешканців) 

тощо – (13,2%). 

Особу злочинця, який вдається до насильства в сім’ї, визначають як 

особу, яка вчиняє умисні насильницькі дії фізичного, сексуального, 

психологічного чи економічного характеру відносно члена (членів) своєї сім’ї. 

Відповідно, кримінологічна характеристика такої особи – це кримінологічний 

опис комплексу соціально значущих ознак особи, наділеної такими якостями з 

огляду на її взаємодію із зовнішніми умовами й обставинами, що зрештою 

призводить до вчинення нею актів насильства відносно члена (членів) сім’ї. 

Структура особи злочинця передбачає наявність таких ознак 

(властивостей, якостей):  

- соціально-демографічні ознаки особи злочинця – це стать, вік, 

освіту, місце народження й проживання, громадянство та інші дані 

демографічного характеру. Така сукупність відомостей не відображає 

цілковитого образу особи злочинця, а лише описує його зовнішній аспект, 

проте окреслені ознаки дають змогу сформулювати більш-менш вичерпний 

опис типового портрета злочинця цієї категорії.  

- кримінально-правові ознаки дають змогу встановити спрямованість 

і мотивацію злочинної поведінки, одноосібний чи груповий характер злочинних 

дій, тривалість та інтенсивність злочинної діяльності, наявність чи відсутність 

судимості тощо. Тобто ці відомості передбачають характеристику особи 

злочинця з кримінально-правових позицій та охоплюють якості, притаманні 

саме правопорушникові.  
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- соціально-рольові ознаки, або особистісно-рольові якості, 

характеризують соціальні позиції особи в різних сферах життєдіяльності (у 

суспільному житті, родині, на виробництві). Злочинним особистостям 

притаманне відмежування від позитивно орієнтованих соціальних груп, 

виконання соціально негативних ролей і функцій, що призводить до неповаги, 

або свідомого ігнорування правових норм, трудових, сімейних та інших 

обов’язків. Визначення соціально-рольових позицій особи дає змогу визначити 

механізм злочинної поведінки.  

- морально-психологічні особливості визначають внутрішній світ 

людини, яка порушила кримінальний закон (потрібнісно-мотиваційні й 

ціннісно-нормативні властивості, соціально значущі риси характеру, емоційно-

вольові якості тощо). Кримінологи виокремлюють такі чинники протиправної 

поведінки злочинців зазначеної категорії:  

1) особливості особистості (ригідність, домінування, тривожність, швидке 

роздратування, низька самооцінка, репресивність, імпульсивність, залежність, 

низький рівень емпатії та відкритості, стресостійкості, емоційна лабільність, 

агресивність, замкнутість, підозрілість і проблеми самоідентифікації);  

2) негативне ставлення до сім’ї та неадекватні очікування від її 

представників;  

3) низький рівень соціальних навичок (відсутність навичок ведення 

переговорів, розв’язання проблем мирним шляхом, невміння приймати 

помірковані рішення, звертатися за допомогою до інших);  

4) наявність розладів психологічного здоров’я (виражені 

психопатологічні відхилення, підвищена нервозність або репресивність, 

схильність до суїциду);  

5) алкоголізм та/або наркоманія як психофармакологічна проблема, що 

спричиняє афективні порушення психіки (агресивність, гіперсексуальність, 

роздратованість, порушення координації, знищення самокритики тощо), 

наслідком яких є втрата контролю над власною поведінкою та незворотній 

процес деградації особистості;  

6) проблеми з фізичним здоров’ям (патологічний перебіг вагітності, 

перервана вагітність, важкі пологи, інвалідність тощо), що збільшує імовірність 

насильницьких виявів з огляду на потужний вплив на нервову 7) 

нерозвиненість батьківських навичок і почуттів найчастіше спостерігається в 

молодих батьків, у яких труднощі виховання дітей викликають нервозність, 

репресивність, тривожність, страх, що знижують самооцінку та здатність 

справлятися з обов’язками батьківства, призводять до нервовопсихічних 

розладів. 

Кримінологічна характеристика «насильника в сім’ї» та його 

типологізація має важливе значення для подальшої розробки профілактичних 

програм та карально-виховних дій у боротьбі з цим соціальним явищем.  

Класифікувати таких осіб на типи можна наступним чином:  

1. Ситуативний тип. Злочинці цього типу до вчинення злочину 

характеризуються позитивно або нейтрально, загалом схильні до наслідування 
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загальноприйнятих правил соціальної взаємодії. Для таких осіб характерні 

невміння стримуватися в конфліктній ситуації, соціальний інфантилізм 

відсутність інтелектуальних, емоційних і вольових ресурсів, необхідних для 

вирішення складної конфліктної ситуації, нездатність прогнозувати наслідки 

своїх вчинків і т. п. 

2. Нестійкий тип. До цього типу належать особи, які загалом 

характеризуються негативно і які раніше допускали порушення моральних 

норм і вчинювали різні правопорушення, у тому числі й у сфері сімейних 

відносин. Вони неналежно виконують вимоги суспільно прийнятих соціальних 

ролей, але спрямованість на вчинення насильницьких дій проти особи у них 

явно не виражена. Вчинення насильницьких злочинів нерідко стає для них 

засобом досягнення особливо значимих цілей, заволодіння певним «благом» 

(наприклад, утвердження в ролі глави сім’ї, самоствердження, підпорядкування 

своїй волі, заволодіння матеріальними цінностями і т. п.).  

3. Стійкий тип. Для представників цього типу характерна і стійка 

агресивно-насильницька спрямованість, сформованість стереотипу 

застосування грубої сили. Вони виникають у мікросередовищі, де норми моралі 

і права систематично порушувались. Їхня злочинна насильницька поведінка в 

сім’ї випливає зі звичного стилю життя та обумовлюється стійкими 

антигромадськими поглядами, асоціальними установками й орієнтаціями. Ці 

особи ведуть аморальний, антигромадський спосіб життя.  

4. Злісний тип. Ці злочинці відрізняються чіткою і стійкою агресивно-

насильницькою спрямованістю, яка має глибоко укорінений, домінуючий, 

злісний характер, внаслідок чого їхні злочинні дії значною мірою втрачають 

ситуаційний характер. Провокація з боку потерпілого, як правило, взагалі 

відсутня або незрівнянна з наслідками, які наступили. Зазвичай вони самі 

створюють конфліктну ситуацію для задоволення власного бажання 

застосувати до потерпілого насильство (часто насильство в сім’ї вчинюється 

ними в умовах відсутності будь-яких міжособистісних протиріч). У них 

спостерігається максимально високий рівень агресивності, що є для них 

домінуючим способом самоствердження і має характер самоцінності. Тому 

сімейне насильство для них є самоціллю. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

1. Насильство в сім'ї може розглядатися за кількома векторами: 

подружжя, батьки- неповнолітні діти, дорослі діти- батьки, насильство між 

дітьми, член сім'ї - інші родичі, гомосексуальні партнери, насильство проти 

хворих. 

2. Злочинця, який вдається до насильства в сім’ї, визначають як особу, 

яка вчиняє умисні насильницькі дії фізичного, сексуального, психологічного чи 

економічного характеру відносно члена (членів) своєї сім’ї.  

3. Структура особи злочинця передбачає наявність таких ознак: 

соціально-демографічні, кримінально-правові, соціально-рольові ознаки, 

морально-психологічні.  
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4. Особистість домашнього насильника характеризується таким чином: 

ситуативний тип, нестійкий тип, стійкий тип, злісний тип. 

 

3. ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА. 

Насильство в сім’ї відбувається у всіх секторах суспільства, незалежно 

від релігії, раси, сексуальних вподобань, професійного та освітнього рівня. 

Особи, які чинять насильство, намагаються одержати владу та контроль над 

їхніми близькими партнерами. Влада набирає вигляду стратегічної образливої 

тактики (фізична, сексуальна, вербальна, емоційна), що забезпечує посилення 

контролю.  

Виділяють такі причини, що призводять до домашнього насильства:  

 соціальні (напруження, конфлікти, насильство в суспільстві; 

пропагування в засобах масової інформації насильства як моделі поведінки); 

 економічні (матеріальні нестатки; відсутність гідних умов життя та 

одночасно – відсутність умов для працевлаштування і заробітку грошей; 

економічна залежність; безробіття);  

 психологічні (стереотипи поведінки);  

 педагогічні (відсутність культури поведінки – правової, моральної, 

громадянської, естетичної, економічної, трудової);  

 соціально-педагогічні (відсутність усвідомленого батьківства, 

сімейних цінностей у суспільстві, позитивної моделі сімейного життя на 

засадах ґендерної рівності, сімейного виховання на основі прав дитини);  

 правові (ставлення до насильства як до внутрішньосімейної 

проблеми, а не як до негативного суспільного явища, до членів сім’ї – як до 

власності; недостатня правова свідомість);  

 політичні (схильність до ґендерних стереотипів; недостатній 

пріоритет проблем сім’ї та ґендерної рівності; увага до материнства й 

дитинства, а не до сім’ї загалом; брак уваги до батьківства, чоловіків);  

 соціально-медичні (відсутність репродуктивної культури у 

населення, відповідального батьківства, системи сімейних лікарів; алкоголізм, 

наркоманія, агресія тощо);  

 фізіологічні та медичні (порушення гормонального фону, обміну 

речовин, швидкості реакцій; прийом збуджувальних лікарських препаратів; 

хвороби нервової системи тощо). 

Практично всі дослідники, які працюють з проблемою хронічного 

насильства, відзначають, що насильство завжди йде по колу, тобто має 

циклічний характер. Кожного наступного разу цей цикл може скорочуватися в 

часі, а насильство — ставати більше інтенсивним та жорстоким. 
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Цикл стосунків: 

1. Напруження зростає – потреба кривдника у владі та контролі лежить в 

основі злості та обвинувачення за будь-яке напруження у стосунках. Коли 

напруження зростає, жертва почувається так, ніби «ходить по голках». 

2. Вибух – злочинець демонструє силу та встановлює контроль над 

ситуацією, її наслідками та його/її партнером шляхом застосування 

насильницьких методів. Особа, яка чинить насильство, свідомо вирішує його 

чинити. 

3. Любов і каяття – особа, яка чинить насильство, вдається до 

романтичного примирення, просить вибачення та обіцяє змінитися, 

користуючись зніяковілістю і  страхом, що був спричинений насильством. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ  

Виділяють такі причини, що призводять до домашнього насильства: 

соціальні, економічні, психологічні, педагогічні, соціально-педагогічні, правові, 

політичні, соціально-медичні, фізіологічні та медичні.  

 

 

4. ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ. 

ПРОФІЛАКТИКА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА. 

Відповідно до ст. 1 Закону запобігання домашньому насильству 

визначається як система заходів, що здійснюються органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями, а також громадянами України, іноземцями та особами без 

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, та спрямовані 
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на підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм, причин і наслідків 

домашнього насильства, формування нетерпимого ставлення до насильницької 

моделі поведінки у приватних стосунках, небайдужого ставлення до 

постраждалих осіб, насамперед до постраждалих дітей, викорінення 

дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а 

також будь-яких звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються. 

Тоді як протидія домашньому насильству – це система заходів, які 

спрямовані на припинення домашнього насильства, надання допомоги та 

захисту постраждалій особі, відшкодування їй завданої шкоди, а також на 

належне розслідування випадків домашнього насильства, притягнення до 

відповідальності кривдників та зміну їхньої поведінки. 

Для активізації та ефективної профілактичної роботи з протидії 

домашньому насильству потрібно:  

• розроблення і поширення превентивних заходів щодо попередження 

домашнього насильства з метою охоплення всіх молодих людей; 

• професійна підготовка фахівців, які працюють з дітьми та молоддю за 

програмами, що стосуються питань домашнього насильства; 

• посилення захисту і підтримки дітей, які стали свідками насильства або 

жертвами насильства; 

•  вивчення масштабів домашнього насильства;  

• зміцнення знаннь про ефективні засоби запобігання домашньому насильству. 

Методологією соціально-педагогічної роботи в аспекті профілактики 

домашнього насильства щодо дітей є концепція «допомоги для самодопомоги», 

яка змінює свідомість і поведінки дорослих і дітей. Ця концепція розглядає 

людину як суб’єкт, а не об’єкт соціальної роботи, що означає формування в неї 

відповідальності за своє життя, свій вибір, уміння свідомо користуватися 

своїми правами на основі знання про них. У «допомозі для самодопомоги» це 

означає: 

1. Виявлення особливостей і проблем молоді, дітей, жінок, кривдників в 

аспекті запобігання домашньому насильству. 

2. Формування позитивної мотивації до сприйняття соціальних послуг та 

стимулювання молоді до засвоєння інформації щодо протидії домашньому 

насильству. 

3. Встановлення контакту з молоддю і членами їх сімей і надання їм 

соціальної допомоги, тобто такого комплексу соціальних послуг, який сприяє 

не тільки відмові від насильства, але й підвищенню соціального статусу молоді, 

її особистому розвитку на основі оволодіння знаннями про свої права, навчання 

вмінню ними користуватися та їх відстоювати, створення умов для їх реалізації, 

використовуючи при необхідності соціальну опіку і підтримку, соціальний 

менеджмент. Наслідком такої допомоги можуть бути: знання, що запобігають 

домашньому насильству, вміння і навички щодо критичної оцінки, прийняття 

рішення й управління собою в ситуаціях, які можуть призвести до насильства, 

негативне ставлення до насильства. 

4. Спрямування молоді до самодопомоги в напрямку запобігання 
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насильству через надання інформаційних послуг про установи та організації, 

які вирішують такі проблеми. 

Соціальна профілактика, згідно Закону України «Про соціальну роботу з 

дітьми та молоддю» – це робота, спрямована на попередження аморальної, 

протиправної, іншої асоціальної поведінки дітей і молоді та запобігання такому 

впливу. Завдання соціальної профілактики реалізується у світлі «допомоги для 

самодопомоги» в таких напрямках психосоціальної роботи з дітьми, молоддю 

та жінками: соціальні дослідження з проблеми; інформаційно просвітницька 

робота; соціальне навчання молоді; соціальна реклама послуг суб’єктів 

соціальної роботи; правова освіта дітей та молоді і членів їх сімей з проблем 

насильства в сім’ї; допомога дітям та молоді у виборі професії, 

працевлаштуванні; організації волонтерського руху; організація сімейного 

дозвілля та відпочинку. 

Загалом визначають наступні форми запобіжних заходів проти 

насильства на дітьми: первинні, вторинні та третинні. 

Змістом первинної соціальної профілактики насильства є: надання 

інформації про насильство батькам, дітям, молоді, вчителям; вивчення правових норм 

стосовно поведінки в реальних життєвих ситуаціях, які можуть призвести до 

насильства; показ зразків застосування життєвих умінь та навичок щодо спілкування, 

знайомства, відпочинку, вибору життєвого шляху; підтримка творчої, інтелектуальної, 

громадської діяльності, організація сімейного дозвілля. 

Методами первинної соціальної профілактики насильства  

є: інформування, приклад, переконання, навіювання, робота в громаді, 

мікросередовищі, сім’ї. У первинній соціальній профілактиці доцільно 

використовувати технологію «рівний – рівному», критичного мислення. 

Вторинна соціальна профілактика застосовується до тих сімей, де 

зафіксовано чи спостерігається жорстоке ставлення до дітей, членів родини, 

домашніх тварин. Це цілеспрямована робота з окремими групами дорослих і 

дітей з метою зміни ставлення до поведінки з дітьми, формування гуманного 

ставлення дорослих до дітей, життєвих умінь та навичок у дорослих та дітей, 

роз’яснення сутності і відповідальності за жорстоке ставлення до дитини. Вона 

передбачає своєчасне виявлення таких осіб і надання їм психосоціальної підтримки і 

допомоги у напрямках: формування знань, життєвих умінь і навичок, необхідних для 

самозахисту від насильників; формування поняття про установи та організації, які 

допомагають потерпілим від насильства; зміна ставлення молодої особи до себе, свого 

місці у суспільстві, усвідомлення нею цінності свого життя і своєї ролі в ньому, а батьків 

– до дитини як суб’єкта власного життя. 

Основними методами в третинній профілактиці насильства є: робота в 

конкретному випадку, рефлексія ситуації та індивідуального розвитку, 

переключення і перенавчання, створення виховних ситуацій, показ 

перспективи, реконструкція характеру, заохочення, інформування, 

переконання, включення в різноманітні види діяльності і позитивно 

соціалізуюче середовище. У третинній профілактиці доцільно використовувати 

технології особистісно-орієнтованого соціального навчання, педагогічної 
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підтримки, педагогіки суспільства, «зміцнення сім’ї». 

Третинна профілактика проводиться з тими, хто постраждав від 

жорстокого ставлення, з метою навчання самозахисту; з тими, хто здійснює 

таку поведінку – як соціальне навчання і контроль, що є умовою збереження 

сім’ї, залишення батьківських прав тощо). 

Соціально-профілактична робота з батьками щодо жорстокого ставлення 

до дітей складається з: батьківської просвіти (права та потреби дітей, права та 

обов’язки батьків щодо дітей, особливості розвитку дітей, родинного 

виховання, жорстоке ставлення до дітей і насильство в сім’ї – його сутність, 

наслідки, відповідальність); формування толерантності, життєвих сімейних 

умінь і навичок (комунікативних, прийняття рішень, прогнозування, управління 

собою). 

Під час цієї роботи передбачається здійснення емоційного супроводу: 

підбадьорювати, мотивувати, наполягати, цікавитися станом справ дитини і 

батьків, підкреслювати віру в існування ресурсів сім’ї, повагу до членів сім’ї; 

надавати поради для поточної підтримки дитини в мікросередовищі, виявлення 

змін у її стані. 

Зміст соціально-профілактичної роботи з педагогами  закладів освіти в 

аспекті протидії жорстокому ставленню до дітей передбачає: 

 учительську просвіту про права та потреби дітей, відповідальність 

вчителів за дітей; взаємодію вчителя з сім’єю учня; права, обов’язки і 

відповідальність батьків за дітей; сутність жорстокого ставлення до дітей, 

насильства щодо дітей в сім’ї та школі, відповідальність за них; професійну 

педагогічну етику, взаємодію суб’єктів захисту прав дітей; 

 формування у вчителів умінь і навичок розпізнавати і виявляти 

жорстоке ставлення до дітей/насильство, толерантного ставлення до дітей з 

різних сімей, комунікативних умінь спілкування, майстерності управління 

собою і ситуацією, розв’язання конфліктів раціональним способом (тренінги, 

семінари, рольові та ділові ігри); 

 усунення феномену професійного вигорання (навчання та 

організація правильного режиму роботи, сприяння професійного зростання, 

психотерапевтичні сеанси, консультації психолога, покращення психологічного 

клімату в колективі, створення кімнати емоційного розвантаження)[18]. 

Спеціальні заходи з попередження домашнього насильства  

Розділ V Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», приводить чотири види спеціальних заходів з попередження 

насильства: 

1. Терміновий заборонний припис стосовно кривдника (ст. 25 Закону) – 

виноситься кривднику уповноваженими підрозділами органів Національної 

поліції України у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю 

постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства, 

недопущення його продовження чи повторного вчинення. 

Терміновий заборонний припис може містити такі заходи: 

1) зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2229-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/2229-19
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особи; 

2) заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) 

постраждалої особи; 

3) заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. 

Під час вирішення питання про винесення термінового заборонного 

припису пріоритет надається безпеці постраждалої особи. Зазначена вимога 

поширюється також на місце спільного проживання (перебування) 

постраждалої особи та кривдника незалежно від їхніх майнових прав на 

відповідне житлове приміщення. 

Працівники уповноваженого підрозділу органів Національної поліції 

України можуть у встановленому законом порядку застосовувати поліцейські 

заходи примусу для виселення з житлового приміщення кривдника, якщо 

терміновий заборонний припис передбачає зобов’язання залишити місце 

проживання (перебування) постраждалої особи, а кривдник відмовляється 

добровільно його залишити. 

Терміновий заборонний припис виноситься за заявою постраждалої 

особи, а також за власною ініціативою працівником уповноваженого підрозділу 

органів Національної поліції України за результатами оцінки ризиків. 

Терміновий заборонний припис виноситься в порядку, затвердженому 

Міністерством внутрішніх справ України строком до 10 діб. Та не може бути 

винесеним кривднику, якщо це особа, яка на день винесення припису не 

досягла вісімнадцятирічного віку. 

2. Обмежувальний припис стосовно кривдника (ст.26 Закону) – це один 

чи декілька таких заходів тимчасового обмеження прав кривдника або 

покладення на нього обов’язків: 

1) заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з 

постраждалою особою; 

2) усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права 

спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої 

особи; 

3) обмеження спілкування з постраждалою дитиною; 

4) заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання 

(перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування 

постраждалою особою; 

5) заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, 

якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, 

переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею; 

6) заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою 

особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через 

третіх осіб. 

Рішення про видачу обмежувального припису або про відмову у видачі 

обмежувального припису приймається на підставі оцінки ризиків. Разом з тим 

він не може містити заходів, що обмежують право проживання чи перебування 

кривдника у місці свого постійного проживання (перебування), якщо 
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кривдником є особа, яка не досягла вісімнадцятирічного віку на день видачі 

такого припису. 

Обмежувальний припис видається на строк від одного до шести місяців. 

Порядок видачі судом обмежувального припису визначається Цивільним 

процесуальним кодексом України. 

Постраждала особа може вимагати від кривдника компенсації її витрат на 

лікування, отримання консультацій або на оренду житла, яке вона винаймає 

(винаймала) з метою запобігання вчиненню стосовно неї домашнього 

насильства, а також періодичних витрат на її утримання, утримання дітей чи 

інших членів сім’ї, які перебувають (перебували) на утриманні кривдника, у 

порядку, передбаченому законодавством. 

У разі порушення кримінального провадження у зв’язку з вчиненням 

домашнього насильства перелік заходів щодо тимчасового обмеження прав або 

покладення обов’язків на особу, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні 

кримінального правопорушення, пов’язаного з домашнім насильством, або 

визнана винною у його вчиненні, а також порядок застосування таких заходів 

визначаються  Кримінальним кодексом України та Кримінальним 

процесуальним кодексом України. 

3. Взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними 

профілактичної роботи (ст. 27 Закону) 

Уповноважений підрозділ органу Національної поліції України бере на 

профілактичний облік кривдника з моменту виявлення факту вчинення ним 

домашнього насильства на встановлений законодавством строк і проводить з 

ним профілактичну роботу. 

Зняття кривдника з профілактичного обліку здійснюється уповноваженим 

підрозділом органу Національної поліції України, який взяв його на 

профілактичний облік, автоматично після завершення встановленого строку, 

якщо інше не передбачено законодавством. 

Порядок взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної 

роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника затверджується 

Міністерством внутрішніх справ України. 

4. Направлення кривдника на проходження програми для кривдників (ст. 28 

Закону) 

Суб’єктами, відповідальними за виконання програм для кривдників, є 

місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. 

Виконання програм для кривдників стосовно дітей-кривдників 

здійснюється з урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей. 

 З метою запобігання повторному вчиненню домашнього насильства та 

забезпечення виконання програми для кривдника дитину-кривдника може бути 

тимчасово влаштовано до родичів, у сім’ю патронатного вихователя або до 

установи для дітей незалежно від форми власності та підпорядкування, в яких 

створені належні умови для проживання, виховання, навчання та реабілітації 

дитини відповідно до її потреб. 

Виконання програм для кривдників забезпечують фахівці, які пройшли 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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відповідне навчання. 

Кривдника може бути направлено судом на проходження програми для 

кривдників на строк від трьох місяців до одного року у випадках, передбачених 

законодавством. При цьому кривдник повинен мати можливість відвідувати 

програму для кривдників за власною ініціативою на добровільній основі. 

У разі неявки кривдника для проходження програми для кривдників або 

ухилення від проходження програми без поважних причин суб’єкти, 

відповідальні за виконання програм для кривдників, надають протягом трьох 

робочих днів письмове повідомлення про це уповноваженому підрозділу 

органів Національної поліції України для вжиття заходів. 

Притягнення кривдника до відповідальності за непроходження програми 

для кривдників не звільняє його від обов’язку пройти таку програму. 

У разі притягнення кривдника, зокрема дитини-кривдника, до 

кримінальної відповідальності судом на нього може бути покладено обов’язок 

пройти пробаційну програму відповідно до пункту 4 частини другої статті 76 

Кримінального кодексу України. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

1. Запобігання домашньому насильству - система заходів, що 

здійснюються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами України, 

іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, та спрямовані на підвищення рівня обізнаності суспільства 

щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства, формування 

нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у приватних 

стосунках, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед до 

постраждалих дітей, викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі 

та обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій, що на них 

ґрунтуються. 

2. Розділ V Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», приводить чотири види спеціальних заходів з попередження 

насильства: терміновий заборонний припис стосовно кривдника, 

обмежувальний припис стосовно кривдника, взяття на профілактичний облік 

кривдників та проведення з ними профілактичної роботи, направлення 

кривдника на проходження програми для кривдників. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

1. Домашнім насильством визнаються діяння (дії або бездіяльність) 

фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що 

вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між 

колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно 

проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у 

родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає 

(проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3376#n3376
http://zakon.rada.gov.ua/go/2229-19
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постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь. 

2. Існують такі типи насильства в сім’ї: між подружжям, між батьками і 

неповнолітніми дітьми, між дорослими дітьми та батьками, між дітьми в одній 

родині, насильство між іншими членами сім’ї. 

3. Основні ознаки домашнього насильства: насильство завжди 

здійснюється за попереднього наміру, тобто умисно, дії унеможливлюють 

ефективний самозахист, дії порушують права і свободи особи, насильницькі дії 

спричиняють шкоду (фізичну, морально-психологічну, матеріальну) іншій 

особі.  

4. Законодавство України у сфері протидії домашньому насильству 

закріплює чотири форми такого насильства: фізичне, сексуальне, психологічне, 

економічне. 

5. Виділяють такі причини, що призводять до домашнього насильства: 

соціальні, економічні, психологічні, педагогічні, соціально-педагогічні, правові, 

політичні, соціально-медичні, фізіологічні та медичні.  

6. Запобігання домашньому насильству - система заходів, що 

здійснюються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами України, 

іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, та спрямовані на підвищення рівня обізнаності суспільства 

щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства, формування 

нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у приватних 

стосунках, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед до 

постраждалих дітей, викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі 

та обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій, що на них 

ґрунтуються. 

7. Розділ V Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», приводить чотири види спеціальних заходів з попередження 

насильства: терміновий заборонний припис стосовно кривдника, 

обмежувальний припис стосовно кривдника, взяття на профілактичний облік 

кривдників та проведення з ними профілактичної роботи, направлення 

кривдника на проходження програми для кривдників. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише базові поняття кримінології як 

комплексної науки. У зв’язку з цим, під час підготовки до семінарського 

заняття відпрацювати наступні питання: 

1. Міжнародний досвід запобігання домашньому насильству.  

2. Сучасні тенденції запобігання домашньому насильству. 

3. Суб’єкти запобігання домашньому насильству та порядок їх взаємодії. 

4. Насильство щодо дітей. 

5. Насильство за ознакою статі. 

6. Правова основа запобігання домашньому насильству. Міжнародно-

правові стандарти діяльності підрозділів Національної поліції у сфері 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2229-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/2229-19
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запобігання домашньому насильству. 
 

ТЕМА № 9 ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ. 

ПРОФІЛАКТИКА КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ. 

 

(2 години) 

 

План 

1. Сутність, поняття та прояви корупції. 

2. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності. 

3. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють корупційні злочини. 

4. Причини та умови корупційної злочинності. Фонові явища корупційної 

злочинності. Латентність корупційної злочинності.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Конвенція ООН проти корупції від 31.10.2003 р. 

2. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. 

3. Стратегія розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на 

період до 2020 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 15.11.2017 № 1023-р. 

4. Указ Президента України  «Про першочергові заходи з реалізації 

Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 05.10.2011 № 

964/2011. 

5. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології. Т. 2: 

Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів 

злочинів. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. 712 с. 

6. Кримінологія: підручник / В.В. Голіна, Б.М. Головкін, М.Ю. Валуйська 

та ін.; за ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна. Х.: Право, 2014. 440 с. 

7. Кримінологія: підручник : практикум / [кол. авт.: Ю. В. Александров та 

ін.]; НАН України, Київ. ун-т права. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 341 с. 

8. Кримінологія: підручник / А.М. Бабенко, О.Ю. Бусол, О.М. Костенко та 

ін.; за заг. ред. Ю.В. Нікітіна, С.Ф. Денисова, Є.Л. Стрельцова. 2-ге вид., 

перероб. та допов. Харків : Право, 2018. 416 с. 

9. Кримінологія. Академічний курс / Кол. авторів; за заг. ред. 

О.М. Литвинова. К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. 538 с. 

10. Кримінологія: підручник / заг. ред. І.Г. Богатирьова, В.В. Топчія. Київ: 

ВД Дакор, 2018. 352 с. 

11. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове 

розслідування / За ред. М.І. Хавронюка. К.: Москаленко О. М., 2019. 464 с. 

12. Бусол О.Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний 

період: монографія. Київ : Ін Юре, 2014. 564 с. 
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13. Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар 

антикорупційного законодавства / За ред. М.І. Хавранюка. К.: ВД «Дакор», 

2016. 496 с. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ:  

Сформувати понятійний апарат щодо понять: «корупція», «корупційний 

злочин». «квазі-корупційний злочин». Сформувати систему знань щодо видів 

корупційних проявів, кримінологічної характеристики корупційної 

злочинності, причин та умов корупційної злочинності, латентності корупційної 

злочинності, кримінологічної характеристики особистості корупціонера, 

правової основи запобігання корупційній злочинності, заходів запобігання 

корупційній злочинності, профілактики злочинних корупційних діянь та інших 

протиправних дій серед працівників Національної поліції. 

 

ВСТУП 
Корупція існувала завжди і є притаманною будь-якій державі, однак її 

розміри і негативні впливи є досить різними. Саме з моменту виникнення 

держави і створення управлінського апарату у чиновників виникає можливість 

розпоряджатися ресурсами, приймати рішення не в інтересах суспільства, а 

власних або інтересах близьких осіб, задовольняти потреби за рахунок 

зловживання довірою, при цьому діючи корисливо. 

Термін «корупція» походить від латинського corruptio і означає псування, 

розбещення, підкуп, продажність. Корупцію можна визначити як зловживання 

службовими і посадовими особами своїми правами і повноваженнями з метою 

одержання неправомірної вигоди і особистого збагачення. Слід пам’ятати, що 

корупція не обмежується хабарництвом і не зводиться тільки до підкупу 

виключно державних службовців. 
 

1. СУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ ТА ПРОЯВИ ЗЛОЧИННОСТІ 

Правове визначення корупції, а також корупційного правопорушення 

дається у ст. 1 Закону України “Про запобігання корупції” від 14 жовтня 2014 р. 

Згідно нього корупція - використання особою, зазначеною у частині 

першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або 

прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе 

чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної 

вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її 

вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 

протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних 

з ними можливостей. Приведене визначення можна вважати вузьким з точки 

зору кримінологічної науки, оскільки корупція є одночасно й соціально-

економічним. психологічним, моральним явищем, оскільки вражає всі сфери 

життєдіяльності суспільства. Корупція є одночасно і причиною, і наслідком 

слабкості держави. Внаслідок корупції руйнуються довірливі відносини в 

державі, а її розвиток зупиняється, вона є основним чинником бідності й 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
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відсталості різних країн світу, величезного розшарування у доходах, на ній 

тримаються авторитарні режими. За даними Cвітового банку від корупції 

страждає більшість населення країн, що розвиваються. Високий рівень корупції 

автоматично додає додаткові розходи на введенння бізнесу в країні. Корупція 

також невідємно повязана з організованою злочинністю. 

Корупція є особливо гострою проблемою для тих країн, які перебувають 

на етапі трансформації (переходу) від одного типу політичної системи до іншої 

(від соціалістичної системи до демократичної країни з ринковою економікою). 

Цей перехідний період характеризується розбалансованістю різних елементів 

державного механізму, які перебувають або в стані стагнації, або у стані 

періодичних криз і конфліктів. 
Україна дещо поліпшила свої позиції в рейтингу «Індекс сприйняття 

корупції», згідно даним міжнародної організації „Transparency International”, 

Україна набрала 32 бали зі ста можливих, на два бали більше, ніж в 2017 році, і 

посіла 122-е місце за підсумками 2018 року, розділивши його з Малі, Малаві та 

Ліберією. Для порівняння – у 2006 році наша держава за Індексом сприйняття 

корупції займала 99 місце у світі, у 2012 і 2013 рр Україна займала 146- те місце 

у світі за рівнем корумпованості (із 180 оцінюваних держав), у 2014 – 144 (із 

177). Без перебільшення можна сказати, що корупція є загрозою національній 

безпеці України. Найбільш корумпованими в нашій країні є такі галузі 

економіки як паливно-енергетична, бюджетно-фінансова, земельна і 

зовнішньоекономічна. 

Незважаючи на те, що на загальному рівні корупція є соціально- 

економічним явищем, у своїх конкретних проявах вона завжди має реальне 

прізвище — осіб, які неналежно виконують свої обовязки, “приватизують” 

посаду і збагачуються особисто (або разом із членами сімї, друзями) за рахунок 

державного бюджету або інших громадян. 

Найчастіше корупційні відносини відбуваються за двосторонньої 

зацікавленості, що призводить до складності виявлення окремих 

правопорушень і покарання винних. Саме безкарність є тим чинником, який 

дозволяє поширюватись корупційним практикам і поступово зміцнюватись. Не 

всі громадяни розуміють, що короткострокове задоволення “запиту” у 

довгостроковій перспективі обертається реальними економічними збитками, 

недофінансуванням соціальних програм, порушенням принципу справедливості 

у суспільних відносинах. Від корупції тимчасово можуть “вигравати” тільки 

особи, які незаконно збагачуються. Більшість громадян платить так званий 

“податок” на корупцію, який осідає в кишенях чиновників різних рівнів. А це 

шлях у глухий кут. 

Корупцію поділяють на побутову (пов’язану з щоденним життям 

громадян), бюрократичну або адміністративну (що виникає при взаємодії 

громадян, підприємців із чиновниками нижчої та середньої ланки), політичну 

(корупція у вищих ешелонах влади осіб, які приймають політичні рішення). 

Найбільш небезпечний видом є політична корупція— нелегітимне 

використання учасниками політичного процесу таносіями публічної влади 

http://uk.wikipedia.org/wiki/2006
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своїх можливостей і повноважень зметою отримання особистих чигрупових 

вигод. Політична влада виступає як універсальний товар. 

Українська революція 2013-2014 р.р. була мотивована, в значній мірі, 

системною корупцією клептократичного режиму, який поступово зміцнився у 

ці роки. Основні державні рішення приймались, в першу чергу, виходячи із 

безпосередньої матеріальної зацікавленісті вузької групи осіб, наближеної до 

керівництва держави. Більшість науковців характеризують цей період часу як 

авторитарний, при якому остаточно закріпилась кланово-олігархічна модель 

суспільсва. Корупційні видносини стали нормою життя. 

У правовому відношенні корупція становить сукупність різних за 

характером і ступенем суспільної небезпеки, але єдиних за своєю суттю 

корупційних діянь, інших правопорушень (кримінальних, адміністративних, 

цивільно-правових, дисциплінарних), а також порушень етики поведінки 

посадових осіб, пов’язаних із вчиненням цих діянь. 

Розрізняють наступні види корупційних діянь: давання або 

отримання,пропозиція чиобіцянка неправомірної вигоди (хабара), використання 

службових повноважень для надання необґрунтованих пільг чи преференцій 

якійсь особі або групі чи навпаки; зловживання повноваженнями службовою 

особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-

правової форми, дискримінація людини або групи задля особистої вигоди, 

участь в угодах, придбання посади або отримання комерційної вигоди, що 

несумісне з офіційним становищем і обов’язками особи з метою незаконного 

збагачення, фаворитизм (надання послуг або ресурсів родичам, знайомим, 

друзям однопартійцям тощо), кумівство (на посади переважно призначаються 

родичі), незаконні пожертви і внески, зловживання владою або службовими 

повноваженнями, перевищення влади або службових повноважень та інші 

службові злочини, що вчиняються для задоволення корисливих чи інших 

особистих інтересів або інтересів інших осіб, розкрадання державного, 

колективного або приватного майна з використанням службового становища, 

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності, порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 

дарунка (пожертви); зловживання повноваженнями особами, які надають 

публічні послуги, порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів, 

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв´язку з 

виконанням службових повноважень та інші. 

Зрозуміло, що корупційні діяння можуть бути й інших видів, у тому числі 

таких, що потребують додаткового визначення законодавством. За корупційні 

правопорушення встановлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову 

та дисциплінарну відповідальність. Негативні наслідки корупції проявляються 

в тому, що вона є головною причиною бідності країни, порушує основні 

конституційні засади щодо дотримання прав і свобод громадян, дискредитує 

економічні реформи, перешкоджає надходженню інвестицій, є причиною 

фінансових криз тощо. Такий дисбаланс внутрішніх національних відносин 

призводить до того, що корупція із соціальної аномалії поступово 
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перетворюється в правило, стає нормою функціонування влади і способом 

життя значної частини суспільства. Суттєвий злам у суспільній психології – 

коли пересічні громадяни із самого початку психологічно налаштовані на 

протиправні способи вирішення проблеми – призводить до руйнації 

демократичних принципів і чесного підприємництва, ускладнює будь-які 

зусилля щодо зменшення частоти корупційних практик. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

1. Корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 

Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових 

повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання 

неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 

обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у 

частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи 

юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 

наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей 

2. Корупцію поділяють на побутову, бюрократичну або адміністративну, 

політичну. 

3. Розрізняють наступні види корупційних діянь: давання або 

отримання,пропозиція чиобіцянка неправомірної вигоди (хабара), використання 

службових повноважень для надання необґрунтованих пільг чи преференцій 

якійсь особі або групі чи навпаки тощо. 

 

2. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРУПЦІЙНОЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ 

Передусім слід пам’ ятати, що будь – які дані офіційної статистичної 

звітності не відображають справжнього стану цього явища, оскільки у системно 

корумпованій країні правоохоронні органи так само вражені корупцією, як і 

інші сфери держави. Тому корупційні правопорушення характеризуються 

найвищою латентністю.  

Основу кримінологічної характеристики корупційної злочинності складає 

аналіз її кількісно-якісних показників. Кількісно-якісне вимірювання 

злочинності традиційно здійснюється шляхом виявлення таких основних 

статистичних показників, як рівень злочинності, коефіцієнти злочинності, 

структура злочинності, динаміка злочинності, географія злочинності, 

латентність, «ціна» тощо. Отже, саме кількісноякісний аналіз того чи іншого 

виду злочинності дозволяє отримати необхідне уявлення про стан, ступінь 

розповсюдженості та просторовочасові параметри досліджуваного явища. 

Одразу слід зауважити, що притаманною корупційній злочинності особливістю 

є її висока латентність, що ускладнює надання кримінологічної характеристики 

цього виду злочинності. Так, за оцінками вчених, у поле зору правоохоронних 

органів потрапляє не більше 1-5 % злочинів корупційної спрямованості. Решта 

є латентними, а винні залишаються безкарними, оскільки не притягаються до 

кримінальної відповідальності та продовжують злочинну діяльність. Висока 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
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латентність корупційної злочинності змушує критично ставитися до даних 

офіційної статистики, проте отримати уявлення про її основні кількісно-якісні 

характеристики, виходячи із статистичних даних, все ж таки можна. Одним із 

найважливіших елементів кримінологічної характеристики як злочинності 

взагалі, так і того чи іншого її виду, є її рівень. Рівень корупційної злочинності 

визначається кількістю злочинів, учинених за певний період часу. Так, за 

офіційними статистичними даними Генеральної прокуратури України, у 2013 р. 

на території України було зареєстровано 22 613 корупційних злочинів, у 2014 р. 

- 18 636, у 2015 р. - 18 625, у 2016 р. - 18 866 і, нарешті, у 2017 р. - 20 727 

злочинів. 

Аналіз статистичної звітності про стан злочинності на території України 

за період з 2013 по 2017 роки свідчить про наявність двох точок зростання 

кількості випадків вчинення корупційних злочинів (у 2013 р. та 2017 р.) та 

періоду її відносної стабільності (з 2014 р. по 2016 р.). Також привертає увагу 

факт невідповідності змін рівня корупційної злочинності тенденціям 

злочинності в країні в цілому (див. діаграму 2), що підтверджує висновок про 

вплив на рівень корупційної злочинності фактору державної та суспільної 

уваги. Однак цей висновок може бути двояким: по-перше, він може свідчити 

про ефективність заходів щодо протидії корупції, по-друге, - про намагання 

підвести статистичні дані під вимоги громадськості та міжнародної спільноти. 

Злочинність через її соціальний характер та історичну мінливість необхідно 

досліджувати як явище, що рухається і змінюється у часі й просторі як у 

цілому, так і у своїх структурних частинах. Тому стан і структуру цього 

негативного соціального явища необхідно аналізувати й у динаміці. Відповідні 

зміни характеризує такий показник, як динаміка злочинності, тобто відношення 

рівня й структури злочинності певного періоду до рівня та структури 

злочинності іншого періоду. Під час аналізу динамічних рядів злочинності за 

тривалі проміжки часу розкриваються закономірності й тенденції її розвитку, 

що має виняткове значення для оцінювання стану злочинності, її прогнозу на 

найближче й віддалене майбутнє та для розробки стратегії й тактики боротьби 

зі злочинністю. 

Одним із показників стану злочинності є її структура. Структура 

злочинності - це якісна характеристика, що характеризує її внутрішню будову 

як співвідношення між групами (видами) злочинів, які можна аналізувати за 

кримінально-правовими, соціально-демографічними або кримінологічними 

критеріями. Основним показником структури злочинності є питома вага 

окремих груп або видів злочинів відносно їх загальної кількості. Аналіз 

структури корупційних злочинів показав, що з 2013 р. по теперішній час більшу 

їх частину становлять три склади: 1) привласнення, розтрата майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК) - 

51,9 %; 2) зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК) - 19,3 

%; 3) прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою (ст. 368 КК) - 10,1 %. Крім того, значну частку, а саме 7,7 % 

займає викрадення, привласнення або вимагання документів, штампів і печаток, 
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заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем 

або їх пошкодження (ст. 357 КК). Питома вага інших корупційних злочинів, що 

у сукупності складають 41 %, від загальної кількості, коливається від 0,1 % до 

1,6 %. Винятком є лише пропозиція, обіцянка або надання неправомірної 

вигоди службовій особі (ст. 369 КК), питома вага якого становить 2,7 %, що 

вказує на значну розповсюдженість корупції не лише серед чиновників, але й з 

іншої сторони - серед осіб, в інтересах яких вони діють. 

Говорячи про якісні характеристики корупційної злочинності в Україні, 

не можна оминути увагою особистість злочинця, який вчиняє корупційні 

злочини. Структуру та головні риси кримінологічної характеристики особи 

злочинця-корупціонера, як і особи злочинця взагалі, складають такі основні 

групи ознак: соціально-демографічні ознаки, правові характеристики, соціальні 

ролі та соціальні статуси, моральні властивості та психологічні особливості. 

Проте, даючи кримінологічну характеристику особи злочинцякорупціонера, 

необхідно орієнтуватися на чинне кримінальне законодавство, зокрема з огляду 

на те, кого законодавець відносить до суб’єктів корупційних злочинів. 

Будь-яке явище об’єктивного матеріального світу має свої глибинні 

причини, які зумовлюють його виникнення та подальший перебіг розвитку. У 

науці такі причини отримали назву детермінантів.  

Детермінація корупції та корупційних проявів, включно із злочинними, 

розглядається загалом на тих самих теоретичних засадах і за тією ж самою 

схемою, що і стосовно злочинності та злочинних проявів. Предметна сутність 

корупційних відносин визначається передусім тим, що останні є різновидом 

суспільних (суспільно неприйнятних) відносин. Вони виникають через 

існування у суспільстві об’єктивних та суб’єктивних соціальних, економічних і 

політичних передумов та зумовленого ними соціально-психологічного їх 

відбиття як відносно самостійного феномену.  

Об’єктивні передумови корупційних відносин полягають в існуванні на 

цей час, у цьому суспільстві обмежених можливостей, реально або штучно 

створених труднощів реалізації легальним (правомірним) шляхом певних 

життєвих потреб, здебільшого справжніх, життєво зумовлених, однак і потреб 

вищого рівня життя, а також і прагнень до збагачення, нерідко неправомірного 

та у будь-який спосіб. Суб’єктивні ж передумови проявляються у 

незадоволених потребах конкретного суб’єкта та його уявленні про шлях і 

способи (головним чином нелегальні) задоволення цих потреб.  

Основними передумовами корупції насамперед є кризове становище 

різних галузей економіки України, повільне, непослідовне й незавершене її 

реформування та системна корупція в країні.  

Детермінанти корупційних злочинів можна поділити на політичні, 

економічні, правові, організаційно-управлінські та соціально-психологічні 

криміногенні фактори.  

Специфіка дії політичних факторів в Україні обумовлюється радикальним 

переходом суспільства від партійно-тоталітарної системи до демократичної, 

соціальної та правової держави. При цьому гіпертрофовані командно-
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адміністративні методи й функції управління різними сферами суспільного 

життя (закритість державного апарату, відсутність ефективного громадського 

контролю за його діяльністю, тотальність державного регулювання тощо) не 

були повністю змінені відповідно до обраного шляху реформування 

політичного та соціально-економічного життя держави. Стратегічні помилки, 

допущені в процесі переходу від бюрократично-планового регулювання 

економіки до регулювання, що ґрунтується на ринкових відносинах, призвели 

до специфічних проявів корпоративного та локального регулювання, які не 

вдалося вчасно усунути або нейтралізувати. Вплив на економічні й політичні 

процеси в суспільстві почали чинити корпоративно-бюрократичні структури, 

що призвело до дисбалансу в системі розподілу ресурсів і, як наслідок, до 

появи сфер діяльності з надприбутками (бізнес у сфері металургійної 

промисловості та торгівлі металобрухтом, енергоносіями, банківська діяльність 

тощо) та сфер із низькою концентрацією ресурсів (сільськогосподарське 

виробництво, виробництво товарів народного споживання тощо).  

Наслідком цього стала активізація економічних факторів, які можуть бути 

загальними причинами й умовами корупції та причинами й умовами 

корупційних діянь; до них зокрема можна віднести такі: а) відсутність 

сприятливого режиму діяльності підприємств та підприємців, особливо щодо 

сплати податків, відрахувань до бюджету, одержання державної підтримки, 

кредитів тощо; б) відсутність прозорості процесів роздержавлення 

(приватизації) власності, вирішення різних економічних та господарських 

питань, оцінювання прибутків, обсягу податків, одержання пільг тощо, що 

створює умови їх вирішення за додаткову «винагороду» для службовця; в) 

наявність суперечностей, коли на тлі збільшення кількості заможних і багатих 

людей і зростання їхніх прибутків багато державних службовців, наділених 

повноваженнями у забезпеченні умов для прибуткової діяльності, не мають 

навіть помірного достатку.  

До чинників правового характеру можна віднести такі: а) недосконалість 

чинного законодавства, яка знаходить свій прояв у тому, що воно не передбачає 

цілісної системи заходів протидії корупції, необхідного впливу на її причини й 

умови; б) повільний розвиток політичної структури та свідомості суспільства, 

передусім його громадянських інституцій; в) відсутність системи виховання у 

службовців патріотичних почуттів, моральних і професійних якостей, 

розуміння того, що корупція підриває авторитет держави й етичні основи 

суспільної свідомості; г) недостатня визначеність і непослідовність у здійсненні 

антикорупційної політики, що породжує у службовців, схильних до 

корупційних діянь, відчуття безкарності; ґ) відсутність державної ініціативи та 

необхідних організаційних зусиль щодо створення громадських формувань 

задля підвищення активності населення у боротьбі з корупцією; д) відсутність 

ефективного парламентського контролю за діяльністю вищих посадових осіб 

виконавчої гілки влади, серед іншого керівників правоохоронних органів.  

Організаційно-управлінські причини корупційної злочинності є такими: 

а) відсутність чіткої регламентації повноважень, механізмів унеможливлення 
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прийняття на службу лідерів і членів злочинних угруповань, відсутність певних 

працівників, які б контролювали цю сферу; б) недостатня регламентація правил 

поведінки та процедур здійснення повноважень; в) наявність широких 

можливостей для ухвалення рішень на свій розсуд; г) поширеність випадків 

заміщення посад не на підставі ділових і моральних якостей особи, а через 

знайомство, особисту відданість, близькість політичних уподобань тощо.  

Серед соціально-психологічних факторів виникнення корупційної 

злочинності можна виділити такі: а) зорієнтованість значної частини населення 

на протиправне вирішення життєвих питань, внаслідок чого корупція із 

соціальної аномалії перетворюється у правило поведінки; б) низька 

психологічна готовність громадян до протидії корупції та відсутність 

належного механізму залучення громадян до здійснення соціального контролю 

за діяльністю службових осіб органів влади та місцевого самоврядування; в) 

корислива спрямованість багатьох державних службовців, що призводить до 

порушення закону, норм моралі та професійної етики; г) моральна деформація 

частини керівників, яка проявляється як у вчиненні ними злочинів, так і в 

поблажливому ставленні до корупційних діянь із боку підлеглих (кругова 

порука) 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

1. Основу кримінологічної характеристики корупційної злочинності 

складає аналіз її кількісно-якісних показників. Одним із показників стану 

злочинності є її структура. Структура злочинності - це якісна характеристика, 

що характеризує її внутрішню будову як співвідношення між групами (видами) 

злочинів, які можна аналізувати за кримінально-правовими, соціально-

демографічними або кримінологічними критеріями.  

2. Говорячи про якісні характеристики корупційної злочинності в Україні, 

не можна оминути увагою особистість злочинця, який вчиняє корупційні 

злочини. 

3. Основними передумовами корупції насамперед є кризове становище 

різних галузей економіки України, повільне, непослідовне й незавершене її 

реформування та системна корупція в країні.  

4. Детермінанти корупційних злочинів можна поділити на політичні, 

економічні, правові, організаційно-управлінські та соціально-психологічні 

криміногенні фактори.  

 

3. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ 

КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ. 

В кримінологічній характеристіці особистості корупціонера 

найважливішими є морально-псіхологічні й соціально-рольові ознаки. Щодо 

останніх, то винна особа характеризується особливою соціальною позицією — 

наявністю владних повноважень, без яких не можуть вчинятися корупційні 

діяння. Тобто дії особи обумовлені її положенням в системі суспільних 

відносин. Чим вищий її статус, тим вищі корупційні ризики має той чи інший 

посадовець. 



132 
 

Корупційне правопорушення завжди вчиняється з корисливого або 

іншого особистого інтересу і свідомого порушення закону, які є обов’язковим 

елементом для визнання неправомірної чи неетичної поведінки корупційною, а 

також свідчать про умисний характер корупційної діяльності. Корупціонер — 

це особа, яка усвідомлює протиправність своїх дій чи бездіяльності і свідомо 

йде на порушення закону. 

Умовно корупціонерів можна можна розподілити на такі типи: “дрібний 

хабарник – корупціонер” (ситуативний тип), який одержує час від часу 

неправомірну вигоду у незначних розмірах (крім грошей це можуть бути 

промислові товари або продукти) за вирішення щоденних життєвих проблем 

пересічних громадян. Саме з цим типом корупціонерів найчастіше стикаються 

громадяни. 

Звичний корупціонер (представник корупційної системи). Особливістю 

цього типу є те, що людина не вважає себе злочинцем. Вона просто 

дотримується “правил гри”, які склались в тій чи іншій організації, установі. 

Своїми діями виявляє лояльність системи, яку інакше називають 

“корпоративною культурою”. Як правило, такі суб’єкти корупційних 

правопорушень дотримуватися певних “правил” - «узяв сам — поділися зі 

своїм безпосереднім керівником». Є конформістами. 

Активний корупціонер (злісний тип) – сам створює криміногенну 

ситуацію, має сталу мотивацію до отримання неправомірної вигоди. 

Найчастіше займає керівні посади на підприємствах, організаціях різних форм 

власності, в тому числі, у правоохоронних органах або місцевих судах, органах 

місцевого самоврядування, або представницьких органах тощо. Такі особи 

прагуть за будь-яку ціну одержати посади, є жорстокими карєристами. Саме 

вони створюють корупційні мережі і керують ними. Активно просувають 

родичів, близьких осіб на керівні посади. Діють зазвичай через посередників. 

Найбільш небезпечним типом є тип особливо злісного (політичного) 

корупціонера. Це особа, уповноважена на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, яка належить до 1-3 категорії державної служби, 

незаконно й неправомірно використовує свій державний статус для отримання 

переваг (соціальних, політичних, економічних тощо) для себе, близьких осіб, 

однопартійців тощо. Від інших корупціонерів вони відрізняються обсягами і 

масштабністю владних можливостей для самозбагачення та отримання інших 

вигод. Завдяки їх офіційному статусу, політичному, владному і фінансововому 

впливу нейтралізується діяльність правоохоронних органів із виявлення їх 

злочинів, більш того, вони активно використовують останні, а також суди у 

своіх протиправних цілях (наприклад, у політичній боротьбі за владу, 

фальсифікуючи результати виборів). 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Особи, які вчиняють корупційні злочини характеризуються особливою 

соціальною позицією — наявністю владних повноважень, без яких не можуть 

вчинятися корупційні діяння. Умовно корупціонерів можна можна розподілити 
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на такі типи: “дрібний хабарник – корупціонер” (ситуативний тип), звичний 

корупціонер, активний корупціонер (злісний тип). 

 

4. ПРИЧИНИ ТА УМОВИ КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. ФОНОВІ 

ЯВИЩА КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. ЛАТЕНТНІСТЬ 

КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. 

Корупція має глибокі історичні корені, скарги на те, що хабарі та 

корупція стали загальнопоширеними, можна знайти на асирійській глиняній 

табличці 2800 року до н.е. Хоча заведено вважати, що корупція характерна 

передовсім для східних суспільств, згадки про неї знаходимо у дуже багатьох 

класичних текстах західної інтелектуальної традиції – від Платона й 

Аристотеля до Мак’явелі та Русо, пише український науковець Я. Грицак. 

Корупція в Україні є наслідком системних протиріч політичного, 

морально-психологічного, економічного, організаційно-управлінського, 

правового, ідеологічного характеру. 

Корупція була невідємним атрибутом радянському режиму, хоча це слово 

в СРСР почало вживатись тільки наприкінці 80-х років минулого століття. У 

той час науковці оперували термінами “хабар”, “зловживання”, оскільки 

існування самого явища заперечувалось. 

Слід памятати, що за часів СРСР розквітла влада партійних функционерів 

– бюрократів — так звана номенклатура, якавважалась своєрідною “кастою 

недоторканих”, які керували державою. В умовах планової економіки швидко 

розрастався непомірно великий апарат контролю за виробництвом і розподілом, 

поширювалась тіньова економіка. 

Сучасний стан корупції в Україні багато в чому обумовлений тим, що 

після розпаду СРСР державний апарат залишився майже незмінним. Україна 

отримала у спадок усі управлінські «хвороби» тоталітарного режиму. Після 

проголошення незалежності не було проведено люстраціі – заборони колишнім 

діячам комуністичної партії займати відповідальні посади в урядових 

структурах нової держави. Стара радянська номенклатура (разом із 

керівниками КДБ, міліції, комсомольськими функціонерами) зберегла за собою 

першочергове право доступу до приватизаціі, вигідних державних замовлень та 

кредитів. Корупційні зловживання при здійсненні приватизації в Україні в 90-х 

рр ХХ ст. призвели до несправедливого і утаємниченого перерозподілу 

національного багатства, недовіри переважної більшості громадян до цієї 

складової ринкових трансформацій. Регіональні еліти отримали своє багатство 

переважно внаслідок перерозподілу державної власності, а не збільшення 

суспільного продукту як результату підприємницької діяльності. 

Негативну роль у цьому процесі зіграло недосконале законодавство, 

прийняте у перші роки незалежності України, яке визначало лише основу нових 

ринкових відносин. Поширеною була практика підміни пріоритету закону 

чисельними підзаконними актами. 

Як вважає відомий український кримінолог О.М. Костенко, особливість 

корупції „українського зразка” полягає в тому, що це корупція кризового типу, 
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оскільки вона породжується кризою сучасного українського суспільства (а не 

лише недосконалістю кримінальної юстиції) і поглиблює кризу суспільства, 

оскільки зводить нанівець будь-які політичні, економічні, правові, моральні 

реформи. Саме в цьому полягає її загроза для національної безпеки України. 

Однією з головних причин існування і поширення корупційних практик є 

масова тінізація економічного сектору, яка, в свою чергу, зворотньо їх 

підживлює. За даними експертних оцінок, тіньова економіка в Украіні 

знаходиться на рівні 50 - 57% від ВВП. 

Ще один негативний чинник - монополізм (досягнення суб´єктом 

господарювання домінуючого становища на ринку товарів, підтримання або 

посилення цього становища) і низька конкуренція в економіці. 

Серед інших причин, які продукували та продовжуть продукувати 

корупцію в нашій державі, найчастіше називають наступні: 

- невідмежованість політики від бізнесу, суспільних і особистих відносин, 

що відбувається у зв’язку зі слабкістю інститутів громадянського суспільства, 

загальною апатією та зневірою пересічних громадян; 

- зрощення державного апарату з підприємницькими і комерційними 

структурами, формування їхніх ділових відносин поза межами правового поля; 

- надання пільг та переваг «своїм» корпоративним групам, використання 

державних ресурсів в особистих інтересах; 

- висока концентрація політичної влади та ресурсів у правлячої еліти; 

- нерозуміння основними суб’єктами політичного життя цінностей 

свободи і демократіі; 

- значне укорінення неформальних владних відносин, формування 

елітарного корпоративізму замість прозорої демократичної поведінки; 

- існування активного політичного стилю, який виявляється в 

нав’язуванні суспільству не завжди виправданих нововведень, діі принципу 

“колективної відповідальності”, що породжує традицію безвідповідальності 

державноі влади за наслідки прийнятих рішень; 

- повільне впровадження або імітація політичних, економічних, 

соціальних реформ; 

- неефективність діяльності різних державних структур, їх нездатність 

забезпечити єдині підходи із найважливіших питань суспільного життя, 

вирішувати проблеми бідності; 

Головним економічним чинником, який обумовлює корупцію, вважають 

швидку заміну державної власності на приватну, створення олігархічного 

капіталу і зрощення його з державною бюрократією. 

До умов, які підживлюють (сприяють) корупції, слід віднести роздутий 

адміністративнии апарат із низькими зарплатами більшості працівників, 

непрозорість та складність дозвільних та контрольних процедур у відносинах 

влади та громадян, велику кількість контролюючих органів. Наприклад, станом 

на 1 квітня 2013 р. в Україні діяло 70 контролюючих органів, 44 з яких могли 

обмежити, призупинити чи зупинити діяльність субєкта господарювання без 

судового рішення. 
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Cлід згадати про неврегульованість та заплутаність протягом довгого 

часу податкового, земельного, тендерного законодавства, пізніше - cкладність і 

“білі” плями прийнятих нормативно-правових актів, які регулюють ці 

відносини. 

Однією з причин корупційних правопорушень є відсутність дієвої 

системи перевірки декларацій про майно, доходи, витрати і зобов´язання 

фінансового характеру. За неподання неповних або неправдивих відомостей в 

деклараціях була відсутністя будь-яка відповідальність. Внаслідок цього в 

Україні поширилось таке явище як незаконне збагачення чиновників, тобто 

значне збільшення активів державної посадової особи, яке перевищує її законні 

доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати. 

Голови судів різних інстанцій, керівники правоохоронних органів, органи 

місцевого самоврядування складали єдину корумповану мережу, що 

підтримувала один одного. 

Значна частина кримінологів не приділяє великої уваги вивченню 

латентної злочинності і розглядає цю проблему лише у загальних рисах. 

Питанням методів виявлення та дослідження латентної злочинності займалися 

такі науковці, як В. Ф. Оболонцев, В. І. Поклад, С.М. Храмов та деякі інші. 

Для виявлення латентних корупційних злочинів доцільно застосовувати 

загальні методи виявлення латентної злочинності з урахуванням специфіки, яка 

притаманна корупційній злочинності, адже універсальних методів визначення 

розмірів латентної злочинності не існує. Поширеною є позиція, за якою, для 

того, щоб підвищити якість вивчення реального стану злочинності необхідно 

поєднати три системи даних: офіційну статистику, соціологічні дані та 

експертні оцінки 

Ефективними методами виявлення латентних корупційних злочинів є 

соціологічні методи. Соціологічні методи у кримінології полягають, зокрема в 

опитуваннях, методі експертних оцінок, аналізі документів, спостереженні. Як 

зазначає В. Ф. Оболонцев, ці методи зазвичай застосовують комплексно і 

доповнюють один одного. Одним із найпоширеніших методів збору інформації 

щодо латентної злочинності є проведення різного виду анкетувань. Значною 

перевагою такого методу є «можливість обрати безпосередню ціль дослідження 

і на її основі скласти анкету». При дослідженні корупційної злочинності варто 

поєднувати запитання про те, чи респонденти ставали «жертвами» корупційних 

злочинів та чи вони самі вчиняли корупційні злочини. Поєднання цих запитань 

є необхідним у такому випадку, адже особа, яка «потерпіла» від корупційного 

злочину, найчастіше є водночас виконавцем іншого корупційного злочину. 

У сучасних умовах активного розвитку інформаційних технологій також 

потрібно всіляко використовувати можливості глобальної мережі Інтернет для 

виявлення латентних злочинів (наприклад, розміщувати відповідні опитування 

користувачів мережі). У Великій Британії для встановлення осіб, які вчинили 

злочини, в останні роки активно використовують метод самореєстрації за 

допомогою комп’ютерів. Хоча метод опитування і є ефективним, він не 

позбавлений недоліків. Серед чинників, які впливають на достовірність 
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отриманих даних є те, що респонденти іноді забувають про ті чи інші випадки 

корупції в їхньому житті або ж бояться давати чесні відповіді. 

Результативним методом виявлення латентної корупційної злочинності є 

також метод експертних оцінок, тобто опитування фахівців, які добре 

ознайомлені з відповідним питанням. Ними, наприклад, можуть бути 

працівники правоохоронних органів, представники громадських правозахисних 

організацій, науковці, які володіють відповідним рівнем знань та досвідом, що 

дає їм можливість дати обґрунтовану оцінку справжніх показників корупційної 

злочинності. 

Розрізняють індивідуальні та групові експертні методи. Індивідуальні 

полягають у тому, що з кожним експертом ведуть роботу окремо, групові – у 

колективній роботі експертів. 

Ще одним методом виявлення латентних корупційних злочинів є аналіз 

документів: вивчення рішень щодо відмови внесення даних до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, скарг громадян у різні органи щодо вчинення 

корупційних злочинів, матеріалів щодо корупційних злочинів, провадження по 

яких закриті з різних підстав, задокументованих телефонних повідомлень (на 

гарячі лінії МВС, СБУ, Генеральної прокуратури, урядову гарячу лінію 

стосовно запобігання і протидії корупції з повідомленнями про корупцію), 

матеріалів службових розслідувань за фактами приховування злочинів від 

реєстрації тощо. 

Ще одним сучасним способом виявлення латентних корупційних 

злочинів могло б стати використання поліграфа. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

1. Корупція в Україні є наслідком системних протиріч політичного, 

морально-психологічного, економічного, організаційно-управлінського, 

правового, ідеологічного характеру. 

2. Особливість корупції „українського зразка” полягає в тому, що це 

корупція кризового типу, оскільки вона породжується кризою сучасного 

українського суспільства (а не лише недосконалістю кримінальної юстиції) і 

поглиблює кризу суспільства, оскільки зводить нанівець будь-які політичні, 

економічні, правові, моральні реформи. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 
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1. Корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 

цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої 

вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб 

або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 

зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей. 

2. Корупцію поділяють на побутову, бюрократичну або адміністративну, 

політичну. 

3. Розрізняють наступні види корупційних діянь: давання або 

отримання,пропозиція чиобіцянка неправомірної вигоди (хабара), використання 

службових повноважень для надання необґрунтованих пільг чи преференцій 

якійсь особі або групі чи навпаки тощо. 

4. Основу кримінологічної характеристики корупційної злочинності 

складає аналіз її кількісно-якісних показників. Одним із показників стану 

злочинності є її структура. 

5. Основними передумовами корупції насамперед є кризове становище 

різних галузей економіки України, повільне, непослідовне й незавершене її 

реформування та системна корупція в країні.  

6. Детермінанти корупційних злочинів можна поділити на політичні, 

економічні, правові, організаційно-управлінські та соціально-психологічні 

криміногенні фактори.  

7. Особи, які вчиняють корупційні злочини характеризуються особливою 

соціальною позицією — наявністю владних повноважень, без яких не можуть 

вчинятися корупційні діяння. Умовно корупціонерів можна можна розподілити 

на такі типи: “дрібний хабарник – корупціонер” (ситуативний тип), звичний 

корупціонер, активний корупціонер (злісний тип). 

8. Корупція в Україні є наслідком системних протиріч політичного, 

морально-психологічного, економічного, організаційно-управлінського, 

правового, ідеологічного характеру. 

9. Особливість корупції „українського зразка” полягає в тому, що це 

корупція кризового типу, оскільки вона породжується кризою сучасного 

українського суспільства (а не лише недосконалістю кримінальної юстиції) і 

поглиблює кризу суспільства, оскільки зводить нанівець будь-які політичні, 

економічні, правові, моральні реформи. 

10. Головним економічним чинником, який обумовлює корупцію, 

вважають швидку заміну державної власності на приватну, створення 

олігархічного капіталу і зрощення його з державною бюрократією. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише базові поняття кримінології як 

комплексної науки. У зв’язку з цим, під час підготовки до семінарського 

заняття відпрацювати наступні питання: 

1. Кримінологічна характеристика жертви корупційного злочину. 

2. Об’єкти запобігання корупційної злочинності. 

3. Суб’єкти запобігання корупційної злочинності. 

4. Досвід запобігання корупції у зарубіжних країнах. 

 

ТЕМА 10. ЗАПОБІГАННЯ ПРОФЕСІЙНІЙ ТА ОРГАНІЗОВАНІЙ 

ЗЛОЧИННОСТІ 

 

(2 години) 

 

План 

1. Поняття професійної та організованої злочинності. 

2. Кримінологічна характеристика професійної та організованої 

злочинності. 

3. Причини й умови, що детермінують професійну та організовану 

злочинність. 

4. Правові засади запобігання професійній та організованій злочинності. 

Основні напрями запобігання професійній та організованій злочинності. Заходи 

запобігання професійній та організованій злочинності.  
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9. Організована злочинність в Україні та країнах Європи: посібник / За 

заг. ред. О.М. Джужі. К.: Нац. ун-т внутр. справ, 2007. 248 с. 

10. Основы борьбы с организованной преступностью. монография / Под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова Н.П. Яблокова. М.: «Инфора-М», 1996. 

400 с. 

11. Лазарєв Д. Організована злочинність та протидія їй як об'єкт 

міжнародної взаємодії. Вісник Київського національного університету ім. Т. 

Шевченка. Юридичні науки. 2012. Вип. 90. С. 32-34. 

 

1. ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ОРГАНІЗОВАНОЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ. 

У злочинному світі багатьох країн здавна виокремлювались особи, які 

багаторазово вчиняли переважно корисливі злочини (крадіжки, шахрайство та 

інші), досягаючи певної злочинної майстерності. При цьому вони проявляли 

впертість і небажання відмовлятися від такої поведінки, бо вона була для них 

джерелом засобів існування. Спираючись на свій багаторічний кримінальний 

досвід, вони розраховували на безкарність. Таких людей почали називати 

стійкими, професійними злочинцями. 

Питання опису професійної злочинної поведінки таких осіб в кримінології 

виявилось досить проблемним. Причому поняття професійний злочинець, 

професійна злочинність нерідко трактувалися довільно. Тим часом проблема 

стійкої, тривалої, майстерної злочинної поведінки має давнє історичне коріння. 

Вперше поняття професійної злочинності було дано на Гейдельберзькому 

з'їзді Міжнародного союзу криміналістів в 1897 році. Воно пов'язувалося з 

постійним, систематичним вчиненням злочинів, в першу чергу, злочинів проти 

власності. Була також зроблена наступна класифікація злочинців: 1) злочинці 

випадкові, епізодичні; 2) злочинці з нестійкою поведінковою характеристикою 

або такі, що вчинили кілька злочинів; 3) злісні злочинці або професійні. Вже це 

перше визначення поняття професійної злочинності вказувало на таку 

кримінологічну ознаку, як затятість та небажання злочинців відмовитися від 

регулярного вчинення злочинів. А. І. Долгова кримінальний професіоналізм 

називає різновидом стійкого та обміркованого, організаційно підготовленого 

соціального паразитизму. Він дає можливість підготувати, вчинити та 

приховати сліди злочину та, як правило, уникнути кримінальної 

відповідальності, мати постійний матеріальний дохід. 

Звичайно, термін «професійна злочинність» є умовним. Його 

застосування можна пояснити тим, що стійка злочинна поведінка зовні схожа 

на будь-яку іншу професійну діяльність. Розглядати професійну злочинність 

можна тільки через призму систематичної спеціалізованої діяльності злочинця, 

яка зовні нагадує діяльність професійну. Власне кажучи, «професійних» по 

природі злочинів взагалі не існує. Наприклад, навмисне вбивство може бути 

вчиненим однією особою одноразово на ґрунті побутової сварки, а для іншої 

особи вбивства на замовлення можуть стати основним джерелом існування. 

Врешті решт, можемо уявити особу, яка майстерно ухиляється від сплати 
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аліментів на утримання дітей, змінює місця роботи, підробляє особистісні 

ідентифікаційні документи, однак навряд чи комусь спаде на думку назвати 

ухилення від сплати аліментів «професійним» злочином. 

Характерними для професіональної злочинності ознаками є: 

– постійний і стійкий характер діяльності. Тобто професійними 

злочинцями злочини скоюються відносно тривалий час. Це обумовлює те, що 

злочини носять звичний для них характер, вони мають ознаки злочинної 

діяльності; 

– наявність кваліфікації та спеціалізації осіб, які займаються злочинною 

діяльністю. Як відомо, під професією розуміється певний вид трудової 

діяльності. Остання потребує певної підготовки, навичок та вмінь і виступає 

джерелом отримання основного або додаткового доходу. Ці ж ознаки 

притаманні і кримінальному професіоналізму. Зараз лише серед 

загальнокримінальних злочинців існує понад 100 кримінальних спеціальностей, 

що майже в два рази більше, ніж було в 20-х роках двадцятого сторіччя. Разом з 

тим, що зберігаються майже всі види колишніх спеціалізацій, з'являються 

зовсім нові, які спричинені сучасними соціально-економічними та іншими 

чинниками. 

Організована злочинність являє собою один із найскладніших та 

найнебезпечніших видів злочинності, що може посягати одночасно на 

економічні, політичні, правові і моральні сфери суспільства внаслідок 

розгалуженості сфер її злочинної діяльності. 

Буквальне тлумачення терміну "організована злочинність" дозволяє 

віднести до даного виду злочинності будь-які злочини, що характеризується 

ознакою організованості. Ця позиція підтримується і на законодавчому рівні: 

згідно ст. 1 Закону України "Про організаційно- правові основи боротьби з 

організованою злочинністю", під організованою злочинністю розуміється 

сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку зі створенням та діяльністю 

організованих злочинних угруповань. Однак, ця позиція висвітлює лише одну 

сторону явища, вказує на одну ознаку організованої злочинності – кількісну 

характеристику як злочинів, так і осіб (груп осіб), що їх вчиняють. 

У більш загальному (широкому) значенні під організованою 

злочинністю слід розуміти відносно масовий, стійкий, інституційний вид 

групових корисливих соціальних практик, форми прояву яких передбачені 

чинним КК України. 

Якщо кримінологічне поняття "організована злочинність" означає 

відносно масове соціально-інституційне явище, то кримінально-правова його 

інтерпретація визначає лише ознаки злочинів, що вчинені в організованих 

формах з метою врахування цієї обставини в санкціях кримінально-правових 

норм та при призначенні покарання. 

І. М. Даньшин пропонує таке кримінологічне визначення поняття 

організованої злочинності: це згуртування кримінального середовища в 

масштабі певного регіону, окремої галузі господарства (її виробничих 

об'єднань) або в певних сферах управління шляхом утворення стійких, 
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згуртованих, ієрархічно побудованих злочинних угруповань (спільнот), 

зорієнтованих на тривалу злочинну діяльність із метою здобування постійних 

значних доходів, часто із замаскованим використанням офіційних економічних 

та організаційних структур, а також корумпованих елементів державного 

апарату. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

1. Під організованою злочинністю розуміється сукупність злочинів, що 

вчиняються у зв'язку зі створенням та діяльністю організованих злочинних 

угруповань. 

2. Під професійною злочинністю слід розуміти сукупність злочинів, які 

мають ознаки системної злочинної діяльності і вчиняються особами, що мають 

спеціальні знання, навички та вміння, які застосовують при вчиненні злочинів і 

отримують від цього основний або додатковий дохід, підтримуючи при цьому 

зв'язок з кримінальним середовищем, сприймаючи його субкультуру. 

3. Нині очевидно, що види злочинності професійна і організована тісно 

взаємопов’язані, але є окремими видами злочинності, до того ж 

найнебезпечнішими, що мають тенденцію до розростання. 

   4. Поняття злочинності професійної і організованої фактично не мають 

нормативного визначення, існують різні погляди на сутність цих видів 

злочинності. 

 

2. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ТА 

ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. 

Упродовж усієї історії людства існував певний прошарок людей, які з тих 

чи інших причин способом свого життя (modus Vivendi) обирали незаконне 

(злочинне) посягання на чужу власність в усіх її видах. Для того щоб не бути 

спійманими і засудженими, вони завжди відточували свою злочинну 

майстерність. Що вищий був рівень злочинної майстерності, то довше 

злочинець уникав розплати і водночас більші прибутки отримував від своєї 

“діяльності", що ставала основним або єдиним джерелом його існування. 

Іншими словами, людина ставала професіоналом злочинної справи, а отже, 

найнебезпечнішим злочинцем (до речі, посягання на власність часто пов’язані з 

посяганнями на особу, яка володіє цією власністю або захищає її). І в усі часи 

органи, що боролись зі злочинністю, спрямовували боротьбу насамперед проти 

осіб і їх угруповань, про які йдеться. 

Вперше про тип і поняття професійного злочинця згадується у 

класифікації злочинців, яку запропонував у 1897 р. Гейдельберзький з'їзд 

міжнародної спілки криміналістів. 

Нині очевидно, що види злочинності професійна і організована тісно 

взаємопов’язані, але є окремими видами злочинності, до того ж 

найнебезпечнішими, що мають тенденцію до розростання. 

Поняття злочинності професійної і організованої фактично не мають 

нормативного визначення, існують різні погляди на сутність цих видів 

злочинності. 
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Зауважимо, що професійну злочинність не можна ототожнювати з 

рецидивною. Звичайно, вони мають багато спільних ознак, проте слід зважати 

на таке: 

- професійним злочинцем може бути й не рецидивіст (тобто особа, що не має 

правових ознак попередніх судимостей, про які йшлося при розгляді 

рецидивної злочинності). Професійний злочинець може не мати судимості 

(особливо часто це спостерігається серед кишенькових злодіїв, шахраїв, 

карточних шулерів, злочинців у сфері економіки); 

- і навпаки, злісний рецидивіст може не бути професіоналом, що часто й 

спостерігається на практиці (особливо це стосується ситуативних рецидивістів, 

які вчиняють злочини “широкого профілю” і, звичайно, не може взагалі йтися 

про злочинний професіоналізм рецидивістів-хуліганів, ґвалтівників, тобто осіб, 

які вчиняють некорисливі злочини). 

Розглянемо основні характеристики професійного злочинця (за відомим 

російським кримінологом О. Туровим). 

1. Стійкий вид злочинної діяльності (спеціалізація), що зумовлюється 

систематичним вчиненням однорідних злочинів. У результаті у злочинця 

формуються певні звички, які стають нормами його поведінки з чіткою 

установкою на вибрану злочинну діяльність (розрізняють понад 100 видів 

злочинної професійної діяльності). Характерним тут є наявність певного 

злочинного стажу, який не завжди пов’язаний зі спеціальним рецидивом. 

   Часто чинником спеціалізації є легальна робота, якою прикривається 

злочинний професіонал або яка є необхідною сходинкою до такого 

професіоналізму (особливо це характерно для економічної злочинності). 

   2. Необхідні знання і практичні навички (кваліфікація). Вони особливо 

важливі в епоху технічного прогресу, досягнення якого використовуються як 

злочинцями, так і у сфері захисту від злочинних посягань. Під кваліфікацією 

маємо на увазі: 

- спеціальні прийоми злочинної діяльності, які потребують як 

теоретичних знань (скажімо, психології потенційних потерпілих), так і 

практичних, відпрацьованих до автоматизму навичок (наприклад, використання 

“ляльки” шахраями). На формування необхідних елементарних навичок 

“серйозний” кишеньковий злодій витрачає щонайменше півроку, навчаючись у 

визнаних професіоналів “козлятників”. Наприклад, в Італії існують школи 

кишенькових злодіїв, випускники яких здають три іспити. Це так зване 

шліфування. При цьому злочинці постійно шукають нові ефективні прийоми 

найменш небезпечного вчинення злочинів, удосконалюють системи 

міжособистісного взаємозв’язку, а також зберігання здобутого у злочинний 

спосіб (злочинні спеціалізації розглянемо далі); 

- поділ злочинної “праці” (внутрішньовидова спеціалізація), що 

зумовлюється таким: сприяє вчиненню злочинів, які потребують різних знань, 

навичок, умінь; гарантує вищий рівень ефективності і знижує рівень ризику 

викриття (наприклад, розподіл обов’язків у “бригадах” викрадачів 

автотранспорту). 
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  3. Вчинення злочинів як засіб існування (як правило, основний), причому 

безбідного, яке не можна порівнювати із забезпеченістю людей, що живуть за 

рахунок найманої праці. 

4. Постійний зв’язок з кримінальним середовищем (кооперація). 

Професійний злочинець потребує більш-менш професійних контактів з 

колегами, бо в цьому разі триває і поглиблюється його криміналізація, 

плануються і відпрацьовуються нові злочини, відбувається обмін досвідом, 

підбираються співучасники; злочинець почувається у відносній безпеці; 

проводить дозвілля. 

Для успішного протистояння діяльності правоохоронних органів, які 

ведуть боротьбу із злочинністю, представники професійної злочинності 

виробили особливі кримінальні норми відносин (на волі й у місцях позбавлення 

волі), які є не просто даниною традиціям і звичаям злочинного світу, а 

найраціональнішою відповіддю у боротьбі за виживання кожного злочинця і 

всіх злочинців разом. До таких норм можна зарахувати безперечний авторитет 

злочинних ватажків, скликання злодійських сходок (“хевра", “стрілка") для 

вирішення питань поділу території і об'єктів прикладання “діяльності" окремих 

формувань, “розборок” із зрадниками, створення своєрідної каси 

взаємодопомоги (“общак”) для подання допомоги на перших порах злочинцям, 

які повернулись з місць позбавлення волі або перебувають там, а також їх 

сім’ям, наявність системи конспіративного зв’язку з вказаними місцями 

(“підігрів”) та ін. 

Поглибленню криміналізації, забезпеченню безпеки і проведенню 

відпочинку сприяє й особлива кримінальна субкультура, тобто блатна 

атрибутика: спеціальний жаргон, кримінальні прізвиська, татуювання різних 

частин тіла, кримінальний фольклор, “блатне" дозвілля (так зване вузьке 

розуміння кримінальної субкультури). 

Усе це напрацьовувалося роками, постійно модернізуючись. Особливі 

зміни спостерігаються останнім часом. 

Злочинець-професіонал — це особливий тип злочинця, для якого 

вчинення злочинів є засобом існування і який у процесі злочинної діяльності 

здобув необхідні знання, сформував навички, що забезпечують йому 

максимальний успіх при мінімальному ризику, постійно контактує із 

злочинним середовищем і вважає себе його невіддільною часткою. Професійна 

злочинність є окремим видом злочинності, що становить сукупність злочинів, 

які вчиняють злочинці-професіонали. 

Професійна злочинність поділяється на корисливу й корисливо-

агресивну. 

До професійних злочинців зараховують здебільшого крадіїв, розбійників, 

шахраїв, фальшивомонетників і розкрадачів. 

Розрізняють такі формування професійних злочинців (згідно з 

термінологією КК України): 

- злочинна група — це дві й більше осіб, які заздалегідь домовляються 

про спільне вчинення злочину (або кількох злочинів); 
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- організована злочинна група — це три і більше осіб, які беруть участь у 

підготовці чи вчиненні злочину, попередньо зорганізувавшись у стійке 

об'єднання для вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом 

функцій між учасниками групи, спрямованих на досягнення цього плану, 

відомого всім учасникам групи; 

- злочинна організація — це стійке ієрархічне об’єднання кількох осіб 

(три і більше), члени якого або структурні складові якого за попередньою 

змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього 

вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, 

або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб або 

забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших 

злочинних груп (ст. 28 КК України). Різновидом злочинної організації є банда 

(ст. 257 КК України), яку можна визначити як замкнуте формування тісно 

взаємопов’язаних тяжкими й особливо тяжкими злочинами членів, озброєних 

вогнепальною зброєю, в основі злочинної діяльності яких лежать напади на 

підприємства, установи, організації чи на окремих осіб і здебільшого 

супроводжуються вбивствами, нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, 

катуванням потерпілих. Злочинну організацію можна віднести до структур 

організованої злочинності за наявності деяких інших ознак, про які йтиметься 

далі. 

Якщо професійна злочинність існувала завжди, то організована в її 

сучасному розумінні виникла і почала розвиватись разом із виникненням і 

розвитком ринкової економіки розвинутого капіталізму. Спираючись на вікові 

“досягнення” професійної злочинності, організована злочинність водночас 

проникає в ринкову економіку, стає її неодмінним продовженням і часткою, 

використовує форми й методи її діяльності з тією лише відмінністю, що вони 

або заборонені чинним законодавством, або неврегульовані ним у якійсь 

частині. 

Визначення організованої злочинності у вітчизняному законодавстві має 

формальний характер. У ст. 1 Закону України “Про організаційно-правові 

основи боротьби з організованою злочинністю” під організованою злочинністю 

розуміється сукупність злочинів, що вчиняються у зв’язку зі створенням і 

діяльністю організованих злочинних угруповань. 

У 1975 р. у США для практичного користування було введено таке 

нормативне визначення організованої злочинності: це діяльність будь-якої 

групи осіб, чиї основні заняття пов’язані з порушенням кримінальних законів з 

метою отримання нелегальних прибутків, а також можливості займатися 

рекетом і в разі потреби складнішими фінансовими маніпуляціями. 

Погляди вчених розвинених країн на поняття організованої злочинності 

синтезував американський кримінолог В. Фокс у праці “Вступ до кримінології” 

(1980 p.). Він систематизував елементи організованої злочинності: 

 - організація злочинного бізнесу у формі рекету, проституції, 

контрабанди наркотиків, азартних ігор; 

- належність до групи, що наказує вчинення злочинів, які є джерелом 
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існування; 

- удосконалення злочинної діяльності й ізольованість від суспільства; 

 - незаконна діяльність, що користується попитом у законослухняного 

суспільства; 

 - наявність економічно виправданого ризику; 

- приховування злочинної діяльності; 

- підтримка організованої злочинності з боку політиканів і поліції. 

Організована злочинність існує в усіх країнах світу й різниться лише 

мірою згуртованості, що залежить від історичних, етнічних, економічних, 

соціальних шляхів розвитку того чи іншого суспільства: “тріади” в Гонконгу, 

“якудза" в Японії, “коза ностра" у США, “мафія” в Італії тощо. Нині 

організована злочинність має інтернаціональний характер. 

Доводиться констатувати, що організована злочинність — це не тільки 

особливе кримінальне явище, як професійна злочинність, а й суспільно-

політичне, притаманне розвиненому ринковому суспільству. Так, якщо 

професійна злочинність як кримінальне явище, умовно кажучи, співіснує 

паралельно з життям законослухняного суспільства, створюючи власний 

таємний “світок”, то організована злочинність, об’єднуючи злочинні 

угруповання на різних напрямах злочинної діяльності (наркобізнес, 

порнобізнес, торгівля людьми, зброєю, рекет тощо) і створюючи “стартовий 

капітал” здебільшого у лідерів і їх найближчого оточення, аж ніяк не може цим 

задовольнитися. Тому організована злочинність створює нібито два шари свого 

існування: нижчий — виконавці злочинів різного характеру (ці виконавці 

фактично є “звичайними” професійними злочинцями) і вищий — керівники 

угруповань і керівники цих керівників, які безпосередньо злочинів не 

вчиняють, але через ланки системи керують злочинною діяльністю, 

накопичуючи величезний капітал. Ці “брудні” гроші відмиваються через 

систему банківських операцій і стають легальними, після чого вкладаються в 

легальний бізнес, перетворюючи верхівку організованої злочинності на 

респектабельних громадян своїх країн, а то й у міжнародному масштабі. 

   Керівники організованої злочинності стають поважними членами суспільства. 

Для самоствердження і власної безпеки вони намагаються проникнути в усі 

рівні органів влади і управління самостійно або за допомогою завербованих за 

матеріальні блага, корумпованих службових осіб з метою здійснення власної 

політики, насамперед у вирішенні на всіх рівнях економічних проблем для 

здобування максимальних прибутків. Вони намагаються спрямувати суспільне 

життя у потрібне їм русло, впливати на прийняття тих чи інших політичних 

рішень, законодавчих та інших нормативних актів з метою саботування або 

впровадження реформ у потрібному їм напрямі. Усе сказане неможливо 

здійснити без корумпування частини службових осіб усіх рівнів. Отже, 

корумпування є невіддільною ознакою організованої злочинності. У ст. 1 

Закону України “Про боротьбу з корупцією” наводиться таке поняття цього 

явища: це “діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 

спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для 
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одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг”. 

Таким чином, під корупцією розуміється не тільки отримання хабарів 

службовими особами. Хабар, як правило, є початком корупційної діяльності 

посадової особи. Після цього вона починає одразу нібито працювати на двох 

службах, у двох організаціях: офіційній і злочинній. 

Корупція — це система відносин, побудованих на протиправних 

оборудках службових осіб із злочинцями на шкоду державним і громадським 

інтересам. 

Зазначені посадові особи перебувають на утриманні босів організованої 

злочинності, виконують їх вимоги і вже ніколи не можуть зійти з цієї 

“дистанції”, бо їх діяльність задокументована злочинцями. Поруч з 

“придбанням” “потрібних” людей в офіційних структурах організована 

злочинність укорінює туди і своїх “вихованців”. 

До найважливіших належать такі ознаки організованої злочинності: 

- корислива спрямованість, намагання отримати максимальні прибутки; 

- агресивність і експансіонізм, у тому числі в міжнародному масштабі; 

- здатність до диверсифікації (швидка зміна профілю діяльності); 

- злиття, упровадження і організація легального бізнесу з метою 

відмивання “брудних” грошей і досягнення високого становища в суспільстві; 

- наявність корумпованих зв’язків, за допомогою яких вирішуються 

питання безпеки босів організованої злочинності, розширення злочинної 

діяльності, впливу на рішення важливих для організованої злочинності питань, 

насамперед економічних; 

- здійснення розвідувальної, контррозвідувальної, охоронної і 

терористичної діяльності з метою забезпечення ефективного функціонування 

мафіозних структур; 

- внутрішнє функціонування структури забезпечується ієрархічною 

будовою з чітким розподілом ролей і колегіальним органом вищого управління, 

наявністю матеріальної фінансової та інформативної бази, жорсткою 

дисципліною з каральними заходами аж до ліквідації суперників і своїх, що 

“проштрафились". 

Отже, мафіозне угруповання виконує три функції: організаційну, 

забезпечувальну і виконавчу. Зауважимо, що ці функції постійно виконують 

одні й ті самі особи, що відокремлює організаційний і забезпечувальний 

напрями діяльності від безпосереднього виконавчого, а це дає можливість 

особам, які виконують перші дві функції, майже завжди уникати кримінальної 

відповідальності. 

З огляду на викладене можна навести таке визначення організованої 

злочинності: це соціально негативне явище, що має вигляд неформальної 

розвиненої структури, побудоване із системи усталених, керованих угруповань 

злочинців і діє з метою отримання максимальних прибутків, для чого 

намагається за допомогою корупції максимально впливати у своїх інтересах на 

розвиток соціальних процесів у суспільстві на всіх його рівнях за рахунок 

нелегальної діяльності в поєднанні з діяльністю легальною.Доводиться також 
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констатувати, що організованій злочинності тісно в національних кордонах. Як 

великий бізнес взагалі організована злочинність набрала всесвітнього 

характеру. Отже, наркобізнес, торгівля зброєю, викрадання і продаж 

автотранспорту, торгівля “живим товаром” — усе, чим займається організована 

злочинність, не має кордонів. Об’єктивно цьому сприяють розвиток технологій 

комп’ютеризації і комунікації, їх поширення по всьому світу; руйнування так 

званого соціалістичного табору; зменшення в усьому світі значення 

національних кордонів. 

Отже, небезпека організованої злочинності полягає не лише в кількості й 

якості злочинів, а й у тому, що вона підриває правові основи держави; 

населення втрачає довіру до влади; посилюються позиції тіньової економіки; на 

тлі соціальної і економічної депресії частина молоді тягнеться до “красивого 

життя” у структурах організованої злочинності, що у 99 випадках зі 100 

закінчується погано. 

Організація об’єднаних націй вбачає такі тенденції в розвитку 

організованої злочинності: 

- різке поширення, пов’язане з використанням електронних засобів; 

- глибше проникнення в легальну економіку; 

- посилення корумпування чиновницького апарату (панує філософія 

безмежного “матеріалізму”); 

- посилення розвитку наркобізнесу (невизначеність, яка виникла в 

результаті глобальної кризи в економічній, політичній і соціальній сферах, 

штовхає людей на пошук засобів для тимчасового забуття); 

 - тенденція до інтернаціоналізації (з доповіді Генсекретаря ООН, 1993). 

Мабуть, ці тенденції характерні й для вітчизняної організованої 

злочинності. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Вирішальним критерієм розмежування професійної та організованої 

злочинністю є наявність або відсутність корупційних зв’язків, виникнення яких 

у професійній злочинності ознаменує процес перетворення її на злочинність 

організовану. 

 

3. ПРИЧИНИ Й УМОВИ, ЩО ДЕТЕРМІНУЮТЬ ПРОФЕСІЙНУ ТА 

ОРГАНІЗОВАНУ ЗЛОЧИННІСТЬ. 

Професійна злочинність детермінується (породжується) на 

загальносоціальному рівні криміногенними явищами різного змісту, а саме: 

-  гострими економічними суперечностями в країні; 

- зменшенням можливостей для легального заробітку; 

- поширенням випадків, коли покращення достатку громадян 

здійснюється лише шляхом неправомірної злочинної діяльності; 

- тривалим замовчуванням про наявність існування професійної 

злочинності, що сприяло її подальшому розвитку; 

- недооцінюванням державою підвищеної суспільної небезпеки 

професійної злочинності. 
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Перелічені чинники призводять до небажаного зростання рівня 

професійної злочинності. 

Що ж стосується безпосередніх причин, які обумовлюють високий 

ступінь готовності вести злочинний промисел, то серед них слід назвати такі 

обставини: 

- наявність у структурі свідомості деяких людей таких якостей, як 

користолюбство, зажерливість, намір обманути інших, поживитися за чужий 

рахунок; 

- давня наявність злочинних традицій і звичаїв, що передаються із 

покоління в покоління; 

- розповсюдження ореолу злочинної романтики та переконання в тому, 

що кримінальної відповідальності можна уникнути, якщо оволодіти певними 

навичками; 

- поява останніми роками значної кількості безпритульних дітей (їх спосіб 

життя відкриває шлях у злочинний світ). 

Сприяють існуванню професійної злочинності деякі умови. Це: 

- незадовільна робота слідчих органів у справі своєчасного розкриття 

злочинів з боку професійних злочинців; 

- ліквідація спеціалізованих оперативних підрозділів, що існували раніше, 

співробітники яких мали значний досвід у розкритті професійних злочинів; 

- відсутність в офіційній кримінально-правовій літературі необхідних 

відомостей про професійну злочинність; 

- суттєві недоліки в діяльності адміністрацій місць позбавлення волі з 

проведення індивідуальної роботи із засудженими, ізоляції кримінальних 

авторитетів, припинення з їхнього боку спроб залучати до своїх лав інших 

засуджених (особливо молодих) з метою передавання їм своїх злочинних знань 

та умінь. 

Організована злочинність в Україні в цілому детермінується рядом 

різнопланових факторів, серед яких слід назвати такі: кризові явища в 

економіці; розрив господарських зв´язків; деформація зовнішньої торгівлі; 

тривалі взаємонеплатежі; помилки у процесі приватизації державного майна; 

слабкий контроль за діяльністю комерційних банків; поява спільних змішаних 

акціонерних товариств за участю фізичних і юридичних осіб, економічна 

репутація деяких із них іноді породжує сумніви; зріст «тіньової економіки», 

бартерних угод; непрозорість паливно-енергетичного ринку та ін. 

«Тіньова економіка» - це виробництво, споживання, обмін і розподіл 

матеріальних благ і коштів, які не враховуються офіційною статистикою і не 

контролюються суспільством. Мова йде про економічну діяльність, яка 

суперечить чинному законодавству і має характер нелегальних господарських 

зв´язків. Діє вона, звичайно, не в інтересах України, а всупереч їм. До тіньового 

сектору широко вливаються міліарди гривень, необхідних державі. Вони 

крутяться поза банківським обігом. 
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Глибоке коріння в економіці країни пустив бартер (прямий і через 

посередників). Значна його поширеність завдає істотної шкоди, сприяє 

процвітанню організованої злочинності. 

Особливу роль у визріванні організованої злочинності відіграють 

корупція та її найбільш небезпечний прояв – хабарництво. Згубний вплив 

корупції, тобто зловживання владою в особистих цілях (продажність влади), 

відчувається у всьому світі. А відбувається це тому, що владні і управлінські 

повноваження криють у собі велику спокусу для осіб, схильних до 

протиправного збагачення. Цим користуються учасники організованої 

злочинності, зближаючись з чиновництвом. Кримінальні структури витрачають 

на підкуп посадових осіб різного рангу значні суми своїх злочинних доходів. 

На стані боротьби з організованою злочинністю негативно відображаються 

деякі безпосередні причини конкретних злочинних проявів. Маються на увазі 

негативні явища і процеси нашої діяльності, під впливом яких у свідомості 

окремих індивідів виникають стійкі антигромадські погляди, які викликають у 

них високу готовність стати на шлях скоєння суспільно небезпечних діянь. Це є 

результатом погіршення морального клімату в нашому суспільстві та 

девальвації моральних цінностей в ньому. Деякі прошарки населення виявилися 

поглинутими корисливо-здирницькою, міщанською, паразитарною 

психологією. 

І нарешті, в країні існують певні умови, що об´єктивно сприяють 

вчиненню організованих злочинів, а саме: відсутність оптимальних форм і 

досвіду щодо протидії цьому роду злочинності; поспішне необґрунтоване 

розчленування великих багатоепізодних і багатосуб´єктних справ, яке не дає 

можливості встановлювати до кінця всі злочинні зв´язки усередині 

кримінальних співтовариств, що дозволяє багатьом їх членам уникнути 

кримінальної відповідальності; невиправданий лібералізм при призначенні 

покарання, а то і взагалі порушення принципу його невідворотності щодо 

окремих винних. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

1. Як ми вже зазначали, організована злочинність становить значну 

небезпеку для суспільства, особливо коли воно знаходиться у стані 

реформування та розбудови державно-правової системи. саме така 

сприятлива для організованої злочинності ситуація приховує у собі загрозу 

її проникнення практично у всі сфери суспільних відносин. необхідно 

виділити наступні детермінанти організованої злочинності: об’єктивні та 

суб’єктивні. 

2. Професійна злочинність, природно, детермінується на 

загальносоціальному рівні, як і вся злочинність у цілому, криміногенними 

факторами — економічними, соціальними, організаційно-управлінськими, 

політичними та ін. 

 

4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ПРОФЕСІЙНІЙ ТА 

ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ 
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ЗАПОБІГАННЯ ПРОФЕСІЙНІЙ ТА ОРГАНІЗОВАНІЙ 

ЗЛОЧИННОСТІ. ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПРОФЕСІЙНІЙ ТА 

ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ. 

Система запобігання професійній злочинності включає низку 

різнорівневих заходів, спрямованих на блокування, нейтралізацію та усунення 

факторів, причин і умов, що її породжують і обумовлюють. 

На загальносоціальному рівні ці заходи передбачають усунення 

дезорганізації українського суспільства, забезпечення належного економічного, 

соціального і державно-правового розвитку. Подолання загальної затяжної 

кризи в країні, безумовно, сприятиме запобіганню професійній злочинності. 

Кримінальному професіоналізму можуть і повинні перешкоджати 

безпосередньо цільові (спеціально-кримінологічні) заходи. Вони передбачають 

обмеження злочинних традицій і звичаїв; поновлення спеціалізованих 

підрозділів у системі органів внутрішніх справ по боротьбі з професійною 

злочинністю; розробка і впровадження системи захисту людей, їх житла і 

власності; здійснення заходів оперативного характеру (систематичні рейди на 

вокзалах, в аеропортах з метою виявлення професійних злочинців, які 

перебувають у розшуку, або захоплення їх у момент вчинення ними злочинів); 

удосконалення кримінально-виконавчої діяльності місць позбавлення волі; 

встановлення адміністративного нагляду за професійними злочинцями після 

відбуття ними покарання з метою контролю за їх поведінкою; складання 

інформаційного банку даних на професійних злочинців тощо. 

Головна мета запобігання організованій злочинності в Україні на даний 

час – обмеження її масштабів. Однак слід зазначити, що до цього часу в нашій 

країні ще не створено ефективної системи запобігання організованій 

злочинності. Щоб змінити ситуацію на краще, потрібні постійні комплексні й 

радикальні заходи. Система кримінальної юстиції неспроможна власними 

силами виконати це завдання. Ураховуючи це, головна роль 

належить загальносоціальному запобіганню організованій злочинності, а саме: 

зміцненню української держави шляхом гармонізації відносин різних гілок 

влади через конституційну реформу, проведення комплексних економічних, 

соціальних реформ з урахуванням останніх політичних змін в країні,, що будуть 

мати наслідком підвищення рівня життя населення, а отже, зменшувати або 

усувати конкретні фактори організованої злочинності, встановленню прозорої 

системи прийняття рішень органами місцевої та центральної виконавчої влади, 

завершенню судової реформи, діям, спрямованим на активізацію всіх ланок 

громадянського суспільства, декриміналізацію культурних норм і свідомості 

значного прошарку громадян. 

Міжнародно-правові документи наголошують на важливості 

відповідального державного управління, активних дій, що сприяють соціальним 

і політичним реформам, боротьбі з корупцією і зловживаннями владою, 

підтримки принципу законності у державі й захисту прав людини. 

Система протидії організованій злочинності повинна бути спрямована, 

насамперед, на усунення можливостей для створення індустрії (промислу) 
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отримання злочинних коштів, їх легалізації та іншого нелегітимного 

використання. Потрібні реальні реформи, цілеспрямовані заходи, які 

допоможуть «цивілізувати» розвиток бізнесу, обмежать присутність монополій 

на ринку, збільшать конкуренцію, сприятимуть залученню іноземних 

інвестицій, знизять рівень уразливості легальної економіки, щоб перешкодити 

можливому проникненню в неї організованих злочинних угруповань. 

Заходи, спрямовані на зменшення частки тіньової економіки (завдяки 

прогресивним податковим реформам), захист об’єктів соціальної 

інфраструктури, комунального господарства від впливів злочинних організацій 

були важливими складовими позитивного зарубіжного досвіду контролю над 

організованою злочинністю. 

Невід’ємним елементом запобігання організованій злочинності є заходи, 

спрямовані на запобігання корупції, оскільки існує безпосередня залежність 

між цими двома явищами. 

Важливими є дії, спрямовані на вдосконалення регуляторної політики 

держави, а також активізацію всіх ланок громадянського суспільства, 

включаючи приватний сектор, підтримка незалежних журналістських 

розслідуваннь. Однак всі загальносоціальні заходи будуть марними без 

політичної волі вищих посадових осіб держави до реальних змін і подолання 

організованої злочинності. 

Що стосується заходів спеціально-кримінологічного запобігання, то слід 

пам’ятати, що представники організованої злочинності діють системно, на 

відміну від багатьох державних органів і нереформованих ланок системи 

кримінальної юстиції. Україні потрібно нове комплексне законодавство щодо 

протидії організованій злочинності, яке буде розроблятись на основі 

національної стратегії запобігання та протидії організованій злочинності. 

Ще у 1993 р. було прийнято Закон України «Про організаційно-правові 

основи боротьби з організованою злочинністю». Однак на даний час він є 

застарілим і не враховує багатьох нових рис і ознак організованої злочинності. 

Необхідною умовою ефективної запобіжної діяльності є належна робота 

системи кримінальної юстиції. Норми, які гарантують захист свідків, більш 

широке застосування оперативно-розшукових засобів, в першу чергу, щодо 

лідерів і керівників ОГ і ЗО, повинні ефекривно застосовуватись. Слід мати 

чітку регламентацію використання інформаторів і «підставних» фірм у викритті 

організованої злочинної діяльності. Зусилля правоохоронних органів повинні 

спрямовуватись на вживання таких заходів, що збільшують ризик для 

злочинців бути спійманими та покараними, ускладнюють скоєння злочинів, а 

також скорочують зиски від них. Важливою є належна координація між 

органами кримінального переслідування і судовою гілкою влади. 

Одним із найбільш дієвих заходів протидії організованій злочинності є 

позбавлення злочинців можливостей використання і розпорядження 

отриманими в результаті злочинів доходами або вкладання їх знову у свою 

незаконну діяльність. Тому якнайшвидше слід увести систему контролю за 

витратами службових осіб, поширити безготівкові платежі, з урахуванням 



152 
 

закордонного й міжнародного досвіду створити чітке законодавче підґрунтя для 

впровадження конфіскації майна осіб, що скоїли злочини, у першу чергу тих, 

які пов’язані з організованою злочинною діяльністю та корупцією. Важливим у 

цьому зв’язку є наявність адекватного законодавства протидії відмиванню 

брудних грошей. 

Потрібно ширше використовувати аналітичні можливості органів 

кримінальної юстиції – суб’єктів протидії організованій злочинності, які 

повинні збирати такі дані (інформацію), що допомагатиме зрозуміти фінансове 

підґрунтя й рівень проникнення організованих груп та злочинних організацій 

до легальної економіки. 

Згідно з Законом України «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю» запобігання організованій злочинності 

здійснюється спеціально створеними для цієї мети державними органами –

 спеціалізованими суб’єктами (спеціальними підрозділами по боротьбі з 

організованою злочинністю МВС України, спеціальними підрозділами по 

боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України), а 

також неспеціалізованими державними органами: прокуратурою України, 

митними органам і органами Державної прикордонної служби України, 

органами державної податкової служби та державної контрольно-ревізійної 

служби та деякими іншими. Контроль за виконанням законів у сфері боротьби з 

організованою злочинністю і витрачанням коштів, які виділяються на ці цілі, 

здійснюється Верховною Радою України безпосередньо, а також Комітетом 

Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і 

корупцією. 

Зарубіжний досвід свідчить, що ефективно протидіяти організованій 

злочинності спроможні потужні й самостійні державні служби (агенства), які 

мають спеціальну компетенцію у сфері боротьби з організованою злочинністю 

(Велика Британія, Італія, США). В деяких країнах активно діють тимчасові 

групи, що складаються із представників різних правоохоронних органів (це так 

звані «ударні» групи). Вони створюються для проведення комплексного 

розслідування найбільш небезпечної діяльності організованих злочинних 

об’єднань. Це прискорює збирання необхідних доказів, концентрує ресурси, 

дозволяє швидко реагувати на зміни злочинного середовища, а залучення 

фахівців різного профілю впливає на чіткий розподіл обов’язків. 

Як було сказано вище, організована злочинність виходить за межі 

кордонів однієї держави. Вона є глобальним викликом світовій спільноті. 

Ефективна протидія організованій злочинності з урахуванням факту її 

глобалізації та приголомшливого розмаху отриманих нею прибутків, 

неможлива без скоординованої дії міжнародної спільноти, подолання 

міждержавних законодавчих колізій. 

Найважливішим міжнародним нормативним актом, спрямованим на 

протидію організованій злочинності, є Конвенція Організації Об’єднаних Націй 

проти транснаціональної організованої злочинності, прийнята у 2000 р. в 

італійському місті Палермо. Конвенція спрямована на взаємодію та 
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прискорення співробітництва між різними державами за допомогою процедур, 

передбачених у ній: взаємної правової допомоги, видачі злочинців, обміну 

інформацією про всі аспекти злочинів, що охоплюються цією Конвенцією, 

обміну працівниками та їх навчання, проведення спільних розслідувань, 

співробітництва з метою конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, 

спеціальних методів розслідування тощо. 

Курс на євроінтеграцію потребує більш активного співробітництва 

України з відповідними міжнародними організаціями на рівні Ради Європи і 

Європейського Союзу. Видається надзвичайно доцільною участь компетентних 

органів України в спільних заходах країн ЄС у протидії транснаціональним 

організованим спільнотам і прийняття угод про правову допомогу й 

співробітництво України у сфері протидії злочинності як із прикордонними, так 

й іншими країнами Європи, а також взаємодія з такими спеціальними 

структурами як Європол (європейське поліцейське відомство), Євроюст 

(європейська організація з питань юстиції), Греко (група держав із боротьби з 

корупцією). 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Запобігання організованій та професійній злочинності має 

здійснюватися комплексно. Необхідно своєчасно виявляти та притягувати до 

відповідальності корумпованих осіб, які використовують службове 

становище в інтересах злочинних формувань, удосконалювати систему 

боротьби з організованою злочинністю та розвивати її задля своєчасного 

адекватного і цілеспрямованого реагування на зміну характеру злочинності. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

1. Під організованою злочинністю розуміється сукупність злочинів, що 

вчиняються у зв'язку зі створенням та діяльністю організованих злочинних 

угруповань. 

2. Під професійною злочинністю слід розуміти сукупність злочинів, які 

мають ознаки системної злочинної діяльності і вчиняються особами, що мають 

спеціальні знання, навички та вміння, які застосовують при вчиненні злочинів і 

отримують від цього основний або додатковий дохід, підтримуючи при цьому 

зв'язок з кримінальним середовищем, сприймаючи його субкультуру. 

3. Нині очевидно, що види злочинності професійна і організована тісно 

взаємопов’язані, але є окремими видами злочинності, до того ж 

найнебезпечнішими, що мають тенденцію до розростання. 

    4. Поняття злочинності професійної і організованої фактично не мають 

нормативного визначення, існують різні погляди на сутність цих видів 

злочинності. 

5. Вирішальним критерієм розмежування професійної та організованої 

злочинністю є наявність або відсутність корупційних зв’язків, виникнення яких 

у професійній злочинності ознаменує процес перетворення її на злочинність 

організовану. 

6. Запобігання організованій та професійній злочинності має 

здійснюватися комплексно. Необхідно своєчасно виявляти та притягувати до 
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відповідальності корумпованих осіб, які використовують службове становище в 

інтересах злочинних формувань, удосконалювати систему боротьби з 

організованою злочинністю та розвивати її задля своєчасного адекватного і 

цілеспрямованого реагування на зміну характеру злочинності. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні теоретичні 

поняття міжнародного співробітництва у сфері запобігання злочинності. У 

зв’язку з цим, під час підготовки до семінарського заняття відпрацювати 

наступні питання: 

1. Кримінологічна характеристика професійного (організованого) 

злочинця. 

2. Транснаціональна організована злочинність та її різновиди. 

3. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання професійній та 

організованій злочинності. 

 

 

ТЕМА 11. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ 

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ. 

 

(2 години) 
 

План 

1. Сутність міжнародного співробітництва у сфері запобігання 

злочинності. 

2. Форми і основні напрями міжнародного співробітництва у сфері 

запобігання злочинності. 

3. Суб’єкти міжнародного співробітництва у сфері запобігання 

злочинності.  

4. Правові засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання 

злочинності.  
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ВСТУП 

Масштабність та глобальність наслідків міжнародних правопорушень 

зумовлюють необхідність налагодження взаємовідносин між правоохоронними 

органами держав і міжнародних організацій щодо боротьби з такими 

негативними проявами. За всю історію міжнародного співробітництва у сфері 

запобігання злочинності накопичився досить великий масив міжнародно-

правових норм, принципів та механізмів попередження, протидії, припинення 

та розслідування міжнародних правопорушень, які знайшли своє відображення 

в багатосторонніх і двосторонніх міжнародних нормативно-правових актах 

(конвенціях, угодах, договорах, концепціях, програмах тощо). 

Сьогодні особливе значення міжнародне співробітництво набуває у сфері 

запобігання міжнародним кримінальним правопорушенням та 

правопорушенням міжнародного характеру. 

 

1. ПОНЯТТЯ, ФОРМИ І ОСНОВНІ НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ. 

На сьогодні міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності 

спрямоване на попередження і розкриття міжнародних кримінальних 

правопорушень і правопорушень міжнародного характеру. 

В більшості випадків міжнародні кримінальні правопорушення 

сформульовано у статутах міжнародних військових трибуналів (Нюрнберг, 

Токійський, Югославський), в конвенціях (Женевська конвенція 1946 р.) а 

також у Римському Статуті 1998 р. (до теперішнього часу ще не 

ратифікованому Верховною Радою України, проте даний Статут дає більш 

чітку класифікацію міжнародних кримінальних правопорушень). 

Що стосується кримінальних правопорушень міжнародного характеру, то 

діяльність яка направлена на їх запобігання регламентується двосторонніми чи 

багатосторонніми міжнародними договорами конвенціями угодами тощо). 

Список кримінальних правопорушень міжнародного характеру дуже великий, 

як і кількість міжнародних конвенцій, тому для більш чіткого розгляду 

необхідно їх класифікувати з урахуванням об’єкта посягання: 

1) злочини проти стабільності міжнародних відносин (міжнародний 

тероризм – Європейська конвенція про припинення тероризму 1977 р., 

захоплення заручників – Конвенція 1979 р., розкрадання ядерного матеріалу – 

Конвенція 1980 р., найманство, пропаганда війни, посягання на осіб, що 

користуються дипломатичним імунітетом та ін.); 

2) злочинні посягання на особисті права людини (застосування тортур, 

торгівля жінками і дітьми, рабство і работоргівля, систематичні і масові 

порушення прав і свобод людини та ін.); 

3) злочини у сфері дипломатичних зносин (посягання на осіб, які 

користуються дипломатичним захистом). 

4) воєнні злочини міжнародного характеру (застосування заборонених 

засобів і методів ведення війни, мародерство, насильство над населенням у 

районі військових дій та ін.), які відрізняються від воєнних злочинів як 
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різновиду міжнародних кримінальних правопорушень тим, що не пов’язані зі 

злочинною діяльністю держави. 

5) злочини у сфері економіки і фінансів (легалізація злочинних доходів, 

контрабанда, виготовлення фальшивих грошових знаків – Конвенція 1928 р. та 

ін.). 

6) злочини, вчинені у відкритому морі (забруднення морського 

середовища, порушення правового режиму на континентальному шельфі, 

піратство – Конвенція 1982 р., зіткнення морських судів і ненадання допомоги 

на морі, розрив або пошкодження морського кабелю й інші незаконні акти, 

направлені проти безпеки морського судноплавства, та ін.). 

7) злочини, що посягають на роботу цивільної авіації (захоплення 

повітряного судна – Конвенції 1963 р., 1970 р., 1971 р., 1988 р. та ін.). 

8) злочини у сфері культури (ввезення до країни викрадених культурних 

цінностей, розповсюдження порнографічних предметів та ін.). 

9) злочинні посягання на громадський порядок (безпеку) (хуліганська 

поведінка під час спортивних заходів, незаконне придбання і зберігання 

вогнепальної зброї та ін.); 

10) злочинні посягання на здоров’я населення (незаконне виробництво і 

обіг наркотичних засобів і психотропних речовин – Конвенції 1961 р, 1971 р., 

1988 р. та ін.). 

Наприклад, Концепція взаємодії держав-учасниць СНД у боротьбі зі 

злочинністю від 2 квітня 1999 р. передбачає наступні кримінальні 

правопорушення міжнародного характеру по відношенню до яких здійснюється 

міжнародне співробітництво, а саме: тероризм, бандитизм, захоплення 

заручників; «замовлені» і серійні вбивства; викрадення і торгівля людьми, 

органами або тканинами людини для трансплантації; найманство, незаконне 

виробництво або поширення зброї масового знищення, напади на осіб і 

установи, що користуються міжнародним захистом, і іншими злочинами проти 

миру і безпеки людства; незаконне перетинання державного кордону держав-

учасниць СНД терористичними групами й іншими злочинними елементами; 

незаконна міграція; фальшивомонетництво, контрабанда, легалізація засобів і 

майна, придбаних незаконним шляхом, податкові й інші злочини в економіці, 

що наносять збиток державам-учасникам СНД; злочини, пов’язані з 

незаконним виробництвом і обігом зброї, радіоактивних матеріалів, 

боєприпасів, вибухових і отруйних речовин, вибухових пристроїв; незаконне 

виробництво і обіг наркотичних засобів і психотропних речовин; злочини в 

сфері інтелектуальної власності; злочини в сфері комп’ютерної інформації; 

хабарництво, комерційний підкуп в області міждержавних, економічних і 

інших відносин учасників СНД; порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища, забруднення вод, атмосфери, морського 

середовища й інших екологічних злочинів, що торкаються інтересів держав – 

учасниць СНД; злочини проти безпеки руху й експлуатації транспорту, що 

наносять збиток державам-учасницям СНД; злочини, вчинені проти осіб зі 

складу колективних миротворчих сил; нелегальний алкоголь, антикварний, 
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ігорний бізнес, а також порнографія і проституція; будь-які злочини, вчинені 

злочинцями-«гастролерами», що діють на територіях держав – учасниць СНД, 

або особами, що мають транснаціональні злочинні зв’язки; нелегальний 

автомобільний бізнес і інші злочинні зазіхання на автотранспортні засоби; 

організована і транснаціональна злочинність. 

Що стосується Європейського Союзу, то такими кримінальними 

правопорушеннями можуть бути: участь у злочинній організації; тероризм; 

торгівля людьми; сексуальна експлуатація дітей і дитяча порнографія; 

незаконна торгівля наркотичними засобами і психотропними речовинами; 

незаконна торгівля зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами; корупція; 

шахрайство (включаючи шахрайство проти фінансових інтересів 

Європейського Союзу); легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним 

шляхом; підробка валюти, включаючи євро; злочини у сфері використання 

комп’ютерів; екологічні злочини; допомога в незаконному в’їзді і місці 

проживання; вбивство, тяжке тілесне ушкодження; незаконна торгівля 

людськими органами і тканинами; викрадення, незаконне позбавлення волі і 

захоплення заручника; расизм і ненависть до іноземців  (ксенофобія); 

організоване озброєне пограбування; незаконна торгівля культурними 

цінностями, включаючи антикваріат і витвори мистецтва; обман; рекет і 

вимагання; підробка і піратство продукцією (торгівля піратською продукцією); 

підробка і торгівля адміністративними документами; підробка засобів оплати; 

незаконна торгівля гормонними речовинами і іншими продуктами росту; 

незаконна торгівля ядерними і радіоактивними матеріалами; торгівля 

викраденими транспортними засобами; зґвалтування; підпал; злочини в межах 

юрисдикції Міжнародного кримінального суду (трибуналу); незаконне 

захоплення літаків/суден; саботаж. 

Міжнародне співробітництво Міністерства внутрішніх справ України з 

правоохоронними організаціями та правоохоронними органами інших держав у 

сфері запобігання злочинності здійснюється на підставі двосторонніх відомчих 

та багатосторонніх договорів (конвенцій, угод).  

Отже, міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності – це 

співробітництво держав та її правоохоронних органів, яке передбачено 

багатосторонніми та двосторонніми договорами, спрямоване на розробку і 

координацію заходів щодо попередження, припинення і розкриття міжнародних 

кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень міжнародного 

характеру, а також вироблення комплексу цілей, завдань, форм і напрямків з 

мінімізації транснаціональних і внутрішньодержавних протиправних діянь. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

1. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності – це 

співробітництво держав та її правоохоронних органів, яке передбачено 

багатосторонніми та двосторонніми договорами, спрямоване на розробку і 

координацію заходів щодо попередження, припинення і розкриття міжнародних 

кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень міжнародного 

характеру, а також вироблення комплексу цілей, завдань, форм і напрямків з 
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мінімізації транснаціональних і внутрішньодержавних протиправних діянь. 

2. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності 

спрямоване на попередження, припинення і розкриття міжнародних 

кримінальних правопорушень і кримінальних правопорушень міжнародного 

характеру. 

3. Міжнародне співробітництво Міністерства внутрішніх справ України з 

правоохоронними організаціями та правоохоронними органами інших держав у 

сфері запобігання злочинності здійснюється на підставі двосторонніх відомчих 

та багатосторонніх договорів (конвенцій, угод), які передбачають напрямки та 

форми співробітництва, кількість та види котрих залежать від узгодженості 

сторін.  

 

2. ФОРМИ І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІЖНАРОДНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 

Договори про міжнародне співробітництво передбачають: напрямки та 

форми співробітництва, кількість та види котрих залежать від узгодженості 

Міністерств внутрішніх справ; можливість розробки та розвитку інших 

взаємоприйнятних форм співробітництва; можливість структурними 

підрозділами Міністерства внутрішніх справ встановлювати безпосередні 

контакти і підписувати додаткові договірні документи про взаємодію по 

окремих напрямках діяльності.  

Основними формами співробітництва з Європолом є: обмін інформацією, 

обмін спеціальними знаннями, загальними зведеннями, результатами 

стратегічного аналізу, інформацією щодо процедур кримінальних розслідувань, 

інформацією про методи запобігання злочинності, участь у навчальних заходах, 

а також надання консультацій та підтримки в окремих кримінальних 

розслідуваннях. 

Що стосується Інтерполу, то такими формами співробітництва є: 

підготовка та надсилання ініціативних запитів за кордон; підготовка та 

надсилання відповідей на запити зарубіжних правоохоронних органів; обмін 

оперативно-розшуковою, оперативно-довідковою та криміналістичною 

інформацією про підготовку і вчинення злочинів та причетних до них осіб, а 

також архівною та, в окремих випадках, процесуальною інформацією; обміну 

досвідом роботи, законодавчими та іншими нормативними актами, учбово-

методичною літературою з питань діяльності правоохоронних органів; обмін 

науково-технічною та іншою інформацією з питань боротьби із злочинністю.  

Виходячи з аналізу двосторонніх договорів міжнародне співробітництво у 

сфері запобігання злочинності між правоохоронним органами здійснюється в 

таких напрямках: 1) боротьба із злочинами проти життя, здоров’я, свободи, 

гідності особи і власності; 2) боротьба із бандитизмом, тероризмом і 

міжнародною злочинністю; 3) боротьба з незаконними діяннями, пов’язаними 

із вогнепальною зброєю, боєприпасами, вибуховими, отруйними речовинами і 

радіоактивними матеріалами, а також іншими шкідливими речовинами; 

4) боротьба із незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, 
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транквілізаторів; 5) боротьба з виготовленням і збутом, розповсюдженням, а 

також знищенням (зміненням) підроблених грошових знаків, документів (у т.ч. 

посвідчень особи) та цінних паперів, а також запобігання та виявлення 

надходження в обіг грошей, які одержуються в результаті злочинної діяльності; 

6) боротьба з підробкою документів, що дають право на пересічення 

державного кордону; 7) боротьба із злочинами в економіці та фінансово-

банківських операціях; 8) боротьба з контрабандою, а також із злочинами, які 

посягають на культурні та історичні цінності та інші цінні предмети; 

9) боротьба з організованою злочинністю (міжнародною організованою 

злочинністю) та корупцією; 10) боротьба із злочинами на автомобільному 

транспорті, залізниці, водному, повітряному і турбоповітряному транспорті; 

11) боротьба з крадіжками та угонами автотранспортних засобів, підробкою 

посвідчень водіїв та технічних паспортів, автомобілів, інших документів, що 

мають відношення до цього транспорту; 12) боротьба з торгівлею людьми та 

сутенерством; 13) запобігання нелегальному перетинанню кордону; 

14) боротьба з іншими формами міжнародної та кримінальної злочинності; 

15) охорона громадського порядку; 16) сприяння стягненню збитків, завданих 

розкраданням коштів та майна; 17) сприяння у видачі осіб для притягнення їх 

до кримінальної відповідальності чи для приведення вироку до виконання та у 

затриманні осіб, які сховалися від слідства і взятті їх у необхідних випадках під 

варту; 18) розшук злочинців, осіб, які переховуються від слідства і суду, 

відбування покарання, безвісти зниклих, а також осіб, які ухиляються від 

сплати аліментів і виконання рішення суду по позовах; 19) встановлення 

невпізнаних трупів, осіб невідомих хворих і дітей; 20) розшуку предметів 

(речей), які мають номери чи специфічні розпізнавальні прикмети, а також 

викрадених автотранспорту, вогнепальної зброї та номерних цінних паперів; 

забезпечення безпеки дорожнього руху і протипожежної безпеки; 

21) забезпечення безпеки  польотів літаків, їх екіпажів і пасажирів; 22) 

контроль за дотриманням паспортної і дозвільної систем; 23) контроль руху 

через державний кордон людей, вантажів і цінностей; 24) розвиток наукових, 

інформаційних і технічних зв’язків; 25) ліквідація наслідків стихійних лих, 

великих аварій і катастроф, гасіння великих пожеж, припинення 

розповсюдження епідемій і епізоотій; 26) матеріально-технічне забезпечення; 

27) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів. 

Формами міжнародного співробітництва у сфері запобігання злочинності 

є: 1) обмін оперативно-розшуковою, оперативно-довідковою і 

криміналістичною інформацією про такі, що готуються або вчинені злочини та 

причетних до них осіб, а також архівною інформацією; 2) обмін досвідом 

роботи, законодавчими і нормативними актами, учбовою літературою з питань 

діяльності правоохоронних органів, а також надання сприяння у підготовці, 

перепідготовці і підвищенні кваліфікації кадрів; 3) обмін науково-технічною 

літературою та інформацією з питань діяльності органів внутрішніх справ, 

спільного проведення наукових досліджень, розробок і програм з актуальних 

проблем, що становлять взаємний інтерес; 4) спільне здійснення процесуальних 
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дій і оперативно-розшукових заходів у відповідності з національним 

законодавством держав; 5) виконання запитів про проведення оперативно-

розшукових заходів; 6) розшук осіб, що переховуються від кримінального 

переслідування або виконання вироку, а також без вісті зниклих осіб; 7) обмін 

інформацією про нові види наркотичних засобів і психотропних речовин, що 

з’явилися в незаконному обороті, про технології їх виготовлення і речовини, які 

при цьому використовувалися, а також про нові методи дослідження і 

ідентифікації наркотичних засобів і психотропних речовин; 8) здійснення 

перевірок за автоматизованими банками даних дактилоскопічних слідотек та 

кулегільзотек за запитами сторін; 9) розшук і повернення в порядку, 

передбаченому законодавством держав сторін предметів (речей), що мають 

номери або специфічні ознаки, зокрема автотранспорту і вогнепальної зброї, а 

також цінних паперів і паспортів (посвідчень особи); 10) обмін досвідом 

роботи, зокрема проведення стажувань, консультацій і семінарів; 11) 

проведення міжнародних виставкових заходів та презентацій найновіших 

досягнень у правоохоронній сфері; 12) обмін матеріалами, відомостями про 

засоби проведення експертиз та можливості їх застосування; 13) проведення 

спільних, заздалегідь погоджених дій; 14) поставка технічних засобів, що 

застосовуються у боротьбі зі злочинністю; 15) проведення спільних наукових 

досліджень з проблем, що представляють взаємний інтерес. 

В спеціальних договорах, направлених на боротьбу з конкретними 

видами кримінальних правопорушень, то вони передбачають такі форми 

співробітництва (див.: Угода про співробітництво між Міністерством 

внутрішніх справ України та Федеральним міністром внутрішніх справ 

Австрійської Республіки в боротьбі з незаконним обігом наркотиків та 

організованою злочинністю від 8 вересня 1992 р.): 

а) у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та 

психотропних речовин: 

- обмін відповідною літературою та статистичними матеріалами; 

- обмін оперативною інформацією, яка має спільний інтерес; 

- проведення спільних заходів із виявлення та ідентифікації осіб, які 

займаються незаконним обігом наркотиків; 

- обмін автентичними зразками наркотичних засобів та психотропних 

речовин; 

- обмін науковими методиками, технологіями та результатами експертних 

досліджень; 

- обмін досвідом організації роботи, використання сучасних форм, 

методів та науково-технічних засобів в цій області; 

- обмін працівниками і експертами за домовленістю; 

- участь у відповідних робочих зустрічах та семінарах; 

б) у сфері боротьби з організованою злочинністю: 

- обмін відповідною літературою і статистичними матеріалами; 

- обмін оперативною інформацією, яка має відношення до діяльності 

організованих злочинних угрупувань, і в разі необхідності – відрядження 
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працівників для проведення спільних заходів; 

- обмін практичним досвідом та науково-технічними досягненнями в 

області охорони правопорядку та забезпечення безпеки роботи повітряного та 

залізничного транспорту; 

- проведення спільних заходів щодо запобігання надходження в обіг 

грошей, що з’являються внаслідок злочинної діяльності, а також припинення 

виготовлення і розповсюдження фальшивих грошових знаків і цінних паперів; 

- обмін інформацією і проведення спільних заходів в розкритті крадіжок 

виробів мистецтва і антикваріату; 

- обмін досвідом організації і тактики боротьби з організованою 

злочинністю, використання в цій області нових технічних засобів; 

- співробітництво в області досліджень причин, генезису і форм проявів 

організованої злочинності; 

- обмін працівниками та експертами за домовленістю; 

- участь у відповідних робочих зустрічах і семінарах.  

Відповідно до «Типової угоди органів внутрішніх справ прикордонних 

регіонів» органів внутрішніх справ прикордонних регіонів обмінюються 

досвідом своєї діяльності у сфері попередження злочинності і боротьби з нею, а 

також охорони правопорядку, сприяють у внесенні змін до діючого порядку 

надання правової та іншої допомоги у кримінальних справах, спрямованих на 

спрощення процедур і розширення можливостей такої допомоги, зокрема  

шляхом надання правоохоронним органам прикордонних регіонів права 

безпосередніх зносин з питань надання правової допомоги по кримінальних 

справах (ст.ст. 7, 8). Органи внутрішніх справ прикордонних регіонів на 

підставі відповідних запитів і при дотриманні ст.ст. 2 і 3 Типової угоди та коли 

обставини того вимагають і за згодою запитуваного органу направляють своїх 

працівників для отримання або надання консультативної й іншої допомоги, але 

без права проведення ними яких-небудь дій виконавчого характеру.  

Органи внутрішніх справ прикордонних регіонів у випадку виникнення 

надзвичайних ситуацій, викликаних, зокрема, лихами природного або 

техногенного характеру, пожежами, епідеміями або епізоотіями, втечами осіб, 

які знаходяться під вартою і представляють підвищену суспільну  небезпеку, 

організують у межах своєї компетенції скоординоване проведення необхідних 

заходів, у тому числі забезпечуючи: 

- блокування й охорону районів лиха, виставляння заслонів, контрольно-

пропускних пунктів, пересувних нарядів поліції; 

- безперешкодний проїзд спеціального автотранспорту; 

- евакуацію населення з зони лиха; 

- попередження і припинення проявів масових заворушень, мародерства. 

В той же час Концепція взаємодії держав-учасниць СНД у боротьбі зі 

злочинністю від 2 квітня 1999 р. передбачає більш широкий зміст напрямків та 

форм співробітництва, а також інформаційного забезпечення взаємодії. 

Відповідно до Концепції основними напрямками взаємодії є: спільний 

аналіз стану, структури, динаміки і наслідків транснаціональної злочинності, 
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результатів роботи з виявлення, попередження, розкриття, розслідування 

злочинів, виконання покарань; виконання, у межах своєї компетенції, спільних 

програм боротьби зі злочинністю, її окремими видами; спільні слідчі, 

оперативно-розшукові дії й інші заходи щодо конкретних справ і матеріалів про 

злочини, боротьба з якими вимагає скоординованих зусиль; узагальнення 

практики виконання міждержавних договорів, прийнятих у рамках СНД; 

підготовка інформації про боротьбу зі злочинністю Раді глав держав, іншим 

органам СНД, а також органам державної влади держав-учасниць СНД; 

розробка пропозицій по удосконалюванню правового регулювання спільної 

діяльності держав-учасників СНД у боротьбі зі злочинністю, у тому числі з 

питань передачі кримінального переслідування; вивчення й оцінка 

ефективності спільних зусиль компетентних органів учасників СНД у боротьбі 

зі злочинністю, поширення досвіду в цій області; створення правової основи 

спрощеного порядку видачі осіб, що вчинили злочини; співробітництво у сфері 

захисту прав потерпілих, свідків і інших учасників кримінального процесу; 

погоджена розробка рекомендацій для використання в національному 

законодавстві з урахуванням специфіки правових систем держав-учасниць 

СНД; професійна підготовка і перепідготовка кадрів держав-учасників СНД; 

розробка, виготовлення, виробництво і постачання для потреб компетентних 

органів держав-учасниць СНД криміналістичної техніки і спеціальних засобів.  

Основними формами взаємодії компетентних органів держав – учасниць 

СНД у боротьбі зі злочинністю визначаються: 

- здійснення спільних слідчих, оперативно-розшукових дій і інших 

заходів на територіях держав – учасниць СНД; 

- надання допомоги в припиненні, розкритті і розслідуванні злочинів, 

затриманні осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, розшуку злочинців (ця 

допомога виражається у формі надання іншій стороні транспортних засобів, 

криміналістичної техніки, зв’язку, оргтехніки, необхідної оперативної 

інформації, організації роботи перекладачів, експертів, здійснення інших 

конкретних заходів); 

- обмін інформацією і досвідом роботи компетентних органів по 

попередженню, припиненню і розкриттю злочинів, проведення спільних 

семінарів, навчань, зборів, консультацій і нарад; 

- виконання запитів і прохань, що надходять від компетентних органів 

інших держав – учасниць СНД; 

- видача осіб для притягнення до кримінальної відповідальності, 

приведення вироку у виконання і передача засуджених для подальшого 

відбування покарання в порядку, передбаченому відповідними договорами; 

- забезпечення притягнення до кримінальної відповідальності громадян 

своєї держави за вчинення злочинів на територіях інших держав – учасниць 

СНД; 

- проведення спільних наукових досліджень; 

- співробітництво компетентних органів держав – учасниць СНД у 

міжнародних організаціях; 
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- співробітництво в підготовці кадрів компетентних органів; 

- розвиток погоджених форм і методів профілактики злочинів і інших 

правопорушень. 

Інформаційне забезпечення взаємодії містить у собі інформаційно-

аналітичне, інформаційно-правове й інформаційно-оперативне забезпечення.  

Інформаційно-оперативне забезпечення передбачає: 

а) інформування про злочини, що готуються або вчинені, передбачені 

пунктами 2, 3 розділу ІІ Концепції, у тих випадках, коли вони торкаються 

інтересів двох і більш держав-учасниць СНД; 

б) інформування про проведені операції по затриманню небезпечних 

злочинців і припиненню злочинів, передбачених розділом ІІ Концепції, і 

результатах цих операцій у тих випадках, коли вони торкаються інтересів двох і 

більш держав – учасниць СНД; 

в) прямі контакти офіцерів зв’язку і скликання в екстреному порядку 

спільних робочих груп із представників зацікавлених служб компетентних і 

інших органів держав-учасниць СНД з метою невідкладного вирішення 

проблем, що не терплять зволікань; 

г) створення для загального користування комп’ютерних банків даних 

про злочини, передбачені у пунктах 2, 3 розділу ІІ Концепції, у тому числі про: 

- структури організованої і професійної злочинності; 

- обвинувачуваних і засуджених, що проходять по справах про 

міжрегіональні і міждержавні злочини (з дактилоскопічним обліком); 

- способи вчинення злочинів (застосовуваних при  вчиненні 

міжрегіональних, міждержавних злочинів або якісно нових); 

- цінності, що викрадені та знаходяться у розшуку та можуть 

переміщатися через державні кордони; 

- осіб, що пропали безвісти; 

- непізнані трупи; 

- осіб, що переховуються від дізнання, слідства та суду, а також втекли з 

місць позбавлення волі; 

- громадян держав – учасниць СНД, громадян інших держав і осіб без 

громадянства, які спробували порушити кордон, яким на законних підставах 

було відмовлено у в’їзді в одну з держав – учасниць СНД; 

- викрадену і вилучену зброю, боєприпаси, радіоактивні, отруйні і 

вибухові речовини (зі створенням кулі-, гильзотекі); 

- фізичних і юридичних осіб, що заподіяли значний збиток шляхом 

ухиляння від сплати податків і митних платежів, участі в незаконному 

підприємництві, фіктивному банкротстві й інші економічні злочини 

транснаціонального характеру; про товарні цінності, затримані або розшукувані 

митними органами;  

- викрадені транспортні засоби і номери агрегатів, способи їхньої 

легалізації і маршрутах перетинання кордонів; 

- затримані або вилучені наркотичні, радіоактивні, психотропні і 

сильнодіючі речовини. 
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

1. Виходячи з аналізу двосторонніх договорів міжнародне 

співробітництво у сфері запобігання злочинності між правоохоронним 

органами здійснюється в різних напрямках бородьби зі злочинами, 

передбаченими чинним кримінальним законодавством.  

2. Договори про міжнародне співробітництво передбачають форми такого 

співробітництва, кількість та види котрих залежать від узгодженості 

Міністерств внутрішніх справ, а також можливість розробки та розвитку інших 

взаємоприйнятних форм співробітництва. 
 

3. СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ 

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ. 

У робочих документах Х Конгресу ООН з попередження злочинності та 

поводження із правопорушниками зазначено, що «поява нових форм 

транснаціональних союзів між організованими злочинними угрупованнями 

потребує активних дій у відповідь. Конгрес повинен поставити в центр уваги 

питання про практичні інструменти і практичні форми співробітництва у справі 

попередження сучасних форм транснаціональної злочинності та боротьби із 

ними». Загрози, які несуть міжнародному правопорядку транснаціональна 

організована злочинність і міжнародний тероризм, інші міжнародні 

кримінальні правопорушення потребують об’єднаних зусиль для ефективної 

протидії, що об’єктивно приводить до розвитку різноманітних форм 

співробітництва, найбільш ефективною з яких, на думку дослідників, є інститут 

міжнародних організацій. Це підтверджується практикою міжнародних 

відносин: чисельність міжнародних організацій швидко зростає, їх загальна 

кількість наближується до 5 тис., з яких понад 400 – міжурядові. 

Ця тенденція властива й розвиткові міжнародного співробітництва у 

сфері запобігання злочинності. Сьогодні можна констатувати наявність системи 

міжнародних універсальних та регіональних організацій міжурядового та 

неурядового характеру, які займаються окремими аспектами протидії 

злочинності. Очолює цю систему Організація Об’єднаних Націй, одним із 

основних напрямків діяльності якої є попередження злочинності як соціального 

явища. Питаннями запобігання злочинності також опікуються спеціалізовані 

установи ООН: Міжнародна Організація Міграції (МОМ) – у сфері протидії 

нелегальній міграції, торгівлі людьми; ВОЗ – у сфері протидії незаконному 

обігу наркотичних та психотропних речовин. До наведеного переліку 

міжурядових організацій слід включити Міжнародну Організацію Цивільної 

Авіації (ІКАО), Міжнародну Морську Організацію (ІМО), Організацію 

Об’єднаних Націй з питань освіти, науки и культури (ЮНЕСКО); серед 

регіональних міжнародних організацій питаннями взаємодії правоохоронних 

органів займаються Європол, Арабська Рада Міністрів Внутрішніх Справ; 

проблемою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, опікується 

міжурядова організація Financial Action Task Force (FATF) та ін.  

З питань боротьби зі злочинністю Генеральна Асамблея ООН розробляє і 

ухвалює спеціальні міжнародні документи, де визначаються поняття злочинів 
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міжнародного характеру, злочинів проти людства, транснаціональних злочинів, 

таких як незаконний обіг наркотичних і психотропних речовин, тероризм, 

піратство та ін. Крім Генеральної Асамблеї ООН цим питанням займаються 

спеціальні конгреси з попередження злочинності і поводження з 

правопорушниками. Бони розробляють спільну стратегію і тактику запобігання 

злочинності та заходи з її мінімізації як суспільного явища. 

Підготовка проектів міжнародних договорів та інші форми 

нормотворчості входять до компетенції ГА, Секретаріату, ЕКОСОР та інших 

органів системи ООН. Основним органом, який координує діяльність держав у 

боротьбі з організованою злочинністю, є Економічна та Соціальна Рада, у її 

складі постійно функціонує Комісія з попередження злочинності й 

кримінального правосуддя. 

У структурі Секретаріату діє Сектор з попередження злочинності та 

кримінального правосуддя. У свою чергу, для удосконалення співробітництва 

держав у боротьбі зі злочинністю вагому рол відіграє Комісія міжнародного 

права ООН, яка працює на розробленням проектів міжнародно-правових актів, 

які поті виносяться на розгляд держав-членів ООН. 

Велике значення в діяльності ООН мають розроблення прийняття 

різноманітних довгострокових планів і програм. 

Для координації національних поліцейських структур боротьби зі 

злочинністю створено спеціальну Міжнародну організацію кримінальної 

поліції Інтерпол. Україна є членом цієї організації і має структурний підрозділ - 

Національне Центральні Бюро Інтерполу в Україні. Прийняття України до 

Інтерполу відбулося 4 листопада 1992 р. на 61-й сесії Генеральної асамблеї 

Інтерполу (м. Дакар, Сенегал). 

Головні завдання і цілі Інтерполу згідно зі статутом: 

- забезпечення найширшого співробітництва між зацікавленими органами 

кримінальної поліції в межах чинного національного законодавства країн – 

учасниць Інтерполу і у строгій відповідності до положень Всесвітньої 

декларації з прав людини; 

- створення і розвиток усіх необхідних органів, які будуть ефективними у 

боротьбі із загальнокримінальною злочинністю. 

Відповідно до Статуту Інтерпол не займається діяльністю політичного, 

військового, релігійного і расового характеру і не втручається в неї. 

У межах Європейського Союзу ні підставі конвенції, укладеної між його 

членами, діє Європол, Європейське поліцейське управління (англ. European 

Police Office, Europol) – установа правопорядку Європейського Союзу; збирає 

інформацію щодо кримінальних злочинів. Створення Європолу передбачено в 

Договорі про ЄС. З січня 1994 р. розпочав роботу як управління з боротьби з 

наркотиками, поступово поширюючи свою діяльність на інші види 

кримінальної злочинності. 1 жовтня 1998 р., після ратифікації, в усіх державах-

членах набули чинності Конвенція про створення Європолу та пов’язані з нею 

правові акти. Як наслідок, 1 липня 1999 р. Європол розпочав повномасштабну 

роботу в усіх сферах своїх повноважень, а саме: незаконна торгівля 



167 
 

наркотиками; незаконні мережі імміграції; тероризм, незаконна торгівля 

автотранспортом, торгівля людьми і дитяча порнографія, виготовлення 

фальшивих грошей та інших платіжних засобів, відмивання грошей. 

Крім того, до пріоритетних сфер дослідження Європолу належать 

злочини проти особи, фінансові та кіберзлочини. Діяльність Європолу 

обмежена структурами організованої злочинності, в яких задіяні дві чи більше 

країни ЄС. Європол допомагає державам-членам в обміні інформацією; 

здійснює оперативний аналіз заходів, до яких вдаються держави-члени; готує 

стратегічні звіти (зокрема, формулює загрози) та дослідження злочинності; 

виконує експертизу і надає технічну підтримку в рамках розслідувань і 

операцій всередині ЄС; а також сприяє гармонізації процедур розслідування у 

державах-членах. Базується в Гаазі (Нідерланди). 

На сьогодні діяльність України та Європолу регламентована Угодою між 

Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне 

співробітництво, ратифіковано Законом України № 2129-VIII від 12.07.2017 р. 

Відповідно до вказаної Угоди основними напрямками співробітництва 

між Україною і Європолом є: обмін інформацією, обмін спеціальними 

знаннями, загальними зведеннями, результатами стратегічного аналізу, 

інформацією щодо процедур кримінальних розслідувань, інформацією про 

методи запобігання злочинності, участь у навчальних заходах, а також надання 

консультацій та підтримки в окремих кримінальних розслідуваннях. 

Радою глав урядів СНД 24 вересня 1993 р. відповідно до Програми 

спільних заходів для боротьби з організованою злочинністю й іншими 

небезпечними злочинами на території СНД було прийняте рішення про 

створення Бюро по координації боротьби з організованою злочинністю й 

іншими небезпечними видами злочинів на території Співдружності незалежних 

держав. Одночасно було затверджено Положення про це Бюро як про постійно 

діючий орган по координації боротьби зі злочинністю. У Положенні 

визначений статус цього органа, його структура, штати, вид керівництва й інші 

організаційні питання. 

Основними завданнями Бюро по координації боротьби з організованою 

злочинністю й іншими небезпечними видами злочинів є: 1) формування 

спеціалізованого банку даних на базі комп’ютерного центра Бюро і надання 

ініціативної інформації у відповідні міністерства внутрішніх справ; 2) сприяння 

у здійсненні міждержавного розшуку учасників злочинних співтовариств, осіб, 

що здійснили найбільш небезпечні злочини і ховаються від карного 

переслідування; 3) забезпечення погоджених дій при проведенні оперативно-

розшукових заходів і комплексних операцій, що торкаються інтересів декількох 

держав-учасниць Співдружності, вироблення рекомендацій з боротьби з 

транснаціональною злочинністю.  

Рішенням Ради міністрів внутрішніх справ держав-учасниць СНД від 16 

грудня 1998 р. було затверджено Регламент Ради міністрів внутрішніх справ 

держав-учасниць СНД. Цей Регламент визначає організацію роботи Ради 

міністрів внутрішніх справ, порядок підготовки та проведення його засідань, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2129-19#n2
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процедуру підготовки та прийняття документів, що виносяться на розгляд, а 

також порядок здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень. У 

Загальних положеннях Регламенту наводяться правові засади діяльності РМВС. 

Членами РМВС за посадами є міністри внутрішніх справ, а також керівники 

інших державних органів, що виконують аналогічні функції держав-учасниць 

СНД, голови яких підписали Рішення про затвердження Положення про Раду 

міністрів внутрішні справ держав-учасниць СНД. Рада міністрів внутрішніх 

справ розглядає усі питання, що знаходяться у межах її компетенції, і приймає 

за ними рішення. 

Основною формою діяльності РМВС є чергові засідання, які проводяться 

не менше ніж два рази у рік у державах-учасницях СНД по черзі або за 

домовленістю. Відбуваються також і позачергові засідання РМВС, які 

скликаються за рішенням Ради голів держав і Ради голів урядів Співдружності, 

а також за пропозицією одного чи декількох членів РМВС за умови згоди не 

менше ніж половини її членів. Засідання РМВС вважаються правомірними, 

якщо у ньому беруть участь не менше ніж дві третини її членів. На засіданні 

РМВС можуть бути присутні також керівники статутних та галузевих органів 

СНД, вищі посадові особи держави, де проводиться засідання, директор Бюро 

та представник РМВС при Виконавчому Секретаріаті СНД, які можуть брати 

участь у обговоренні питань, що розглядаються на засіданні. 

Що стосується внутрішньодержавних суб’єктів міжнародного 

співробітництва у сфері запобігання злочинності, то такими є: Міністерство 

внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура 

України, Державна прикордонна служба України, Державна міграційна служба 

України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро 

України, Державна фіскальна служба України, Державна служба фінансового 

моніторингу України. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

1. Сьогодні можна констатувати наявність системи міжнародних 

універсальних та регіональних організацій міжурядового та неурядового 

характеру, які займаються окремими аспектами протидії злочинності. Очолює 

цю систему Організація Об’єднаних Націй, одним із основних напрямків 

діяльності якої є попередження злочинності як соціального явища. Питаннями 

запобігання злочинності також опікуються спеціалізовані установи ООН: 

Міжнародна Організація Міграції (МОМ) – у сфері протидії нелегальній 

міграції, торгівлі людьми; ВОЗ – у сфері протидії незаконному обігу 

наркотичних та психотропних речовин. До наведеного переліку міжурядових 

організацій слід включити Міжнародну Організацію Цивільної Авіації (ІКАО), 

Міжнародну Морську Організацію (ІМО), Організацію Об’єднаних Націй з 

питань освіти, науки и культури (ЮНЕСКО); Міжнародна організація 

кримінальної поліції (Інтерпол). Серед регіональних міжнародних організацій 

питаннями взаємодії правоохоронних органів займаються Європол, Арабська 

Рада Міністрів Внутрішніх Справ; проблемою легалізації коштів, отриманих 
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злочинним шляхом, опікується міжурядова організація Financial Action Task 

Force (FATF) та ін.  

Прийняття України до Інтерполу відбулося 4 листопада 1992 р. на 61-й 

сесії Генеральної асамблеї Інтерполу (м. Дакар, Сенегал). На сьогодні 

діяльність України та Європолу регламентовано Угодою між Україною та 

Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне 

співробітництво, ратифіковано Законом України № 2129-VIII від 12.07.2017 р. 

2. Радою глав урядів СНД 24 вересня 1993 р. відповідно до Програми 

спільних заходів для боротьби з організованою злочинністю й іншими 

небезпечними злочинами на території СНД було прийняте рішення про 

створення Бюро по координації боротьби з організованою злочинністю й 

іншими небезпечними видами злочинів на території Співдружності незалежних 

держав. 

Основними завданнями Бюро по координації боротьби з організованою 

злочинністю й іншими небезпечними видами злочинів є: 1) формування 

спеціалізованого банку даних на базі комп’ютерного центра Бюро і надання 

ініціативної інформації у відповідні міністерства внутрішніх справ; 2) сприяння 

у здійсненні міждержавного розшуку учасників злочинних співтовариств, осіб, 

що здійснили найбільш небезпечні злочини і ховаються від карного 

переслідування; 3) забезпечення погоджених дій при проведенні оперативно-

розшукових заходів і комплексних операцій, що торкаються інтересів декількох 

держав-учасниць Співдружності, вироблення рекомендацій з боротьби з 

транснаціональною злочинністю.  

Рішенням Ради міністрів внутрішніх справ держав-учасниць СНД від 16 

грудня 1998 р. було затверджено Регламент Ради міністрів внутрішніх справ 

держав-учасниць СНД. Цей Регламент визначає організацію роботи Ради 

міністрів внутрішніх справ, порядок підготовки та проведення його засідань, 

процедуру підготовки та прийняття документів, що виносяться на розгляд, а 

також порядок здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень. У 

Загальних положеннях Регламенту наводяться правові засади діяльності РМВС. 

3. Внутрішньодержавними суб’єктами міжнародного співробітництва у 

сфері запобігання злочинності є: Міністерство внутрішніх справ України, 

Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України, Державна 

прикордонна служба України, Державна міграційна служба України, Державне 

бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро України, Державна 

фіскальна служба України, Державна служба фінансового моніторингу 

України. 

4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У 

СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ.  

Важливим питанням міжнародного співробітництва у сфері запобігання 

злочинності є її правове регламентування. Дослідження цього питання в першу 

чергу передбачає аналіз національного та міжнародного законодавства. 

На національному рівні питання міжнародного співробітництва у сфері 

запобігання злочинності регулюються Законами та іншими нормативно-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2129-19#n2
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правовими актами. В даному випадку нормативно-правові акти можна поділити 

на: 

- нормативно-правові акти загальної дії (Укази Президента України, 

Державні програми, постанови Верховної Ради України, розпорядження 

Кабінету Міністрів України);  

- міжвідомчі нормативно-правові акти, які регламентують  вказану 

діяльність кількох відомств (накази, інструкції); 

- відомчі нормативно-правові акти, які регламентують  вказану 

діяльність одного відомства (МВС України, Служба безпеки України, 

Генеральна прокуратура України, Державна прикордонна служба України 

Державна митна служба України).  

На національному рівні протидія транснаціональній злочинності за 

відсутності окремого Закону регулюється іншими загально-спеціальними 

Законами: Закони України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-

розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю», «Про боротьбу з тероризмом», «Про запобігання 

корупції», «Про національну безпеку України» тощо. 

Вказані закони, як і інші нормативно-правові акти визначають загальні 

засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання злочинності. 

Наприклад, в статті 4 «Міжнародне співробітництво поліції» Закону України 

«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р., зазначено, що взаємовідносини у 

сферах діяльності поліції з відповідними органами інших держав та 

міжнародними організаціями базуються на міжнародних договорах, а також на 

установчих актах та правилах міжнародних організацій, членом яких є Україна. 

Поліцейські можуть направлятися до міжнародних організацій, іноземних 

держав як представники поліції з метою забезпечення координації 

співробітництва з питань, що належать до повноважень поліції. Поліцейські 

можуть залучатися до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки. 

Основними нормативно-правовими актами загальної дії є Укази 

Президента України, Державні та інші програми, Концепції, постанови 

Верховної Ради України та розпорядження Кабінету Міністрів України.  

Вказані нормативно-правові акти направлені на реалізацію конкретних 

дій направлених на протидію транснаціональній злочинності. Серед таких 

нормативно-правових актів можна виділити наступні: 

1) Укази Президента України: 

- Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо 

посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» від 6.02.2003 р.;  

- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо боротьби з 

відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом» від 19.07.2001 р.; 

- Указ Президента України «Про Стратегію національної безпеки 

України» від 6.05.2015 р.; 

2) Державні програми та стратегії протидії злочинам транснаціонального 

характеру та програми реалізації певних положень міжнародних конференцій 
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або міжнародних договорів: 

- Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 

2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 

2016 р. № 111, відповідно до якої міжнародне співробітництво у сфері протидії 

торгівлі людьми здійснюється у таких напрямках: 

продовження співпраці з міжнародними та громадськими організаціями у 

сфері протидії торгівлі людьми; 

розвиток міжнародного співробітництва у некримінальній сфері з метою 

запобігання торгівлі людьми, надання допомоги громадянам України, 

іноземцям та особам без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми. 

- Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 

735-р. відповідно до якої міжнародне співробітництво у сфері обігу наркотиків 

є важливою складовою частиною реалізації зовнішньополітичних інтересів 

держави. У цьому контексті держава: 

розширює і підвищує ефективність міжнародного співробітництва на всіх 

рівнях у сфері формування наркополітики шляхом виконання спільних програм 

і проектів, проведення досліджень у цій галузі, навчання та обміну досвідом з 

профілактики, лікування та реабілітації тощо; 

вживає заходів із приведення національного законодавства щодо 

наркотиків у відповідність з нормативними актами ООН, ЄС та кращими 

міжнародними зразками; 

намагається прискорити інтеграцію вітчизняного інформаційного 

простору в міжнародні інформаційні системи в цій сфері; 

підтримує міжнародне співтовариство в боротьбі з незаконним обігом 

наркотиків стосовно зменшення обсягу пропонування та зниження попиту на 

наркотики, що знаходяться в незаконному обігу, у тому числі подолання 

негативних наслідків від їх вживання, удосконалює обмін оперативно-

аналітичною інформацією і розроблення спільних стратегій щодо наркотиків; 

розвиває співробітництво на всіх рівнях, надаючи пріоритет співпраці з 

Міжнародним комітетом ООН з контролю за наркотиками, ВООЗ, Управлінням 

ООН з наркотиків і злочинності та іншими організаціями ООН, ЄС, Ради 

Європи; 

сприяє удосконаленню механізмів протидії транснаціональній 

злочинності у сфері незаконного обігу наркотиків та пов’язаних з ними форм 

організованої злочинної діяльності; 

забезпечує своєчасне інформування Міжнародного комітету ООН з 

контролю за наркотиками про приєднання України до міжнародних правових 

актів у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків, а також у разі зміни 

національного законодавства щодо стану контролю в цій сфері; 

здійснює заходи із забезпечення обміну досвідом і багатостороннього 

обміну інформацією із зарубіжними партнерами, міжнародними урядовими та 

неурядовими організаціями щодо розвитку сучасного законодавства, новітніх 

методів боротьби з незаконним обігом наркотиків; 
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бере активну участь у міжнародному співробітництві у сфері боротьби з 

незаконним обігом наркотиків, формуванні загальносвітової системи боротьби 

з наркобізнесом. 

- Програма реалізації положень Варшавської конференції щодо спільної 

боротьби проти тероризму, затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 14.12.2001 р. № 1694; 

3) Концепції розвитку системи протидії злочинам транснаціонального 

характеру: 

- Концепція розвитку системи запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню 

тероризму на 2005-2010 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 3 серпня 2005 р. № 315; 

4) постанови Верховної Ради України та розпорядження Кабінету 

Міністрів України.  

В більшості випадків міжвідомчими нормативно-правовими актами, що 

регламентують діяльність кількох відомств у протидії транснаціональній 

злочинності є спільні інструкції. Наприклад, такими інструкціями є: Інструкція 

про порядок здійснення міжнародного співробітництва з питань взаємної 

правової допомоги, видачі правопорушників (екстрадиції), передачі 

(прийняття) засуджених осіб, виконання вироків та інших питань міжнародного 

судового співробітництва у кримінальному провадженні під час судового 

провадження, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 

19.08.2019 року № 2599/5; Інструкція про порядок використання 

правоохоронними органами можливостей HЦБ Інтерполу в Україні в 

попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів від 9 січня 1997 р. 

№ 3/1/2/5/2/2. 

Положення щодо міжнародного співробітництва у сфері запобігання 

злочинності знаходить своє відображення в багатосторонніх (конвенціях) та 

двосторонніх міжнародних договорах. 

Виходячи з великої кількості та різноманітності міжнародних договорів 

можна здійснити наступну їх класифікацію. 

За кількістю сторін (держав): 

- багатосторонні міжнародні договори (конвенції, угоди, концепції, 

програми спільних заходів); 

- двосторонні міжнародні договори (угоди, спільні заяви). 

В свою чергу багатосторонні міжнародні договори можна поділити на ті, 

що прийняті в рамках державних об’єднань чи організацій: Організації 

Об’єднаних Націй, Ради Європи та Співдружності Незалежних Держав (Угода 

про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у 

боротьбі з торгівлею людьми, органами і тканинами людини від 25 листопада 

2005 р.) або інших державних об’єднань, наприклад, Організація 

Чорноморського Економічного Співробітництва, ГУАМ (наприклад, Угода між 

урядами держав-учасниць ГУАМ у сфері боротьби з тероризмом, 

організованою злочинністю і іншими небезпечними видами злочинів від 
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20.07.2002 р. та Угода між урядами держав-учасниць Чорноморського 

Економічного Співробітництва про співпрацю в боротьбі зі злочинністю, 

зокрема організованою від 2.10.1998 р., Угода між Україною та Європейським 

поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво, 

ратифіковано Законом України № 2129-VIII від 12.07.2017 р.). 

За напрямком протидії злочинності можна поділити багатосторонні 

міжнародні договори на: 

- договори, які направлені на боротьбу зі злочинами транснаціонального 

характеру (міжнародними злочинами і злочинами міжнародного характеру), 

наприклад, Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних 

засобів і психотропних речовин 1988 р., Конвенція про відмивання, пошук, 

арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, 1990 р. ; 

- договори, які направлені на боротьбу з організованими формами 

злочинності, у т.ч. транснаціональною, наприклад, Конвенція Організації 

Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 

15.11.2000 р., Рамкова Конвенція проти організованої злочинності від 

21.07.1997 р.; 

- договори, які направлені на боротьбу з незаконною діяльністю щодо 

підтримки та розвитку деяких видів транснаціональної злочинності, наприклад, 

Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму, 1999 р. 

Окремо можна виділити багатосторонні міжнародні договори направлені 

на надання правової допомоги у кримінальних справ, наприклад, Конвенція про 

правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних 

справах від 22.01.1993 р., Європейська конвенція про взаємну допомогу у 

кримінальних справах 1959 р. тощо. 

Також можуть бути підписані багатосторонні міжнародні договори на 

рівні відомств та урядів держав, наприклад, Типова угода про співробітництво 

органів внутрішніх справ прикордонних регіонів  від 17.02.1995 р., затверджена 

Рішенням Ради міністрів внутрішніх справ держав-учасниць СНД від 

17.02.1995 р.   

Що стосується двосторонніх договорів, то в свою чергу їх також можна 

поділити на ті, що підписані на рівні відомств держав (наприклад, Угода про 

співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та 

Міністерством внутрішніх справ Республіки Польща в боротьбі зі злочинністю 

від 12.03.1992 р.) та на ті, що підписані на рівні урядів держав (наприклад, 

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про 

співробітництво в сфері боротьби з організованою злочинністю від 

3.03.1999 р.).  

За напрямками протидії злочинності двосторонні договори можна 

поділити на: 

- договори, які направлені на боротьбу із злочинністю, наприклад, 

Угода про співробітництво у боротьбі зі злочинністю між Міністерством 

внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Румунії від 

18.05.1992 р.; 
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- договори, які направлені на боротьбу з конкретними видами злочинів, 

наприклад, Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ 

України та Федеральним міністром внутрішніх справ Австрійської Республіки в 

боротьбі з незаконним обігом наркотиків та організованою злочинністю від 

08.09.1992 р. 

Багатостороннім міжнародним договором, який регулює питання щодо 

протидії транснаціональній злочинності на рівні світового співтовариства, 

включаючи держави ЄС є Конвенція ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності від 15.11.2000 р. (далі – конвенція), Протокол про 

попередження і припинення  торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і 

покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності від 15.11.2000 р., Протокол проти незаконного ввозу 

мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 р. 

Мета конвенції полягає у сприянні співробітництву в справі більш 

ефективного попередження транснаціональної організованої злочинності та 

боротьби з нею. Виходячи зі змісту конвенції транснаціональна організована 

злочинність включає в себе відмивання коштів, корупцію, торгівлю людьми, 

особливо жінками і дітьми, нелегальну міграцію. 

Конвенція застосовується до попередження, розслідування і карного 

переслідування у зв’язку зі злочинами транснаціонального характеру, тобто 

такими злочинами, які вчиненні 

- у більш ніж одній державі; 

- в одній державі, але істотна частина їх підготовки, планування, 

керівництва або контролю має місце в іншій державі; 

- в одній державі, але за участю організованої злочинної групи, яка 

здійснює злочинну діяльність у більш ніж одній державі; 

- в одній державі, але їх істотні наслідки мають місце в іншій державі. 

Конвенція передбачає комплекс організаційно-правових питань та 

організаційно-практичних заходів. 

Іншим міжнародним документом, який регламентує діяльність 

правоохоронних органів щодо протидії транснаціональній організованій 

злочинності є Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти 

організованої транснаціональної злочинності від 23.12.1994 р., який вказує на 

те, що оскільки відсутність відповідних механізмів співробітництва різко 

знижує ефективність спільних зусиль, державам слід при необхідності 

розвивати і удосконалювати канали двосторонньої та багатосторонньої 

допомоги. У зв’язку з цим слід опиратися на більш широке застосування 

«типових» договорів і відповідних регіональних міжнародно-правових 

документів і сприяти такому застосуванню. 

Інші багатосторонні міжнародні договори направлені на боротьбу з 

конкретними видами конвенційних злочинів транснаціонального характеру, 

наприклад, Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією 

проституції третіми особами 1950 р., Конвенція про боротьбу з незаконними 
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актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства 1988 р., 

Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, 

фінансуванням та навчанням найманців 1989 р., Міжнародна конвенція про 

боротьбу з бомбовим тероризмом 1997 р. тощо. 

Що стосується багатосторонніх міжнародних договорів прийнятих 

державами-учасницями СНД, то в даному випадку становить інтерес Концепція 

взаємодії держав-учасниць СНД у боротьбі зі злочинністю від 2.04.1999 р., яка 

передбачає необхідність врегулювання на договірній основі таких питань:  

1) порядок перебування працівників компетентних органів одних держав 

на територіях інших держав-учасниць СНД (з метою підвищення оперативності 

взаємодії); 

2) розроблення системи заходів (з метою підвищення оперативності 

взаємодії), спрямованих на спрощення порядку перетинання кордонів учасників 

СНД суб’єктами кримінального судочинства, працівниками компетентних 

органів у службових цілях, а також переміщення через ці кордони речових 

доказів у кримінальних і адміністративних справах, вилучених у злочинців 

цінностей і інших предметів, пов’язаних із припиненням, розкриттям і 

розслідуванням злочинів; 

3) створення для загального користування спеціалізованих банків 

інформації (стосовно до задач і ситуацій боротьби з організованою 

злочинністю): про стан і тенденції злочинності на територіях учасників СНД; 

про спрямованість і сфери злочинної діяльності, структури, лідерів, активних 

учасників, транснаціональних зв’язків злочинних організацій і співтовариств; 

про злочини, що вчинені і підготовлені злочинними співтовариствами; про 

фізичних і юридичних осіб, контрольованих злочинними організаціями і 

співтовариствами, іншим пов’язаним з ними способом; про фінансову і 

майнову базу злочинних співтовариств, про сфери і способи легалізації 

злочинних доходів; про корумповані зв’язки злочинних співтовариств; про 

заходи, що розробляються злочинними співтовариствами для забезпечення їх 

функціонування; 

4) забезпечення проведення спільної оперативно-розшукової роботи, у 

т.ч., при необхідності, шляхом створення об’єднаних груп з метою завоювання 

міцних оперативних позицій у криміналізованих сферах економічних структур, 

наркобізнесу, нелегального обігу зброї, відмивання злочинних доходів, 

транснаціональних злочинних зв’язків серед кримінальних авторитетів, 

корумпованих чиновників і інших категорій осіб, причетних до організованої 

злочинності, проведення контрольованих поставок, створення легендованих 

підприємств, установ і організацій, інших оперативно-розшукових мір 

підвищеної складності. 

Концепція передбачає боротьбу з такими видами злочинів 

транснаціонального характеру як: тероризм, бандитизм, захоплення заручників; 

«замовлені» і серійні вбивства; викрадення і торгівля людьми, органами або 

тканинами людини для трансплантації; найманство, незаконне виробництво або 

поширення зброї масового знищення, напади на осіб і установи, що 
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користуються міжнародним захистом, і іншими злочинами проти миру і 

безпеки людства; незаконне перетинання державного кордону держав-учасниць 

СНД терористичними групами й іншими злочинними елементами; незаконна 

міграція; фальшивомонетництво, контрабанда, легалізація засобів і майна, 

придбаних незаконним шляхом, податкові й інші злочини в економіці, що 

наносять збиток державам-учасникам СНД; злочини, пов’язані з незаконним 

виробництвом і обігом зброї, радіоактивних матеріалів, боєприпасів, вибухових 

і отруйних речовин, вибухових пристроїв; незаконне виробництво і обіг 

наркотичних засобів і психотропних речовин; злочини в сфері інтелектуальної 

власності; злочини в сфері комп’ютерної інформації; хабарництво, комерційний 

підкуп в області міждержавних, економічних і інших відносин учасників СНД; 

порушення законодавства про охорону навколишнього середовища, 

забруднення вод, атмосфери, морського середовища й інших екологічних 

злочинів, що торкаються інтересів держав-учасниць СНД; злочини проти 

безпеки руху й експлуатації транспорту, що наносять збиток державам-

учасницям СНД; злочини, вчинені проти осіб зі складу колективних 

миротворчих сил; нелегальний алкоголь, антикварний, ігорний бізнес, а також 

порнографія і проституція; будь-які злочини, вчинені злочинцями-

«гастролерами», що діють на територіях держав-учасниць СНД, або особами, 

що мають транснаціональні злочинні зв’язки; нелегальний автомобільний 

бізнес і інші злочинні зазіхання на автотранспортні засоби; організована і 

транснаціональна злочинність.  

Угода про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі зі 

злочинністю від 25.11.1998 р. (вступила в силу 14.09.1999 р.), передбачає такі 

форми взаємодії: 

- виконання запитів про проведення оперативно-розшукових заходів і 

слідчих дій; 

- розшук осіб, що переховуються від кримінального переслідування або 

відбування покарання, а також безвісти зниклих осіб; 

- розшук і повернення у встановленому порядку викрадених предметів, 

що мають номери або специфічні відмітні ознаки, у тому числі автотранспорту 

і вогнепальної зброї, а також номерних цінних паперів і паспортів (посвідчень 

особи); 

- обмін інформацією про злочини, що вчинені або готуються, і причетних 

до них фізичних і юридичних осіб; 

- обмін інформацією про нові види наркотичних засобів і психотропних 

речовин, що з’явилися в незаконному обороті, технологіях їхнього 

виготовлення і речовинах, що використовувалися при цьому, а також про нові 

методи дослідження й ідентифікації наркотичних засобів, прекурсорів і 

психотропних речовин; 

- обмін інформацією про юридичних осіб і об’єкти власності, що 

використовувалися для легалізації (відмивання) доходів від злочинної 

діяльності; 

- обмін досвідом роботи, у тому числі проведення стажувань, 
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консультацій, семінарів і навчальних курсів, а також інформацією про нові 

способи і засоби здійснення злочинів і досвідом їхнього розслідування; 

- обмін законодавчими й іншими нормативно-правовими актами, 

сприяння в придбанні навчальної і методичної літератури; 

- проведення спільних наукових досліджень з проблем, що представляють 

взаємний інтерес; 

- обмін на взаємовигідній основі науково-технічною інформацією; 

- узгодження дій по припиненню злочинів і діяльності осіб, що вчинили 

злочини або готуються до їхнього вчинення; 

- використання методу контрольованого постачання предметів, засобів і 

речовин, обіг яких регулюється спеціальними правилами, з метою виявлення 

осіб, що беруть участь у незаконному обігу таких предметів, засобів і речовин і 

їх кримінального переслідування (ст. 8); 

- вжиття погоджених заходів для забезпечення безпеки осіб, а в разі 

потреби – і їх близьких родичів, показання або дії яких мають або можуть мати 

важливе значення для розслідування або судового розгляду кримінальних справ 

(ст. 9). 

Відповідно до вказаної Угоди співробітництво відбувається у 

попередженні, припиненні, виявленні, розкритті і розслідуванні злочинів, 

особливо таких діянь, як злочини проти життя і здоров’я, волі, честі і гідності 

особи; незаконний обіг зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних речовин та 

вибухових пристроїв, а також ядерних і радіоактивних матеріалів, міжнародний 

тероризм, бандитизм, захоплення заручників; незаконний обіг наркотичних 

засобів, прекурсорів і психотропних речовин; злочини в сфері економічної 

діяльності, у тому числі у сфері оподатковування, легалізації (відмивання) 

доходів від злочинної діяльності, контрабанда, фальшивомонетництво і 

підробка цінних паперів; злочини проти власності, у тому числі розкрадання 

автотранспортних засобів і зв’язані з цим незаконні операції; торгівля людьми й 

експлуатація проституції третіми особами; незаконний обіг культурних і 

історичних цінностей; екологічні злочини; незаконна міграція.  

Угода про співробітництво Міністерств внутрішніх справ у сфері 

боротьби з організованою злочинністю від 17.02.1994 р. Відповідно до угоди 

Співробітництво в боротьбі з організованою злочинністю буде здійснюватися в 

наступних формах: 

- обмін оперативно-розшуковою, довідковою, криміналістичною й іншою 

інформацією; 

- проведення на запити оперативно-розшукових заходів і окремих 

процесуальних дій по справах, пов’язаних з організованою злочинністю; 

- планування й здійснення скоординованих заходів, спрямованих на 

попередження, виявлення й припинення злочинної діяльності організованих 

груп, включаючи в необхідних випадках проведення «контрольоване 

постачання» тощо. 

Угода про співробітництво між урядами держав-учасниць ГУАМ (Грузія, 

Україна, Азербайджанська Республіка, Республіка Молдова) у сфері боротьби з 



178 
 

тероризмом, організованою злочинністю і іншими небезпечними видами 

злочинів від 20.07.2002 р. передбачає співробітництво у таких сферах: боротьба 

з тероризмом; боротьба з організованою злочинністю; боротьба з незаконними 

збройними формуваннями; боротьба з незаконним обігом зброї й боєприпасів, 

військової техніки, окремих видів сировини, матеріалів, устаткування й 

технологій, які можуть бути використані для їхнього створення, вибухових і 

отруйних речовин; боротьба з незаконним обігом ядерних матеріалів, 

радіоактивних речовин, матеріалів, устаткування й технологій подвійного 

призначення, які можуть бути використані в створенні й виробництві зброї 

масового знищення; боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів; боротьба з підробкою засобів платежу, 

цінних паперів, фінансових документів, документів, що засвідчують 

особистість, а також впровадженням їх в обіг і незаконне використання; 

боротьба зі злочинами в економічній і фінансовій сферах, у т.ч. злочинами, 

пов’язаними з ухиляння від сплати податків, відмиванням грошей і корупцією; 

боротьба з контрабандою й іншими митними правопорушеннями; боротьба зі 

злочинами проти особистості, а також майновими злочинами; боротьба із 

крадіжками, незаконним обігом і торгівлею автотранспортними засобами; 

боротьба з нелегальною міграцією, незаконним переміщенням і торгівлею 

людьми; боротьба зі злочинами в сфері використання комп’ютерних технологій 

і комп’ютерних мереж; боротьба зі злочинами в сфері інтелектуальної 

власності; боротьба із захопленням повітряних, морських суден і інших 

транспортних засобів. 

Додатковий протокол про боротьбу з тероризмом до Угоди між урядами 

держав-учасниць Чорноморського Економічного Співробітництва 

(Азербайджанська Республіка, Республіки Албанія, Республіка Болгарія, 

Республіка Вірменія, Грецька Республіка, Грузія, Республіка Молдова, 

Російська Федерація, Румунія, Сербія і Чорногорія, Турецька Республіка, 

Україна) про співпрацю у боротьбі зі злочинністю, зокрема організованою від 

3.12.2004 р. передбачає співробітництво, зокрема в питаннях: 

- боротьби з підготовкою та здійсненням актів тероризму, а також 

забезпеченням терористів будь-якою формою підтримки, у тому числі 

фінансовою; 

- відмови надання безпечного притулку тим, хто фінансує, планує, 

підтримує або здійснює акти тероризму; 

- розкриття та ліквідації місць, де здійснюється навчання терористів, 

планування та підготовка актів тероризму, якщо надано конкретні докази; 

запобігання пересуванню та ліквідації маршрутів руху терористів і 

терористичних груп; 

- виявлення та ідентифікації структур, які використовуються 

терористичними групами або організаціями для приховування їхньої 

діяльності; 

- недопущення, викриття та припинення фінансової підтримки, 

постачання зброї та боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв, ядерних і 
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радіоактивних матеріалів та їхніх джерел, хімічної та біологічної зброї та їхніх 

складових, а також надання будь-якої допомоги будь-яким особам й 

організаціям стосовно планування, підготовки та здійснення актів тероризму. 

Програма спільних заходів боротьби з організованою злочинністю та 

іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць СНД від 

12.03.2003 р. (Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка 

Вірменія, Республіка Грузія, Республіка Казахстан, Республіка Киргизстан, 

Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, 

Туркменистан, Республіка Узбекистан, Україна) передбачає комплекс 

організаційно-правових питань та організаційно-практичних заходів боротьби 

зі злочинністю. Вказана  програма передбачає проведення організаційно-

практичних заходів щодо боротьби з бандитизмом і збройною злочинністю, 

наркобізнесом та злочинністю в сфері економіки. 

Типова угода про співробітництво органів внутрішніх справ 

прикордонних регіонів від 17.02.1995 р. направлена на безпосереднє 

співробітництво прикордонних регіонів один з одним, діючи в межах своєї 

компетенції, з дотриманням законодавства і міжнародних договорів держав та 

передбачає взаємний обмін оперативно-розшуковою, криміналістичною та 

іншою інформацією. Відповідно до Типової угоди органи внутрішніх справ 

прикордонних регіонів обмінюються досвідом своєї діяльності у сфері 

попередження злочинності і боротьби з нею, сприяють у внесенні змін до 

діючого порядку надання правової та іншої допомоги у кримінальних справах, 

спрямованих на спрощення процедур і розширення можливостей такої 

допомоги, зокрема  шляхом надання правоохоронним органам прикордонних 

регіонів права безпосередніх зносин з питань надання правової допомоги по 

кримінальних справах (ст.ст. 7, 8). 

Двосторонні міжнародні договори відображають ті ж положення щодо 

напрямків і форм співробітництва, які містяться в багатосторонніх 

міжнародних договорах, але з конкретизацією суб’єктів протидії злочинності та 

організаційно-правових питань і організаційно-практичних заходів.  

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

1. На національному рівні питання міжнародного співробітництва у сфері 

запобігання злочинності регулюються Законами та іншими нормативно-

правовими актами. В даному випадку нормативно-правові акти можна поділити 

на: 

- нормативно-правові акти загальної дії (Укази Президента України, 

Державні програми, постанови Верховної Ради України, розпорядження 

Кабінету Міністрів України);  

- міжвідомчі нормативно-правові акти, які регламентують  вказану 

діяльність кількох відомств (накази, інструкції); 

- відомчі нормативно-правові акти, які регламентують  вказану 

діяльність одного відомства (МВС України, Служба безпеки України, 

Генеральна прокуратура України, Державна прикордонна служба України 
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Державна митна служба України).  

На національному рівні протидія транснаціональній злочинності за 

відсутності окремого Закону регулюється іншими загально-спеціальними 

Законами: Закони України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-

розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю», «Про боротьбу з тероризмом», «Про запобігання 

корупції», «Про національну безпеку України» тощо. 

Вказані закони, як і інші нормативно-правові акти визначають загальні 

засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання злочинності. 

Наприклад, в статті 4 «Міжнародне співробітництво поліції» Закону України 

«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р., зазначено, що взаємовідносини у 

сферах діяльності поліції з відповідними органами інших держав та 

міжнародними організаціями базуються на міжнародних договорах, а також на 

установчих актах та правилах міжнародних організацій, членом яких є Україна. 

Поліцейські можуть направлятися до міжнародних організацій, іноземних 

держав як представники поліції з метою забезпечення координації 

співробітництва з питань, що належать до повноважень поліції. Поліцейські 

можуть залучатися до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки. 

Основними нормативно-правовими актами загальної дії є Укази 

Президента України, Державні та інші програми, Концепції, постанови 

Верховної Ради України та розпорядження Кабінету Міністрів України.  

Вказані нормативно-правові акти направлені на реалізацію конкретних 

дій направлених на протидію транснаціональній злочинності.  

В більшості випадків міжвідомчими нормативно-правовими актами, що 

регламентують діяльність кількох відомств у протидії транснаціональній 

злочинності є спільні інструкції. 

2. Положення щодо міжнародного співробітництва у сфері запобігання 

злочинності знаходить своє відображення в багатосторонніх (конвенціях) та 

двосторонніх міжнародних договорах. 

Виходячи з великої кількості та різноманітності міжнародних договорів 

можна здійснити наступну їх класифікацію. 

За кількістю сторін (держав): багатосторонні міжнародні договори та 

двосторонні міжнародні договори. 

3. Двосторонні міжнародні договори відображають ті ж положення щодо 

напрямків і форм співробітництва, які містяться в багатосторонніх 

міжнародних договорах, але з конкретизацією суб’єктів протидії злочинності та 

організаційно-правових питань і організаційно-практичних заходів.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

1. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності – це 

співробітництво держав та її правоохоронних органів, яке передбачено 

багатосторонніми та двохсторонніми договорами, спрямоване на розробку і 

координацію заходів щодо попередження, припинення і розкриття міжнародних 
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кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень міжнародного 

характеру, а також вироблення комплексу цілей, завдань, форм і напрямків з 

мінімізації транснаціональних і внутрішньодержавних протиправних діянь. 

2. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності 

спрямоване на попередження, припинення і розкриття міжнародних 

кримінальних правопорушень і кримінальних правопорушень міжнародного 

характеру. В більшості випадків міжнародні кримінальні правопорушення 

сформульовано у статутах міжнародних військових трибуналів (Нюрнберг, 

Токійський, Югославський), в конвенціях (Женевська конвенція 1946 р.) а 

також у Римському Статуті 1998 р. Що стосується кримінальних 

правопорушень міжнародного характеру, то діяльність яка направлена на їх 

запобігання регламентується двосторонніми чи багатосторонніми 

міжнародними договорами, конвенціями, угодами тощо).  

3. Міжнародне співробітництво Міністерства внутрішніх справ України з 

правоохоронними організаціями та правоохоронними органами інших держав у 

сфері запобігання злочинності здійснюється на підставі двосторонніх відомчих 

та багатосторонніх договорів (конвенцій, угод), які передбачають напрямки та 

форми співробітництва, кількість та види котрих залежать від узгодженості 

сторін.  

4. Виходячи з аналізу двосторонніх договорів міжнародне 

співробітництво у сфері запобігання злочинності між правоохоронним 

органами здійснюється в різних напрямках бородьби зі злочинами, 

передбаченими чинним кримінальним законодавством.  

5. Договори про міжнародне співробітництво передбачають форми такого 

співробітництва, кількість та види котрих залежать від узгодженості 

Міністерств внутрішніх справ, а також можливість розробки та розвитку інших 

взаємоприйнятних форм співробітництва. 

6. Сьогодні можна констатувати наявність системи міжнародних 

універсальних та регіональних організацій міжурядового та неурядового 

характеру, які займаються окремими аспектами протидії злочинності. Очолює 

цю систему Організація Об’єднаних Націй, одним із основних напрямків 

діяльності якої є попередження злочинності як соціального явища.  

Прийняття України до Інтерполу відбулося 4 листопада 1992 р. на 61-й 

сесії Генеральної асамблеї Інтерполу (м. Дакар, Сенегал).  

7. 24 вересня 1993 р. Радою глав урядів СНД відповідно до Програми 

спільних заходів для боротьби з організованою злочинністю й іншими 

небезпечними злочинами на території СНД було прийняте рішення про 

створення Бюро по координації боротьби з організованою злочинністю й 

іншими небезпечними видами злочинів на території Співдружності незалежних 

держав. 

16 грудня 1998 рішенням Ради міністрів внутрішніх справ держав-

учасниць СНД від  р. було затверджено Регламент Ради міністрів внутрішніх 

справ держав-учасниць СНД.  

8. Внутрішньодержавними суб’єктами міжнародного співробітництва у 
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сфері запобігання злочинності є: Міністерство внутрішніх справ України, 

Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України, Державна 

прикордонна служба України, Державна міграційна служба України, Державне 

бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро України, Державна 

фіскальна служба України, Державна служба фінансового моніторингу 

України. 

9. На національному рівні питання міжнародного співробітництва у сфері 

запобігання злочинності регулюються Законами та іншими нормативно-

правовими актами.  

На національному рівні протидія транснаціональній злочинності за 

відсутності окремого Закону регулюється іншими загально-спеціальними 

Законами: Закони України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-

розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю», «Про боротьбу з тероризмом», «Про запобігання 

корупції», «Про національну безпеку України» тощо. 

Вказані закони, як і інші нормативно-правові акти визначають загальні 

засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання злочинності.  

Основними нормативно-правовими актами загальної дії є Укази 

Президента України, Державні та інші програми, Концепції, постанови 

Верховної Ради України та розпорядження Кабінету Міністрів України.  

Вказані нормативно-правові акти направлені на реалізацію конкретних 

дій направлених на протидію транснаціональній злочинності.  

В більшості випадків міжвідомчими нормативно-правовими актами, що 

регламентують діяльність кількох відомств у протидії транснаціональній 

злочинності є спільні інструкції. 

10. Положення щодо міжнародного співробітництва у сфері запобігання 

злочинності знаходить своє відображення в багатосторонніх (конвенціях) та 

двосторонніх міжнародних договорах. 

Виходячи з великої кількості та різноманітності міжнародних договорів 

можна здійснити наступну їх класифікацію. 

За кількістю сторін (держав):багатосторонні міжнародні договори та 

двосторонні міжнародні договори. 

11. Двосторонні міжнародні договори відображають ті ж положення щодо 

напрямків і форм співробітництва, які містяться в багатосторонніх 

міжнародних договорах, але з конкретизацією суб’єктів протидії злочинності та 

організаційно-правових питань і організаційно-практичних заходів.  
 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні теоретичні 

поняття міжнародного співробітництва у сфері запобігання злочинності. У 

зв’язку з цим, під час підготовки до семінарського заняття відпрацювати 

наступні питання: 

1. Правові і організаційні засади міжнародного поліцейського 

співробітництва. 

2. Характеристика кримінальних правопорушень щодо яких здійснюється 
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міжнародне співробітництво. 

3. Діяльність міжнародних організацій у сфері запобігання злочинності. 

4. Формування міжнародних стандартів у сфері запобігання злочинності. 

 


