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ВІД УЧНІВ
«Следовать за мыслями великого человека
есть наука самая занимательная»
А. С. Пушкин

… Дві тисячі двадцятий рік виявився «щедрим» на всілякі несподіванки,
що внесли зміни у звичне життя безлічі людей. Але зірками колись було
визначено Одній Талановитій Людині зустріти в цьому році свою мудру
і благородну зрілість, доторкнувшись до омріяних вершин Її Величі Науки, з яких відкривається монументальна панорама вже зробленого та
чудова перспектива подальших шляхів до ще крутіших вершин, по яких
продовжить свій хід чисельні наукові послідовники творця сучасної кримінології Володимира Васильовича Голіни. Істинному вченому, відомому
кримінологу, наставнику й вчителю лише вісімдесят п’ять… Хіба ж це
вік для Науки? Звісно ж, ні. Це зоряна юність наукової думки, час мрій
і возведення будівельних лісів, за якими одного дня відкриється величезна
будівля наукової картини світу, це лише початок довгого шляху укорінення
кванту розумного, що повинен знайти відгук у тих мислячих учених-послідовників, які намагаються «вивести» кримінологію в маси, щоденно
доводячи її потрібність і роблячи затребуваною в нашому хворому на
чисельні соціальні пандемії суспільстві.
З ім’ям В. В. Голіни завжди пов’язуватиметься час Ренесансу вітчизняної кримінології. Адже з його становленням як вченого настала ера
кримінології у кращому сенсі цього слова, оскільки напрям поступального
прогресивного руху в сфері боротьби зі злочинністю залежить від зусиль
саме таких кримінологів, до когорти яких сміливо можна зарахувати нашого колегу і вчителя – Володимира Васильовича, та сфера впливу яких
простягається в суспільстві набагато далі, ніж каральна міць держави,
коли злочин уже вчинено. Сила кримінологічного знання схожа на силу
релігійних догматів. Напевно, лише ці два феномени – знання і віра – здатні
якомога міцніше утримувати людину від вчинення злого, несправедливого,
7

поганого. Такий тандем – життєдайність кримінологічної «Біблії» і глибока моральність – нескінчену кількість разів віддзеркалено у роздумах
Учителя з одвічної теми протистояння злу, яким і є злочинність і якій, за
оцінками експертів ООН, відводять другу сходинку серед загроз людству
після загрози ядерної катастрофи. Зумій ми, послідовники, передати
і донести людям лише небагато з цього знання – і зі злочинною отрутою
у нашому суспільстві можна буде боротися не без успіху. Хтось скаже,
що це поки що фантастика. Відповімо: щоб ефективно боротися зі злочинністю, нам треба бути і фантастами теж. Сама по собі ідея побороти
злочинність здається не меншою фантастикою, ніж, скажімо, винахід
телепорту. Але хіба людство відмовляється від цих двох ідей? А тому
й цікаво нам, учням, одного разу взяти й розвинути ідею В. В. Голіни під
назвою «фантастична кримінологія». Раніше ми не розуміли, а тепер,
спілкуючись з Володимиром Васильовичем, все більше і більше схильні
до ідеї, що кримінологія повинна йти в ногу з технічним прогресом, який
інколи здається незбутньою фантастикою. І в цьому плані ювіляр бачить
нові можливості боротьби зі злочинністю на кілька порядків глибше, ніж
багато хто з нас. Оригінальні ідеї дають поштовх до розвитку багатьох
напрямів у сфері запобігання злочинності, пояснення чому криється саме
у «фантастичному» ракурсі, не обмеженому всім відомою «класикою». І як
тут не згадати чудові слова Ж. Верна про те, що прийде час, коли наука
випередить фантазію…
Кримінологічний майданчик Інституту інколи перетворюється на
справжній науковий полігон випробувань нової «кримінологічної зброї».
У результаті у нас народжуються дуже цікаві плани, пов’язані з необхідністю популяризувати кримінологічні знання серед практиків і населення.
Теоретичні знання, – дає настанову Володимир Васильович, – повинні бути
практично орієнтованими і працювати на реальну протидію злочинності
з використанням наукових знань, про які фахівці «із землі» часто-густо
навіть і не чули, а тому в реальності вони раз за разом заново вимушені
«винаходити велосипед». І як тут посперечається з тим фактом, що кримінологія повинна зробити «розворот» на практику, ставши більшою
мірою наукою прикладною. Водночас своїм колегам і учням Володимир
Васильович доводить не хитру істину: «якщо ти – справжній кримінолог,
то здатний розібратися в будь-якій проблемі, будь то кримінально-правове питання або будь-яке інше». І дійсно – в кримінальному праві навіть
підстави криміналізації того чи іншого суспільно небезпечного діяння
є фактично кримінологічним зрізом проблеми.
8

Навіть працюючи над цим ювілейним виданням, ми якийсь час міркували про те, а чи можна в кримінології відкрити закони, рівні закона
фізики або хімії? Адже ми теж маємо справу з цифрами, з вимірюванням
параметрів певних явищ, їх ґенезою. Навіть якісь правильно помічені
зумовлювання й зв’язки гучно називаємо закономірностями. Значить,
наші висновки за своєю сутністю схожі на закони фізичні. І в цьому сенсі
кримінологія знаходиться ближче за всі інші суспільні науки від відкриття
законів соціальних, рівних за силою впливу законам природним. Поштовхом до таких роздумів стало прочитання робіт Володимира Васильовича,
присвячених теоретичним і практичним проблемам аналізу особливостей
злочинності та запобігання їй. Глибокі й вдумливі строки нашого Вчителя
стали нібито символічним зенітом сили кримінологічної думки, котра
увібрала в себе цікаві спостереження, одного разу висловлені відомим
бельгійським кримінологом А. Кетле, який у своїй праці під назвою «Соціальна система і закони, що нею керують» ані трохи не сумнівався, що
соціальними процесами так само, як й у фізиці, хімії, математиці, теж
керують закони. І кримінологам треба лише віднайти ці закони та враховувати їх в облаштуванні ідеального суспільства загального благоденства.
Нас, учнів, Володимир Васильович вчить бути щедрими на думки та
ідеї. Адже саме цей безцінний досвід комунікації визнає вектори бачення
та розв’язання багатьох кримінологічних і соціально-політичних проблем
української сучасності. Збираючись разом, ми розповідаємо Вчителю про
те, як проходять наші наукові будні, якими сподіваннями живемо, над
чим працюємо. І такі наші зустрічі – своєрідні хроніки розвитку кримінологічної науки в першій чверті ХХІ століття. Ми навчилися науковому
колективізму та разом із тим продовжуємо бути лідерами, ми з упевненістю
крокуємо в майбутнє нашої країни та одночасно вболіваємо за долю теперішню, ми радимося з метром «з приводу і без приводу» та розвиваємося
як цілком самостійні, самодостатні «наукові одиниці». Словом, ми завжди
в епіцентрі подій наукової кримінологічної школи, ім’я якої завжди буде
пов’язуватися з Володимиром Васильовичем Голіною.
Задумка зібрати в одній збірці кримінологічні перлини, які створив
кримінологічний океан Всесвіту Володимира Васильовича, належить
нам, його учням і послідовникам. І праці, що увійшли до видання, яке,
шановний читач, ви тримаєте зараз в руках, є свого роду віхами впевненого
поступу Ученого на нескінченому науковому шляху. На жаль, чимало робіт
Учителя залишилося поза цією збіркою. Але ми віримо, що зазирнувши
у підготовлений нами кримінологічний Всесвіт, Ви забажаєте самостійно
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знайти відповіді і в інших роботах метра кримінологічної думки рубежу
століть…
Видання є подарунковим вітанням від учнів Володимира Васильовича:
тих, хто знайшов себе у науковій та викладацькій діяльності – В. С. Батиргареєвої – докт. юрид. наук, ст. наук. співробіт.; Б. М. Головкіна – докт.
юрид. наук, проф.; Т. В. Корнякової – докт. юрид. наук, проф.; Ю.Б. Данильченка – докт. юрид. наук, доц.; С. С. Шрамко – канд. юрид. наук.;
М. Г. Колодяжного – канд. юрид. наук, ст. наук. співробіт.; А. В. Калініної – канд. юрид. наук; О. М. Самойлової – канд. юрид. наук; Н. В.  Сметаніної – канд. юрид. наук, М. О. Маршуби – канд. юрид. наук; К. О. Павлишин – канд. юрид. наук; Ю. С. Лимаренко, а також тих, хто реалізує
свій потенціал у правозастосовній діяльності: О. М. Артеменка – канд.
юрид. наук; А. В. Бугайця – канд. юрид. наук; А. В. Іванова – канд. юрид.
наук; М. Ю. Марченка – канд. юрид. наук; О. С. Рябчук – канд. юрид. наук;
С. В. Рябчука – канд. юрид. наук.
В. С. Батиргареєва
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Розділ 1
Монографічні твори
Теоретические проблемы
специально-криминологического
предупреждения преступлений*
§ 1. Понятие, общая характеристика и структура
специально-криминологического предупреждения
В первых работах по криминологии 60‑х годов1 уже отвергается
узко юридическая трактовка понятия предупреждения преступности
как задачи, вытекающей из целей наказания по советскому уголовному
праву. Предупреждение преступности рассматривается в широком плане как система государственных и общественных мер, направленных
на «искоренение» преступности. Различаются общие и специальные
меры предупреждения преступности, намечаются контуры их классификаций. Однако структурная характеристика специальных мер авторами давалась с определенными отличиями, что помогает разделить
имеющиеся в литературе высказывания на несколько больших групп2.
Критерием отнесения ученого к той или иной группе является его позиция по отношению к дифференциации специального предупреждения
преступлений. Этот критерий группировки здесь наиболее приемлем,
поскольку дает возможность в конечном счете определить пределы
*  Голина В. В. Специально-криминологическое предупреждение преступлений :
монография. Харьков : Укр. юрид. академия, 1992. 218 с. Деп. в ИНИОН РАН № 46411
9 апреля 1992 г. Из содержания : Теоретические проблемы специально-криминологического предупреждения преступлений. Разд. 2. С. 4–55.
1   
Известно, что первый, краткий по сроку, этап развития криминологии относится к 20–30 годам. Второй этап начинается с 60‑х годов.
2   
Отчасти, эти отличия объясняются многочисленностью терминов для обозначения различных направлений по предупреждению преступлений, которые нередко
вводились учеными, следуя за некорректным их использованием в официальных
государственных и ведомственных документах (предупреждение, предотвращение,
пресечение, профилактика, специальное предупреждение и др.)
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и структуру специально-криминологического предупреждения преступлений.
Первую группу составляют мнения, авторы которых, используя
в качестве обобщающего термин «профилактика», рассматривают предупреждение преступности как составную часть всей воспитательной
работы, либо включают в это понятие всю разнообразную деятельность
в государстве по недопущению совершения преступлений. Профилактика не ассоциируется с самостоятельным, своеобразным, структурно
сложным направлением предупредительного характера. Под профилактикой Шаргородский М. Д. понимал совокупность всех общественных
и государственных мероприятий, направленных на борьбу с конкретными причинами преступности и на ее предупреждение1. Несколько
позже, разъясняя суть идеи профилактики, как криминологической
проблемы, он писал, что профилактика заключается в том, чтобы,
во‑первых, воздействовать там, где это возможно на конкретные причины, уничтожая таким образом мотивы совершения преступлений,
и, во‑вторых, устранять условия их совершения, т. е. создавать такую
обстановку, при которой лица с преступными мотивами не имели бы
возможности или боялись совершать преступления2.
Более полное определение предупреждения преступности с существенной дифференциацией его направлений и зримыми пределами
предупредительного воздействия дает Герцензон А. А. Он считает,
что предупреждение преступлений – это система государственных
и общественных мер, обеспечивающих при своем осуществлении
в конечном счете искоренение преступности путем создания условий,
исключающих возникновение причин преступлений и гарантирующих
своевременное регулирование государственных органов, общественных организаций на факты аморального, антиобщественного поведения, могущих привести на путь совершения преступлений конкретное
лицо3. Предупреждение преступлений рассматривается им в двух
аспектах: общие и специальные меры. Специальные меры основаны
на существовании специальных мероприятий государственных органов
1   
Шаргородский М. Д. Причины и профилактика преступности. Вопросы марксистской социологии (Труды социологического семинара). ЛГУ. 1962. С. 84, 108.
2   
Шаргородский М. Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом
обществе. Преступность и ее предупреждение. Ленинград, 1966. С. 47–48.
3   
Герцензон А. А. Введение в советскую криминологию. Москва, 1965. С. 16.
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и широкой общественности, которые непосредственно направлены на:
а) устранение конкретных причин и условий, которые способствовали
совершению ставших известными преступлений, и тем самым – недопущение повторений этих или подобных преступлений. Такого рода
профилактические меры осуществляются по материалам конкретных
уголовных дел, по сигналам общественности; б) пресечение совершаемых проступков и преступлений, которое возлагается на государственные органы, коллективы трудящихся и граждан. Пресекаться должны
мелкие проступки, аморальное поведение человека с той целью, чтобы
не допустить дальнейшего усиления его антиобщественных поступков и тем более – перерастания их в преступления; в) исправление
и перевоспитание лиц, совершивших преступление, что предполагает
своевременное раскрытие преступления, обнаружение виновных,
рассмотрение уголовного дела в суде, широкая гласность процесса,
вынесение справедливого приговора, применение предусмотренного
законом наказания, его исполнение и т. п.1
Отчетливо заметно сужение предела специального предупреждения, ограничение его рамками конкретного уголовного дела, что
отвечало представлениям о криминологии как части, отрасли, особом
разделе науки уголовного права2.
Некоторые ученые, исходя из необходимости, по их мнению, более
интенсивно использовать юридический аспект воздействия на причины преступности, предлагали издать близкий по духу и содержанию
дореволюционному «Уставу предупреждения и пресечения преступлений» – кодекс основных положений по предупреждению преступлений. Предназначение последнего состоит в том, чтобы пресекать
отрицательное воздействие на стадии правонарушения, не допуская
его перерастания в преступление3.
Указанный кодекс по сути должен быть Законом о предупреждении
преступлений, в котором сконцентрировались бы все меры предупредительного воздействия: от профилактики до пресечения, хотя в контексте
эти понятия употребляются как синонимы.
1   
Герцензон А. А. Об изучении и предупреждении преступности. Советское государство и право. 1960 № 7. С. 81; Он же. Введение в советскую криминологи. С. 17.
2   
Герцензон А. А. Уголовное право и социология (Проблемы социологии уголовного права и уголовной политики). Москва, 1970. С. 51.
3   
Канн Н. П. О кодексе основных положений по предотвращению преступлений
в Союзе ССР. Преступность и ее предупреждение. С. 59, 68–69.
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Вышедший в 1966 г. первый советский учебник по криминологии
как бы символизировал победу сторонников криминологического направления борьбы с преступностью, хотя спустя еще ряд лет, приводились доказательства подчиненности криминологии уголовному праву1.
В учебнике понятием предупреждения преступности охватывается
совокупность различных взаимосвязанных между собой мер, осуществляемых государственными органами и общественными организациями с целью предотвращения преступлений и устранения причин, их порождающих. Обращает на себя внимание классификация специальных
мер. По характеру они подразделяются на: меры уголовного наказания;
принудительные меры медицинского характера; принудительные меры
воспитательного характера; меры общественного воздействия; меры
дисциплинарного и административного воздействия; меры пресечения
совершаемого преступления; меры предотвращения преступления
в стадии обнаружения умысла; меры индивидуального воздействия
на неустойчивых лиц, оказавшихся в опасной обстановке, в которой
они могут встать на преступный путь; пропаганда уголовных законов,
массово-разъяснительная работа судей, прокуроров, следователей,
работников органов дознания, устранение причин преступлений и условий, способствующих их совершению2.
Примечательным является то, что здесь уже вырисовываются контуры интегративности специальных мер, складывающихся из методов
профилактического, предотвращающего и пресекательного воздействия
на преступность. Вместе с тем, профилактическое направление ограничивается главным образом материалами конкретных уголовных дел.
Подобную позицию разделяли в то время ряд ученых3.
Ко второй – наиболее многочисленной по составу – группе относятся взгляды ученых, рассматривающих специальное предупреждение
Например, Герцензон А. А. Уголовное право и социология. С. 50, 51.
Криминология. Москва, 1966. С. 114–119.
3   
См., например, Танасевич В. Г. К теоретическим основам разработки мер предупреждения преступлений. Советское государство и право, 1964. Вып. 26. С. 89–90;
Козельцев Е. А. Некоторые вопросы профилактики преступлений против представителей власти и общественности в связи с их деятельностью по охране общественного
порядка : материалы конференции по итогам научно-исследовательской работы за
1963–1964 г. г. Саратов, 1965. С. 126; Бороданков А. П. Вопросы психологии в профилактике преступности. Преступность и ее предупреждение. Ленинград, 1966. С. 93;
Карпец И. И. Проблема преступности. Москва, 1969. С. 138–143; Зеленецкий В. С. Предупреждение преступлений следователем. Харьков, 1975. С. 5 и др.
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как структурированное направление, слагающееся из самостоятельных,
имеющих свою специфику, аспектов: профилактика, предотвращение
и пресечение преступлений.
По мнению ученых этой группы, профилактика – это деятельность
государственных органов и общественных организаций по выявлению и устранению причин, порождающих преступления, и условий,
способствующих их совершению. Понятиями предотвращения и пресечения (у некоторых авторов собирательный термин – «предотвращение») охватывается соответственно работа по установлению лиц,
обнаруживших намерение совершить преступление, и прерывание
преступной деятельности на стадиях приготовления к преступлению
и покушения на преступление1.
Предпринимаются теоретические усилия по разработке проблем
именно специально-криминологического предупреждения преступлений.
Миньковский Г. И. исходит из положения, что явления и процессы,
питающие преступность, нельзя представлять как некую однородную
совокупность. Поскольку характер, объем и интенсивность негативного действия различен в зависимости от их генезиса и содержания,
постольку должны различаться направления, объем и характер профилактических мер. По его мнению, можно выделить четыре уровня действия мер криминологической профилактики: а) устранение
«узких мест» и диспропорций системы общественного воспитания,
затрудняющих формирование социально полезных качеств и облегчающих действие факторов, могущих сформировать антиобщественную
позицию личности; б) противодействие отрицательным влияниям
(в широком смысле) и их ликвидация; в) пречсечение антиобщественной тенденции в поведении с целью воспрепятствования ее
1   
Зелинский А. Ф. О некоторых вопросах предупреждения преступлений. Вопросы
уголовного права. ВЮЗИ, Москва, 1966. С. 66; Дубовец П. А. К вопросу о понятии
предупреждения преступлений. Проблемы совершенствования советского законодательства и деятельности государственных органов: респуб. науч. конф. (Тезисы
докладов). Минск, 1969. С. 178; Даньшин И. Н. Классификация мер предупреждения
преступлений против общественного порядка. Проблемы совершенствования…,
С. 181–182; Ефимов К. А. Борьба с преступлениями против общественного порядка,
общественной безопасности и здоровья населения. Минск, 1971. С. 181; Лекарь А. Г.
Профилактика преступлений. Москва, 1972. С. 3–4; Матышевский П., Туркевич И.,
Пушкарь В., Скрибник Д. Некоторые проблемные вопросы профилактики правонарушений. Радянське право. 1977. Вип. 83. С. 67–69.
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превращения в преступное; г) предотвращение совершения новых
преступлений и рецидива, т. е. меры этого уровня уже связаны с совершенным преступлением1.
Представляется, что автор расширяет пределы, т.е. объект криминологической профилактики, так сказать «педагогизирует» ряд
ее направлений. В последующих своих работах он, разъясняя свою
позицию по вопросу о ранней профилактике, пишет, что по буквальному смыслу этого понятия предполагается сравнительно небольшая интенсивность мер воздействия на личность, использование
преимущественно общевопспитательнх мер2. По задачам и степени
использования специальных средств, в том числе средства правового принуждения, Миньковский Г. М. выделяет следующие уровни (этапы) предупреждения преступности: ранняя профилактика
(в свою очередь изменяющая два направления – устранение криминогенных факторов независимо от того, успели ли они негативно
повлиять на жизнедеятельность конкретных личностей, и коррекция
уже возникших личностных деформаций, но на первоначальном этапе): непосредственная профилактика, направленная на выполнение
и устранение обстоятельств, под влиянием которых несовершеннолетние, замеченные уже в правонарушениях, совершают нарушения
общественного порядка, мелкие кражи, участвуют в употреблении
алкоголя, наркотиков и иных дурманящих веществ, азартных игр,
уклоняются от учебы и работы3; профилактика на стадии преступного
поведения; профилактическая деятельность, осуществляемая в процессе реакции на уже совершенное преступление4.
Дана своеобразная модель профилактики преступности несовершеннолетних, отражающая отдельные направления предупредительной
деятельности; она подтверждает высказанную мною выше мысль о педагогизации профилактики. Заманчивая область приложения предупредительных вил, но криминологических ли? Может быть – с помощью
криминологии?
1   
Миньковский Г. М. Предмет криминологической профилактики преступлений
и некоторые проблемы ее эффективности. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 17.
Москва, 1972. С. 18–20.
2   
Миньковский Г. М., Мирзажанов К. Проблемы охраны правопорядка и борьбы
с правонарушениями. Ташкент, 1984. С. 36; Миньковский Г. М., Тузов А. П. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Киев, 1987.
3   
Игошев К. Б., Миньковский Г. М. Семья, дети, школа. Москва, 1969. С. 336.
4   
Миньковский Г. М., Мирзажанов К. Указ. работа. С. 33–34.
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Аналогичные положения развиваются в работах других ученых1.
Жалинский А. Э. первым монографически рассмотрел специальнокриминологическое предупреждение как цельную теорию, поставил
ряд проблем, требующие своего осмысления и дальнейшей разработки.
Из мощного предупредительного потока им вычленено специальное
предупреждение, понятие которого определяется как целенаправленный процесс применения специальных криминологических знаний
и навыков «для регулирования поведения людей» с целью соблюдения
уголовно-правових норм. По механизму воздействия на криминогенные
факторы он выделяет: а) меры-нормы – специальные меры, состоящие
в установлении таких правил поведения, которые облегчают исполнение
уголовного закона и препятствуют совершению преступления; б) меры-команды, т.е. меры пробуждения к проведению профилактической
работы; в) меры-действия – это меры непосредственного воздействия на
криминогенные факторы с целью изменения неблагоприятной ситуации2.
Перед нами структура «механизма» предупредительного воздействия, изучение которого имеет важное теоретическое и практическое
значение, ибо без него нет «стыковки» субъектов предупреждения
преступлений с криминогенными объектами. Вместе с тем в позиции
Жалинского А. Э. имеется слабая сторона: не просматривается ряд
аспектов криминологической профилактики – то, на что обращает
внимание Миньковский Г. М.
Третья группа объединяет высказывания ученых, которые, помимо четкого содержательного разграничения понятий «профилактика», «предотвращение» и «пресечение», вводят еще понятие «ранняя
профилактика», «раннее предупреждение» преступлений. Под ними
понимаются (с некоторыми, иногда существенными оговорками3) соСм., например, Антонян Ю. М. О понятии профилактики преступлений. Вопросы
борьбы с преступностью. Вып. 26. Москва, 1977, С. 27, 31–34; Игошев К. Б. Профилактика преступлений: теоретический и практический аспект. Советское государство
и право. 1977. Вып. 26. С. 90–92; Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений. Москва,
1976. С. 274.
2   
Жалинский А. Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР (вопросы
теории). Львов, 1976. С. 161–162.
3   
Миньковский Г. М. пишет: «Уточняю позицию о ранней профилактике, поскольку он стал употребляться в широком смысле слова, охватывая и работу с лицами,
поставленными на профилактический учет или даже находящимися накануне преступления. Это представляется неверным, т. к. работу с лицами с выраженной антиобщественной позицией никак нельзя назвать ранней профилактикой» (Миньковский Г. М., Мирзажанов К. указ. работа. С. 36.)
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вокупность мер, имеющих целью предупреждение формирования
антиобщественной ориентации личности, устранение неблагоприятных
условий среды, в которой она находится либо может попасть, оказание
«сдерживающего» и «корректирующего» воздействия на лиц с социально отклоняющимся поведением, недопущение реализации преступного
умысла, исправление и ресоциализацию личности1.
Изменение понятия «ранняя профилактика» шло по пути расширения ее пределов «вверх и вниз», в связи с чем размывался ее объект
и становилось неясным – чем же занимается просто профилактика
преступлений. Например, Кудрявцев В. Н., освещая проблему так
называемого «проектирования личности», т.е. научно обоснованной
организации процесса ее формирования, полагал, что планирование
личности в криминологических целях возможно на трех этапах и первый из них – ранняя профилактика, предусматривающая создание всех
условий для нормального формирования личности, устранение жизненных конфликтов, развитие ее самосознания2. Более широкое понимание
раннего предупреждения предлагает Харшак Е. А., относя к нему меры,
направленные на предупреждения формирования антиобщественной
ориентации личности и ее ресоциализацию, недопущение реализации
1   
Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального
преступного поведения). Москва, 1968. С. 172; Трегубов В. Ф. Проблемы развития
и совершенствования системы социальных и педагогических мер ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. Киев,
1970. С. 15; Кригер В. И. О понятии общественных мер предупреждения преступности. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 13. Москва, 1971. С. 34–35; Чяпас А. В.
Некоторые результаты анализа общественного мнения об эффективности мер раннего
предупреждения преступности. Вопросы судебной психологии. Москва, 1971. С. 97–98;
Чудин Н. И. Ранняя профилактика – основа преудпреждения правонарушений. Ученые
записки 353. Вып. 6. Пермь, 1975. С. 96; Саркисов Г. С. Социальная система предупреждения преступности. Ереван, 1975. С. 89; Устинова В. В. Понятие и система ранней
профилактики правонарушений несовершеннолетних. Борьба с преступностью несоврешеннолетних в больших городах. Москва, 1975. С. 72–73; Криминология. Москва,
1976. С. 211; Харшак Е. А. Меры раннего предупреждения преступлений. Учебное
пособие. Караганда, 1976. С. 10; Чикоидзе Г. Б. Прогнозирование преступного поведения и предупреждение преступлений. Советское государство и право, 1977. № 10.
С.70; Даньшин И. Н. Рання профілактика злочинів. Радянське право. 1961. № 5. С. 54;
Миллер А. Об’єкт ранньої профілактики злочинів неповнолітніх – антисуспільна поведінка. Радянське право, 1981. № 9. С. 50; Кузнєцова Н. Ф. Советская криминлогия
в условиях перестройки. Вестник МГУ. Вып. 2, 1989. С. 27 и др.
2   
Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии. С. 172. Позже он выпускает понятие «ранняя профилактика», а его содержание включает в понятие «профилактика».
См. Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений. С. 274.
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преступного умысла в случае его возникновения, а также устранение
обстоятельств, способствующих совершению преступлений1.
Понятие «ранняя профилактика», вероятно, первоначально отразило поиск научной мысли для теоретического обозначения деятельности по заблаговременному предупреждению правонарушений
несовершеннолетних путем, главным образом, общевоспитательных
средств, что выводило ее за пределы криминологии, а затем стало
подменять – за счет расширения объекта воздействия – понятие
«профилактика». Ранняя профилактика таким образом удерживалась
в границах криминологии.
Представляется, что термины «ранняя профилактика», «раннее
предупреждение» некорректны к термину «профилактика», ибо по
смыслу последняя и есть раннее, заблаговременное принятие предохранительных мер. Правильнее было бы говорить о профилактике
ранних видов отклоняющегося поведения. Но в таком случае ранняя
профилактика значительно больше, чем к криминологической, относится к педагогической, психологической, медицинской профилактикам.
Наконец, четвертая группа охватывает взгляды ученых, которые
более пристальнее рассматривают проблему специально-криминологического предупреждения, являющеюся активной целенаправленной
частью теории и практики предупреждения преступности. Те или иные
вопросы специально-криминологического предупреждения в последнее время находят научное отражение как в отдельных, так сказать,
«попутно», так и в серьезных научных публикациях.
Как уже было сказано (ниже излагаются лишь некоторые аспекты), в понимании понятия специально-криминологического предупреждения, его содержания и структуры существуют определенные
расхождения. И это естественно. Реалистичный подход к проблеме
специально-криминологического предупреждения невозможен без
конкретной позиции ученого, с которой она рассматривается. В науке
не существует общей, т.е. абсолютной позиции.
Итак, остановимся на некоторых из них.
Сначала приведем суждения Сахарова А. В. по данной проблеме.
В коллективной монографии «Теоретические основы предупреждения
преступности» содержится такое определение понятия специальноХаршак Е. А. Указ. работа. С. 10.

1   
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криминологического предупреждения преступлений: «специальнокриминологические меры предупреждения преступности – это меры,
осуществляемые партийными, государственными органами, общественными организациями и отдельными гражданами специально
(целенаправленно) в целях устранения конкретных криминогенных
факторов, исправления и перевоспитания лиц, могущих совершить
или уже совершивших преступления»1. В учебнике по криминологии он пишет, что специально-криминологическое предупреждение
складывается из мероприятий, непосредственно направленных на
устранение причин и условий совершения преступлений, их предотвращение и пресечение. Подчеркивается, что специфика подобных мер
состоит в их специальной предназначенности и целенаправленности
на устранение конкретных криминогенных факторов: предупреждение преступности – их основное содержание2. Несколько позже тот
же автор, возвращаясь к означенной проблеме, формулирует понятие
специально-криминологического предупреждения как многоплановую
сложную деятельность различных звеньев социального механизма,
непосредственно направленную на устранение как общих причин и условий существования преступности, так и, главным образом, причин
и условий различных видов преступлений и отдельных проявлений
преступности3.
Анализ высказываний Сахарова А. Б., внесшего весомый вклад
в разработку специально-криминологического предупреждения преступлений, позволяет и криминологически-критически подойти к его
позиции. Положительным является то, что специально-криминологическое предупреждение представляется Сахарову А. В. как синтезированное направление борьбы с преступностью, структурно состоящим
из частей, относительно самостоятельных и в то же время взаимосвязанных, объединенных единой идеей недопущения совершения
преступлений: криминологическая профилактика, предотвращение
и пресечение преступлений. Особое место в русле этого направления
занимают уголовно-правовые средства борьбы с преступностью. ТеоТеоретические основы предупреждения преступности. Москва, 1977. С. 178.
Криминология. Москва, 1979. С. 129–130.
3   
Сахаров А. Б. Роль криминологической науки в предупреждении преступности.
Соц. законность. 1985. № 12. С. 23; Он же. Правоохранительная деятельность и преступность. Советское государство и право. 1966. № 1. С. 83–90.
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рия специально-криминологического предупреждения преступности,
по его мнению, не просто «характеристика конкретных рекомендаций
оперативного и иного свойства, направленных на то, чтобы предупредить конкретные преступления»1, а многоплановая деятельность
различных звеньев государственного организма, призванная устранять
целую систему негативных явлений, которые порождают преступность,
различные ее виды и конкретные преступления.
Однако автор не раскрывает многоплановости специально-криминологической предупредительной деятельности. Между тем, это важно,
поскольку без такой расшифровки она носит «оборонительный», а не
«наступательный» характер. Мы словно ждем: что же еще появится
криминогенного, чтобы «открыть» борьбу с ним. Из-за неполного
определения специально-криминологического предупреждения нельзя «выйти» на идею упреждения возникновения криминологических
явлений, необходимости криминологических экспертиз, принимаемых
на различных уровнях управленческих решений и т. д. Данная идея не
вызывает сомнений. Поскольку общество заинтересовано в криминологических знаниях, то важно определить упреждающие возможности
специально-криминологического предупреждения преступлений. Безнравственно не предпринимать никаких реальных усилий, направленных на то, чтобы заблаговременно предупредить общество о грозящих
его стабильности криминогенных явлениях.
Многоэлементным – по своей внутренней структуре – образованием представлялась Осипову П. П. система воздействия н преступность
(СВП). Под системой воздействия на преступность им понимается
сложное образование, целостная и упорядоченная совокупность социальных институтов, организация и деятельность которых имеют
основным социальным назначением внесение положительных изменений в будущее состояние этого отрицательного социального явления.
Наиболее правильным, по его мнению, является выделение в СВП
таких элементов, как подсистема криминологического предупреждения
преступлений, подсистема уголовно-судебной борьбы с преступностью
и подсистема исправительно-трудового воздействия на осужденных2.
Ковалев М. И. Основы криминологии. Москва, 1970. С. 12.
Комплексное изучение системы воздействия на преступность (методологические
и теоретические основы) / отв. ред. доц. Осипов П. П. Ленинград, 1979. С. 15.
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Система воздействия на преступность – вещественное воплощение
широко понимаемой уголовной политики, интегрирующей предупредительный и правовой аспекты, причем, именно последнему приселяется
главное значение. Криминологическому предупреждению хотя и отводится авангардная роль в борьбе с преступностью, но предмет его
вырисовывается нечетко. Под криминологическим предупреждением
преступлений понимается система мероприятий, специально предназначенных воздействовать на преступность путем недопущения или
устранения возможности совершения конкретных преступлений, их
конкретных детерминант, а равно общей детерминанты, связанной
с состоянием общественного правосознания1.
Данное – довольно сложное и, решусь заметить, малопонятное,
тем более для практики – определение потребует пояснения. По мнению Измаилова И. А. криминологическое предупреждение (нередко
им употребляется как синоним понятие «специальная профилактика») выступает, с одной стороны, в виде предупредительного воздействия на непосредственные объективные и субъективные причины
преступного поведения (при этом предлагается социальный патронат
лиц, оказавшихся в крайне неблагоприятных условиях социально-психологического формирования или в конфликтной криминогенной ситуации; технические мероприятия, затрудняющие доступ к объектам
уголовно-правовой охраны и влияющих на формирование решимости
совершить преступление; индивидуальное предупреждение, которое состоит в допреступном и постпенитенциарном блокировании,
уменьшении, устранении у конкретного лица субъективных причин
преступного поведения. А, с другой, – как глобальное направление
непосредственного (криминологического) воздействия на преступность через устранение дефектов правосознания (общественного и индивидуального). Их устранение прежде всего посредством
правового воспитания населения, пишет Измаилов И. А., относится
к числу важных направлений криминологического предупреждения
и внесения на этой основе положительных изменений в состояние
преступности.2
1   
Комплексное изучение системы воздействия на преступность. С. 55–56; Исмаилов И. А. Проблемы предупреждения преступлений. Баку, 1990. С. 11.
2   
Исмаилов И. А. Указ. работа. С. 10.
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Действительно, дефекты правосознания – одно из слагаемых криминогенного комплекса.1 Но не впадаем ли мы в криминологический
идеализм, когда переоцениваем способности правового воспитания
повлиять на положительные изменения в состоянии преступности?
Правовое воспитание может быть успешным тогда, когда будут устраняться отдельные социальные по природе слагаемые комплексы. И криминологическое предупреждение должно предлагать обществу средства и пути их устранения, ограничения и упреждения возникновению
новых криминогенных явлений. В криминологической литературе
бытует мнение, что криминология не может оставлять без внимания обнаружившиеся повышенные криминогенные проявления определенных
макроструктурных социальных процессов. Но, будучи некомпетентна
решать соответствующие вопросы, она должна ограничиваться здесь
тем, что некоторые авторы называют «сигнализирующей функцией»2.
Поэтому криминология, да и многие другие общественные науки,
может указать лишь на характер и степень криминогенного влияния,
а возможности, способы, пределы его учета, а тем более противодействия ему определяются не криминологами, а специалистами соответствующего профиля3.
Не исключено, что и криминологи одни из первых видят (или
должны видеть) имеющиеся или надвигающиеся деструктивные
общественные явления и «сигнализировать» о них обществу. Криминология не имеет собственных средств решать многие социальные
проблемы развития общества – это вообще не ее задача, да и нечто
подобное не должно от нее требоваться. Такие претензии к криминологии – результат недобросовестного расширения понятия криминологической профилактики. Но криминология уже в настоящее
время может интегрировать направление, в арсенал которого войдут
организованные социальные структуры, способные решать многие
вопросы непосредственной борьбы с преступностью, в частности, ее
предупредительный аспект. Теория и практика предупреждения пре1   
Карпец И. И., Ратинов А. Р. Правосознание и причины преступности. Советское
государство и право. 1968. № 12; Ратинов А. Р., Ефремова Г. Х. Правовая психология
и преступное поведение (Теория и методология исследования). Красноярск, 1989.
С. 91–92.
2   
Карпец И. И. Пределы криминологических исследований. Соц. законность. 1968.
№ 3. С. 22–23; Он же. Проблемы преступности. Москва, 1969. С. 164–165.
3   
Комплексное изучение системы воздействия на преступность. С. 55.
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ступности, как утверждает Даньшин И. Н., обязана заниматься «инвентаризацией», «интеграцией» всей информации и всех средств для
создания разветвленной системы криминолого-предупредительных
мер в обществе. К мерам предупреждения преступности и отдельных
преступлений должны быть отнесены любые меры правового характера, имеющие то или иное профилактическое, предотвращающее
и пресекающее значение. Положения и знания различных отраслей
права (финансового, трудового, хозяйственного, административного,
уголовного и др.), будучи использованными для объяснения преступности и отдельных преступлений, их причин и условий и главное – для
разработки мер их предупреждения, преломляясь при этом в определенной мере, становятся криминологическими знаниями1. Добавим
к сказанному, и не только правовых, но и иных отраслей знания.
Криминологическое предупреждение – лишь часть интегрированного
направления, но часть важная – саккумулировать знания и практику
по упреждению, ограничению и устранению криминогенных явлений.
Представляется, что лишь в рамках криминологии сегодня можно
предложить обществу направление, объединяющее знания и исследования многих научных дисциплин. Практика его воплощения
должна базироваться не только на деятельности правоохранительных
органов, что явно недостаточно, но и других государственных органов
и общественных организаций.
Специально-криминологическое предупреждение, по мнению
некоторых ученых, называется специальным не только потому, что
специально направлено на достижение определенных целей, но и потому, что требует специальных, точнее, профессиональных знаний.
Предполагая наличие определенных знаний и навыков, развиваясь
в определенном смысле на собственной основе, специально-криминологическое предупреждение приводит к созданию организационно
выделенного, самостоятельного направления деятельности – особой
отрасли социального контроля.
С учетом этого, в названии заключен смысл интеграции предупредительной деятельности, базирующейся главным образом на криминологической теории, включая отрицательные, присущие специали1   
Даньшин И. Н. Криминологические аспекты наказания. Проблемы борьбы с преступностью в СССР : материалы к Х Международному криминологическому конгрессу (Гамбург, сентябрь 1968 г.). Москва, 1968. С. 59–60.
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зированным органам, методы предупреждения преступлений. Вот это
интегральное, организационно выделенное направление предупреждения преступлений называется специально-криминологическим.
В настоящее время необходимость в специально-криминологическом предупреждении, несмотря на терминологический и содержательный плюрализм, не оспаривается. Однако до сих пор не сложилась
концепция, представление о его структуре, объекте, субъектах, методах
предупредительного воздействия, законодательном регулировании
и других вопросах.
Исходя из вышеизложенного, представляется, что специально-криминологическое предупреждение преступления – это совокупность
самостоятельных, но внутренне связанных и дополняющих друг друга
направлений борьбы с преступностью, содержанием которых является деятельность государственных органов, широкой общественности
и граждан по разработке и реализации мер, связанных с упреждением,
ограничением, устранением криминогенных явлений и процессов, порождающих и обуславливающих преступную детерминацию, а также
недопущение преступлений на различных стадиях их совершения.
Преступность – социальное явление и, как таковое, его необходимо
рассматривать прежде всего в социологическом плане. Во-первых,
преступность представляет собой определенную субкультуру, систему
разнообразных антиобщественных норм, образцов поведения и, если
говорить шире, – идеологию некоторой части населения. Во-вторых,
преступность выступает в качестве ориентаций, противоречащих закрепленным в нормах права, а также антиобщественных убеждений,
привычек, бытия в значительной части людей (криминальный профессионализм, организованная преступность, многократный рецидив
и др.). В-третьих, преступность можно представить как систему антиобщественных уголовно-противоправных деяний, начиная от возникновения умысла на совершение преступления и заканчивая оконченным
преступлением и наступлением преступного результата.
Соответственно и направления по предупреждению преступлений
должны строиться с учетом существования и этих трех аспектов преступности1.
1   
Орехов В. В. Социальное планирование и вопросы борьбы с преступностью.
Ленинград, 1972. С. 45–46; Бурлаков В. В., Орехов В. В. Индивидуальное предупреждение преступления. Вопросы теории и практики : учеб. пособ. Ленинград, 1986.
С. 5, 7, 8.
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Очевидно, что кроме упредительного, ограничительного и устраняющего аспектов в структуре специально-криминологического предупреждения преступлений должны выделяться предотвращающие
и пресекательные аспекты, содержание которых сводится к предупредительному воздействию только на стадиях возникновения и реализации преступного умысла. Предотвращение умысла на совершение
преступления может осуществляться в отношении группы лиц, а то
и целых коллективов; пресечение преступлений может распространяться на виктимное поведение потенциальных жертв и т. п.
Следовательно, специально-криминологическое предупреждение
преступлений состоит из нескольких самостоятельных, но взаимосвязанных общей задачей направлений: упреждение возникновения, ограничение и устранение криминогенных явлений и процессов; изменение
принятых преступных решений; прекращение начатых преступных
действий. Эти разновидности специально-криминологического предупреждения целесообразно обозначить уже имеющимся в криминологической литературе терминами, придав им строгое понятийное
содержание: криминологическая профилактика, предотвращение
и пресечение преступлений. «Представляется целесообразным и обоснованным рассматривать понятия предотвращения и пресечения
преступлений, – пишет Зелинский А. Ф., признавая в качестве самостоятельного направления и профилактику преступлений, – как понятия
одного порядка, как составные части общего понятия предупреждения
преступлений»1.
Итак, криминологическая профилактика и как теория, и как практика
представляет собой направление борьбы с преступностью главным образом этиологического характера, т.е. направленного на упреждение возникновения криминогенных явлений, ограничение их распространения
и криминогенного влияния и устранение причинно-условных источников
преступлений. Специально-криминологическое предупреждение преступлений действительно направлено против криминогенного объекта,
но как система, противодействующая преступности, она не может ограничиваться только ими. Она должна отбирать те явления и процессы, на
которые нужно действовать, воздействовать, упреждать их появление
и развитие, просто учитывать как отрицательные моменты, способные
1   
Зелинский А. Ф. О некоторых вопросах предупреждения преступлений. Вопросы
уголовного права : сб. статей. Москва, 1966. С. 66–67.
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преобразоваться в криминогенные. Криминологическая профилактика –
форпост специально-криминологического предупреждения, значение
которого трудно переоценить, но теория которого разработана слабо,
в отличие, например, от техники, медицины, где приняты специальные
законы, инструкции, регулирующие профилактику, выработаны приемы
деятельности, найдены средства, созданы организационные структуры,
готовятся кадры, имеется соответствующее финансовое, информационное, правовое обеспечение и т. д.
Предотвращение преступлений – деятельность по изменению
преступной мотивации и уже принятых преступных решений. Задача
состоит в том, чтобы рассматривать предовтращение преступлений
не как сугубо юридическую, точнее, уголовно-правовую, но криминологическую проблему, т.е. не только на индивидуальном уровне,
а значительно шире и глубже – на уровне групп, производственных
коллективов и иных социальных образований.
Пресечение преступлений – направление борьбы с преступностью,
заключающееся прежде всего в прекращении начатой преступной деятельности. Но пересекаться может и массовое и иное человеческое поведение, которое реально способно привести к совершению преступлений
(например, криминальные сборища, массовые беспорядки подростков,
конфликты на национальной почве, бесхозяйственность, пресечение
управления транспортом в нетрезвом состоянии, криминогенные ситуации и региональные криминогенные обстановки, чреватые совершением
различных преступлений, погромы, виктимное поведение и др.).
Специально-криминологическое предупреждение – это научная
теория и практика повседневной, текущей и перспективной деятельности, синтезирующей междисциплинарные мероприятия, относящиеся к различным отраслям права и иных областей знаний1. Оно
не поглощает институциональных средств той или иной науки, но
приспосабливает их именно для предупредительных целей, окрашивая их криминологическим интересом, обогащая их криминологическим видением проблемы. Например, предупредительные свойства
и средства уголовно-правовых институтов интенсивно используется
специально-криминологическим предупреждением, но при этом, не
вторгается в «соседей чуждые пределы».
1   
Теоретические основы предупреждения преступности. С. 66; Курс советской
криминологии. Предупреждение преступности. Москва, 1986. С. 13.
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Описывая структуру теории специально-криминологического предупреждения, в составе ее общей части можно выделить следующие
элементы: направления (уровни), виды, задачи, систему, объекты,
субъекты, механизм и методы предупредительного воздействия, информационное и иное ресурсное обеспечение, правовое регулирование.
В особенной части теории, которая базируется на комплексно-интегрирующей общей части, положения и рекомендации последней конкретизируются и детализируются применительно к предупреждению
отдельных видов преступления.
Специально-криминологическое предупреждение – одно из средств,
с помощью которого непосредственно осуществляется криминальная
и криминологическая политика общества и государства Реалии сегодняшнего дня вызывают необходимость таких средств предупреждения
преступлений, которые соответствовали бы постоянно меняющемуся
ее состоянию и потребности общества. Главное, чтобы специальнокриминологическое предупреждение оставалось не в определениях,
а вошло в практику.
Теория и практика специально-криминологического предупреждения преступности – это активное противодействие ей и ее причинам.
Эффективность такого противодействия во многом обеспечивается
устойчивостью криминологических положений (парадигм). Специально-криминологическое предупреждение базируется на положениях,
что криминогенные явления можно упредить, ограничить их распространение, а некоторые поддаются разрушающему и созидающему
воздействию, что можно защитить материальные ценности, социальные
блага и личность от преступных посягательств, а также не допустить
совершение преступлений на различных стадиях преступной деятельности. Разве здесь сказаны последние слова? Все ли понятно в области
криминогенных явлений, особенно личности?
Успешность осуществления специально-криминологического предупреждения, как и всякого сознательного, целенаправленного воздействия на социальные явления и процессы, выдвигает ряд задач: а) знание их причин, факторов, усиливающих или ослабляющих действие
этих причин, а также конкретного механизма из проявления; б) наличие
необходимых материально-технических, кадровых, идеологических
и прочих ресурсов; в) организационную деятельность, направленную
на развитие или вырождение, изживание объектов социального управ28
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ления1. Иначе говоря, необходимо решать ряд важных проблем социально-криминологического предупреждения преступлений: о явлениях
и процессах и их свойствах, которые делают их объектами предупредительного воздействия; о системе субъектов и достаточности их для
осуществления всех его направлений и видов; о механизме и методах
предупредительного воздействия; о соотношении принципа законности
и специально-криминологического предупреждения преступности;
о ресурсном и информационном обеспечении и о некоторых других
фундаментальных вопросах последнего.
Привлекают к себе внимание проблемы криминологической профилактики преступлений как системы научных идей и их реального
воплощения, как предупредительное направление упреждающего,
ограничивающего, устраняющего криминогенные явления характера,
а также подсистемы специально-криминологического предупреждения – предотвращение и пресечение преступлений, которые являются
не менее сложными и малоизученными2.
Весьма актуальной является проблема разработки различных видов
и аспектов социально-криминологического предупреждения групп преступлений и в первую очередь тяжких насильственных преступлений
против жизни и здоровья личности, угрожающе-растущая динамика
которых ставит под сомнение эффективность принимаемых специальных мер.
Представляется интересным и с теоретической, и с практической
точек зрения – осмысление опыта передовых зарубежных стран в предупреждении преступности. Во многих странах накоплен немалый опыт
предупредительного воздействия на криминогенные объекты.

§ 2. Сущность и основные свойства объекта
предупредительного воздействия
Анализ криминологической литературы и практики борьбы с преступностью показывает, что большинство ученых, касающихся проблем
1   
Гилинский Я. И. Некоторые методические проблемы планирования социальной
профилактики. Планирование мер борьбы с преступностью. Москва, 1982. С. 54.
2   
Устинов В. С. Уголовно-правовая профилактика преступлений и ее отличие от
других подсистем предупреждения преступности. Планирование мер борьбы с преступностью. Москва, 1982. С. 69.
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предупреждения преступности, называют, описывают, исследуют – на
различных социальных уровнях – обширный мир, как правило, негативных явлений и процессов, ближайшее или отдаленнее, внутренне
или внешне связанных с преступностью в целом, отдельными видами
и конкретными преступлениями, на которые необходимо воздействовать с целью недопущения совершения преступлений.
В науке идет плодотворный поиск тех явлений, процессов и их
связей, которые учувствуют в преступной детерминации и поведении. Круг этих негативных явлений и процессов достаточно широк,
о чем свидетельствует рассмотрение объекта предупредительного
воздействия позиции макро, микро и личностного уровней подхода
к пониманию так называемых «первопричин» преступности. Совокупность негативных явлений и процессов, как видно из предыдущего
изложения, называется, в одних случаях, причинами и условиями;
в других, – причинно-следственными комплексами; в‑третьих, – совокупностью обстоятельств, их «набором»; в‑четвертых, – криминальными детерминантами и т. п.
Сравнительно недавно, с 70‑х годов, в криминологическом научном обороте появилось, да и то чаще как синоним вышеуказанных
понятий, новое понятие – объект предупредительного воздействия.
Однако многочисленные негативные явления и процессы еще не рассматриваются учеными как целостность.
Волошина Л. А. предполагает, что наивысшим уровнем широкой
системы антиобщественного поведения, в котором «находят наиболее
полное выражение причины всех предшествующих ступеней антисоциального поведения», а также логически завершается линия так
называемого допреступного поведения есть объект – «причины преступности – преступность»1. Стало быть, объект состоит из фактов
антисоциального поведения, его причин и условий, конкретных преступлений, видов преступлений, преступности.
Зудин В. Ф. в объект включает и деятельность по предупреждению
антиобщественных явлений2. При этом автор ссылается на некоторые
положения теории управления, в которой под объектом управления по1   
Волошина Д. А. О системном подходе к изучению сущности преступности.
Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 15. Москва, 1972. С. 15.
2   
Зудин В. Ф. Социальная профилактика преступлений. Криминологические
и криминалистические проблемы. Саратов, 1968. С. 22.
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нимают ту часть действительности, состояние которой нас интересует
и на которую мы имеем возможность целенаправленно воздействовать,
т.е. управлять1. Конечно, специально-криминологическое предупреждение, как практика, нуждается в соответствующих организационных
формах, механизме воздействия субъектов на объекты и иных управленческих действиях. Однако речь идет об объекте именно предупреждения преступности. Образно говоря, о «разрушительном действии»
на те фрагменты социальной действительности, которые служат причинами и условиями совершения преступлений. Поэтому считать саму
деятельность по предупреждению преступности его объектом едва ли
правильно. Но даже если данная позиция спорна, то все‑таки – центр
тяжести переносится в понимании объекта на криминогенные явления
и процессы.
По мнению Миньковского Г. М. предмет криминологического
предупреждения – это сложное по структуре социальное образования,
которое составляют: негативные общественные отношения в системе
общественного воспитания («узкие места» и «диспропорции»), затрудняющие формирование социально полезных качеств и облегчающие
действие факторов, могущих образовать антиобщественную позицию личности : пережитки прошлого в сознании и поступках людей
(пьянство, тунеядство, паразитизм и т. п.); отдельные личности или
контингенты лиц, у которых уже сформировались антиобщественные
взгляды; конкретные преступления, совокупность видов и групп преступлений; определенные территории и т. д.2
Если говорить об объекте криминологической практики, то верхний
предел объекта едва ли ей доступен. В процессе социализации личности затрудняющие ее «диспропорции» и «узкие места» различны
по своей природе. Криминологическая практика преступлений своим
объектом должна иметь, как представляется, криминогенные объекты,
иначе поле ее деятельности может бесконечно. Криминологам придется
в этом случае становиться учеными в сфере педагогики, психологии,
психиатрии, сексологии, управления, экономики и т. д. Что касается
понятия «определенные теории», то речь все‑таки идет, видимо, не
1   
Расстригин Л. А. Современные принципы управления сложными объектами.
Москва, 1980. С. 10.
2   
Миньковский Г. М. Предмет криминологической профилактики преступлений
и некоторые проблемы ее эффективности. Указ. работа. С. 10–20.
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о географическом понятии, а о тех явлениях и процессах, которые происходят на объекте, территории, регионе. Например, Ковыршин Н. П.,
поясняя это понятие, пишет: «В социальной литературе и среди практических работников уголовного розыска под криминогенными объектами нередко обосновано подразумеваются места концентрации
уголовных и других антиобщественных элементов: притоны, вокзалы,
рынки, парки, скверы и некоторые другие объекты»1. Не сами территориальные фрагменты, а все‑таки контингент лиц, их поведение.
Изучая природу механизма преступного поведения, Кудрявцев В. Н.
отмечает, что объект предупреждения преступности необходимо рассматривать как систему, состоящую из совокупности взаимосвязанных
явлений и процессов на уровне общества в целом, производственных
коллективов, а также малых социальных групп и на уровне личности
правонарушителя2.
Стало быть, для вычленения объекта специально-криминологического предупреждения необходимо рассмотреть круг явлений и процессов на макроуровне, микроуровне и личности правонарушителя,
что и предпринимается в настоящей работе.
Ряд интересных мыслей по проблеме объекта высказано в работах
Аванесова Г. А., Игошева К. Е., Саркисова Г. С., Устинова В. С., Закалюка А. П., Лопушанского Ф. А. и других ученых.
Аванесов Г. А. различает общий и индивидуальный объекты предупредительного воздействия. Общий объект, по представлению автора, –
это «чрезвычайно сложное явление», элементами которого являются
отдельные личности, группы лиц, их социальное окружение (в том
числе микросреда) и различные «вещи». Под последними понимаются
факторы, причины, условия, обстоятельства и т. п. Индивидуальные
объекты – конкретные личности3.
Деление объекта на общий и индивидуальный на гносеологическом
уровне едва ли верно. Такое деление затрудняет анализ объекта и скорее
имеет прикладное значение.
1   
Ковыршин Н. П. О понятии криминогенного объекта, подлежавщего оперативному обслуживанию аппаратами уголовного розыска. Вопросы совершенствования
деятельности аппаратов милиции и криминалистических подразделений. Сб. науч.
тр. адъюнктов и соискателей. ВНИИ МВД СССР. Москва, 1960. С. 43–44.
2   
Механизм преступного поведения. Отв. ред. Кудрявцев В. Н. Киев, 1961. С. 29–30.
3   
Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. Москва, 1960.
С. 444–445.
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С точки зрения Игошева К. Е., объектами предупредительного воздействия выступают материальные и духовные факторы, находящиеся
в прямой либо опосредованной причинно-следственной связи с преступностью, различными преступлениями и личностью преступника.
Ими могут быть процессы и факторы социально-экономического,
идеологического, социально-психологического и иного порядка, а также конкретные индивиды как носители общественных отношений
и формирующая их среда1. Игошев К. Е. Акцентирует внимание на том,
что объект и причины – понятия не тождественные, хотя и близкие.
Взаимосвязь и взаимодействие объектов, достигая определенного потенциала, образуют причины и условия, а также причинно-следственные комплексы, которые либо устанавливаются в каждом конкретном
случае, либо существуют теоретически в виде типичных «наборов»
негативных явлений, которые вызывают видовые преступления (убийства, тяжкие телесные повреждения, хищения и др.).
В основе индивидуальной профилактики, по мнению Саркисова Г. С., лежит объект индивидуального профилактического воздействия, под которым понимается поведение, проявляющее тенденцию
перерасти в преступное, и объект индивидуальной профилактики – все
то, что это поведение обуславливает2.
Указанное деление, как представляется, условно, ибо едва ли в жизни можно оторвать поведение от личности, личность от тех обстоятельств, которые то или иное поведение предопределяют. Отдельно не
мыслится без другого. Например, в сфере быта, как отмечают некоторые ученые, объектом служит личность и ее поступки и конфликтные
ситуации3.
Более конкретен в определении предмета индивидуальной профилактики Заклюк А. П. Предмет, по его суждению, составляют следующие компоненты: поведение и образ жизни лиц с высокой вероятностью совершения преступлений; их социальные черты, отражающие
антиобщественную направленность; социально значимые при форми1   
Игошев К. Е., Шмаров И. В. Социальные аспекты предупреждения правонарушений (Проблемы социального контроля). Москва, 1960. С. 26–27.
2   
Саркисов Г. С. Теоретические основы индивидуальной профилактики преступлений. Автореф. дисс… доктора юрид. наук. Москва, 1965. С. 35–36.
3   
Петров В. В. Выбор объекта индивидуального профилактического воздействия
в сфере быта. Проблемы общей и индивидуальной профилактики : труды ВНИИ МВД
СССР, 1959. Москва, 1981. С. 74.
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ровании и реализации последней некоторые психофизиологические
особенности индивидов; неблагоприятные условия микросоциальной
среды и индивидуального бытия; другие длительно действующие обстоятельства, определяющие криминогенную ситуацию и облегчающие
соврешение преступления1.
Эти компоненты образуют, в конечном счете, криминогенную личность, т.е. личность, обладающую такой совокупностью негативных
признаков, свойств и поведенческих актов, либо пребывающей активно
в таких конкретных жизненных условиях, которые реально угрожают
совершением преступления. Правильно замечено в литературе, что
объектом правового воздействия в личностном аспекте является не
отдельные свойства, черты проявления личности, а личность как единый объект.
Продуктивным думается, является понятие объекта, данное Устиновым В. С.: объектом системы предупредительного воздействия
называется совокупность криминогенных факторов, причинный комплекс, обуславливающий существование преступности и совершение
преступлений. По структуре объект представляет собой неоднородный
комплекс криминогенных факторов. Причем отдельные виды преступности и преступлений, по его мнению, наделены своими отличительными комплексами, что имеет значение для классификации мер
системы предупредительного воздействия (по группам преступлений,
по контингенту преступников, в том числе по мотивации, характеру
и степени антиобщественной направленности личности)2.
К этим взглядам примыкает позиция Лопушанского Ф. А., который
призывает к вычленению из множеств детерминант преступности наиболее существенные и значимые, которые имеют четко выраженную
криминогенную направленность и выступают в качестве объектов
воздействия. Вычлененные и сгруппированные негативные явления,
1   
Закалюк А. П. Предмет индивидуальной профилактики преступлений в свете
учения о личности преступника. Теоретические проблемы учения о личности преступника. Москва, 1979. С. 84; Он же. Проблемы социальной типологии личности
правонарушителя и преступника. Проблемы изучения личности правонарушителя.
Москва, 1964. С. 12–17; Он же. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения. Москва, 1966. С. 13–14.
2   
Устинов В. С. Система предупредительного воздействия на преступность (криминологические и уголовно-правовые проблемы). Автореф. дис… доктора юрид. наук.
Москва, 1966. С. 12–13.
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относящиеся к сфере семейно-бытовых правонарушений, автор называет непосредственными объектами1.
Нами разделяются обе позиции, хотя и имеются свои соображения
по данному вопросу.
Таков, не претендующий на полный охват всех высказываний по
рассматриваемой проблеме, обзор криминологической литературы,
который позволяет дать определение понятия объекта специальнокриминологического предупреждения преступности.
Итак, объект предупредительного воздействия включает все то,
на что можно влиять и на что влияет специальное предупреждение
и предстает, во‑первых, в виде пораженных недостатками общественных отношений в системе формирования личности, нарушающих их
регулирующую функцию; во‑вторых, как крупные негативные социальные явления; в‑третьих, как отдельные личности, контингенты лиц,
группы и коллективы внешне проявляющие признаки противоправного
поведения; в‑четвертых, как негативные явления и процессы, которые
детерминировали совершение конкретных преступлений, совокупность
видов и групп преступлений; в‑пятых, как неблагополучные с точки
зрения общественной безопасности места концентрации антиобщественных элементов. Объект понимается как совокупность явлений
и процессов на различных социальных уровнях.
Следовательно, объект специально-криминологического предупреждения преступлений – это отдельное или совокупность различных
(по генезису, сфере, формам и интенсивности проявления) негативных
явлений и процессов реальной действительности материального и интеллектуального характера, обладающие свойствами порождать причины и условия, способствующие совершению преступлений, а равно
конкретные лица, группы лиц, коллективы, начавшие преступную
деятельность.
Существенной характеристикой объекта предупредительного воздействия является его криминогенность.
Понятие «криминогенность» тесно связано с понятием «криминогенный». Этимологически «криминогенный» происходит от латинского
«crimen» – преступление и греческого «genos» – род, происхождение;
вторая составная часть сложных слов, означающая: связанный с проис1   
Предупреждение семейно-бытовых правонарушений / отв. ред. Лопушанский Ф. А. Москва, 1969. С. 42–43, 44.
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хождением (соответствует русскому «…родный»). «Криминогенный»,
значит, преступнородный, т.е. связанный с преступлением. Криминогенный – понятие, которым подчеркивается близкое родство, тесная взаимозависимость явления, процесса. Личности с преступностью (сравни
понятиям: «психогенный», «патогенный», «социогенный» и др.)
Понятие «криминогенный» правомерно употреблялось в различных сочетаниях: криминогенное свойство личности, криминогенная
личность, криминогенная ситуация, криминогенный фактор, криминогенные явления и процессы и т. д.
В литературе не без оснований высказывается взгляд, что криминогенные свойства проявляет врожденное и социально приобретенное
психическое нездоровье, поскольку оно, затрудняя формирование
и адаптацию личности, сказывает существенное влияние на преступное
поведение. По данным Антоняна Ю. М. и Бородина С. В., «психопатия,
олигофрения и остаточные явления черепно-мозговых травм способствуют более частым преступным проявлениям и в том, в частности,
заключается их повышенная криминогенность»1.
Вместе с тем, как подчеркивают авторы, не психические аномалии,
а отрицательные личностные способности занимают ведущее место
среди причин преступного поведения2. Стало быть, криминогенные
психические свойства личности, какого бы они не были происхождения, сами по себе еще не детерминируют преступное поведение, а лишь
способствуют ему; всегда выступают не как причина преступного поведения, а как его условие, влияющее, главным образом, на способы
преступления, частично мотивацию, актуализируя преступный акт по
типу агрессивного и дезадаптивного3.
По мнению некоторых ученых, констатация у конкретных лиц, соответствующих личностных особенностей (интересов, нравственных,
правовых взглядов, ценностных ориентации и т. п.), дает основание для
отнесения этих лиц к специфическому социальному типу – криминогенная личность. Криминогенная личность – это лицо, обладающее
достаточно устойчивыми характеристиками, возникшими в результате
благоприятных условий его формирования и жизни, и проявляющемуся
1   
Антонян Ю. М. Бородин С. В. Преступность и психические аномалии. Москва,
1990. С. 61.
2   
Там же, С. 54.
3   
См., например, Аргунов Ю. К вопросу о личности преступника-психопата.
Вестник КГУ. Серия право. 1978. С. 83.
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в деятельности, в системе поступков и создающие повышенную вероятность преступного поведения в определенных условиях. Но, опять таки,
сами по себе криминогенные личностные характеристики однозначно
не влекут преступного поведения. Для этого требуются некоторые дополнительные условия взаимодействия личности и социальной среды1.
Под криминогенной ситуацией подразумевается совокупность
внешне складывающихся различных по природе объективных обстоятельств, которые взаимодействуя с нравственной позицией личности,
обуславливают преступное поведение. Криминогенная ситуация несет
такую информацию (разовою или длящуюся), воспринимая которую
лицо строит свою линию поведения, нередко выбирая его преступный
вариант. По степени неблагоприятного влияния она может быть провоцирующей или способствующей принятию и реализации решения
о конкретном преступлении2.
Фактор – круг, как правило, однородных явлений, которые оказывают решающее воздействие на процесс принятия решения о преступлении, т.е. которые воздействую непосредственно на процесс принятия
преступного решения. Явления объективного или субъективного характера, ускоряющие принятие решения о совершении преступления,
называются криминогенными факторами. Возможно и более широкое
толкование криминогенных факторов3.
Сахаров А. В. признает криминогенные явления и процессы, которые оживляют, укрепляют, поддерживают в общественном сознании
взгляды, тенденции, привычки в основе антиобщественного поведения,
либо непосредственно вызывают или облегчают совершение конкретного преступления4.
Надо заметить, что не только в специальной, но даже в публицистической литературе понятия «криминогенный», «криминогенность»
стали общепринятыми для обозначения тревожной, опасной, преступной среды, ситуации, обстановки, положения, личности и т. п.
1   
Долгова А. И., Коробейников Б. В., Кудрявцев В. Н., Панкратов В. В. Понятия
советской криминологии: методическое пособие. Москва, 1965. С. 53–54.
2   
Криминология. Москва, 1988. С. 109.
3   
Фактор – движущая сила совершающегося процесса или одно из его необходимых
условий / Словарь иностранных слов. Изд. 6‑ое. Москва, 1964. С. 669.
4   
Сахаров А. Б. Методологические вопросы изучения социальной обусловленности преступности. Влияние социальных условий на преступность : сборник тр. Москва,
1968.
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Многие явления, процессы, факторы, свойства личности так или
иначе связанны с преступностью. Вопрос об отнесении тех или иных
из них именно к криминогенным необходимо решать с помощью частоты и тесноты их связей с преступностью, которые устанавливаются
в результате криминологических исследований1. О непосредственной
связи криминогенного объекта с преступностью свидетельствует тот
факт, что наличие или отсутствие такового не оказывает влияющей
роли на преступное поведение, отдельные виды преступлений, преступности в целом.
Криминогенность – это такая концентрация различных характеристик явления или процесса и их взаимосвязи, которые образуют особое
свойство, качество нового явления, выступающего в виде объекта
специально-криминологического предупреждения. Криминогенность –
свойство объекта, которое показывает конкретную взаимозависимость
между этим объектом и преступлением (преступностью). Свойство это
выражается в силе влияния объекта на преступность, а способности
составлять с другими объектами причинно-следственные преступнородные связи. Это значит, что отдельным явлениям, процессам, свойствам личности, какова бы ни была их криминогенность, не присуща
причинная детерминация. Лишь в своей совокупности и взаимосвязи
они могут образовать новое интегративное качество взаимодействия –
причинно-следственные связи (преступности, отдельных видов и конкретных преступлений).
Место криминогенных явлений, процессов, свойств личности
в детерминирующей преступность цели схематично можно изобразить
так: социальные противоречия → негативные их последствия (явлений
и процессы) → криминогенные явления и процессы (криминогенные
объекты) → причины и условия конкретных и отдельных видов преступлений (причинные комплексы) → причины преступности → преступность.
Криминогенность объекта – величина переменная, а поэтому она
может быть выражена количественно и качественно. В этом плане
1   
Долгова А. И. правильно предостерегает от так называемой «абсолютной»
оценки некоторых явлений и процессов как криминогенных. Важно, пишет она, исследовать о каких именно связях и отношениях данное явление участвует в воспроизводстве преступности. В других взаимодействиях это явление может не выступать
в качестве криминогенного фактора. См., Долгова А. И. Изучение взаимосвязи социальной среды и преступности. Сб. науч. трудов. Москва, 1963. С. 21.
38

Розділ 1. Монографічні твори

криминологическая литература содержит попытки определять силу
криминогенности явлений и процессов с помощью «коэффициента
специфичности», который фиксировал бы, какая часть лиц, обладающих определенными признаками (например, злоупотребление спиртными напитками, наркоманы, беспризорные, бродяги и т. п.) совершает
преступления1. Для подобных целей вводятся понятия «криминогенный
потенциал», под которым пони мается ожидаемое число лиц, могущих
совершит преступление (Блувшейн Ю. Д.), «степень криминогенности»
(Сахаров А. Б.) и другие.
Представляется, что криминогенност объектов может быть выражена такими количественно-качественными показателями, как: степень
криминогенности (выше-ниже); криминогеный набор (больше-меньше); криминогенный интервал (ближе-дальше).
Степень криминогенности – показатель, характеризующий величину этого свойства у объекта, большую или меньшую возможность его
влияния на преступность, отдельные виды и конкретные преступления.
О криминогенности объекта и ее степени получают информацию постольку, поскольку она проявляет себя вовне. Объект, обретя ту и ли
иную степень криминогенности, непосредственно или опосредованно
взаимодействует с другими явлениями, а потому становится как бы
«видимым», «заметным», чаще или реже наблюдаемом в эмперических исследованиях. Чем чаще наблюдаемость конкретного объекта
(объектов) серди причинно-следственных связей, тем вероятнее выше
степень криминогенности последнего. Степень криминогенности
объекта свидетельствует, таким образом, об интенсификаии проявления криминогенного свойства2. Например, степень криминогенности
лиц, совершивщих хулиганство, очень высока. 70 % хулиганов до
совершения преступления обладали совокупностью отрицательных
качеств (систематическое пьянство, нарушения общественного порядка, привлечение к административной ответственности и т. п.)3.
1   
Миньковский Г. М. Предмет криминологической профилактики и некоторые
проблемы ее эффективности. Указ. работа. С. 18.
2   
Кудрявцев В. Н. рассматривая проблему антиобщественной установки личности
писал, что важной и актуальной проблемой криминологии является количественное
измерение – оценка степени антисоциальной направленности (интенсивность) установки. Видимо, здесь возможны градации в обширнейшем диапазоне / Причинность
в криминологии. С. 35.
3   
Криминология. Москва, 1979. С. 379.
39

В. В. Голіна. Вибрані праці

По данным нашего исследования, алкогольная отягощенность, как
криминогенное свойство личности, высока среди убийц и лиц, совершивших тяжкое телесное повреждение (соответственно – 77,1%
и 66, 9%). Очевидно, что наибольшая степень криминогенности приписывается тем криминогенным объектам, которые оказывают определенное влияние на преступность. Например, пьянство и алкоголизм – одно из обстоятельств, рождающих преступность. Удельный вес
совершивших преступлений в пьяном виде составляет более половины,
а таких как хулиганство или умышленные преступления против личности – более 90%1. Под влиянием алкоголя совершается три грабежа
и разбоя из четырех, более половины краж личного и имущества, половина транспортных преступлений2.
Следовательно, повышение или снижение степени криминогенности свидетельствует об экскалации либо уменьшении общественной
опасности объекта.
Криминогенный набор – структурный показатель криминогенности объекта. Криминогенность любого по социальному уровню
объекта – качество интегральное, образуещееся в свою очередь совокупностью и взаимосвзью, как правило, негативных явлений и процессов. Подобный взгляд уже был высказан в криминологической
литературе, хотя не связан с раскрытием понятия «криминогенность
объекта». Преступность, пишет Раска Э., порождается не отдельными
(криминогенными) факторами, а именно их социально нежелательным
сочетанием, причем само это сочетание может проявляться в самых
разнообразных комбинациях…»3.
Различаются, как представляется, простые и сложные структуры криминогенности тех или иных объектов. Простая структура
криминогенности объекта формируется теми разнородными явлениями и процессами, которые сами по себе не криминогенны, т.е.
непосредственно не связаны с преступностью. Сложная структура
криминогенности объекта также состоит из разнородных явлений
и процессов, которые все (или нектороая часть из них) криминогенны, что повышает ее степень. Как отмечается в научных публика1   
Гусев С. И. Верховный суд СССР и некоторые вопросы совершенствования судебной деятельности. Высший судебный орган в СССР. Москва, 1964. С. 32.
2   
Рекунков А. М. Законы надо исполнять. Москва, 1963.
3   
Раска Э. Борьба с преступностью и социальное управление. Теоретические
и методические аспекты. Таллин, 1965. С. 31
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циях, криминогенные явления и процессы, будучи разнородными
по генезису, сфере, формам и интенсивности проявления, вместе
с тем обычно реализуют свою негативную направленность совокупно, комплексно, взаимоусиливая друг друга и на уровне региона,
и применительно к конкретной микросреде личности1. Например,
переход на преступный путь подростков обычно обуславливается
одновременным или последовательным действием набора из трехпяти криминогенных объектов.
Идея набора сравнительно небольшого сочетания наиболее значимых показателей (от 16 до 28) для разновидностей субъектов антиобщественного поведения лежит в основе создания теоретических
моделей и прикладных методик, позволяющих с большей долей
вероятности прогнозировать индивидуальное преступное поведение2.
Та же идея набора или отбора наиболее интенсивно и непосредственно влияющих на преступность криминогенных факторов (порядка 40–50) заключена в рассуждениях некоторых ученых по поводу
реальности долгосрочных прогнозов преступности. Хотя на точность
прогнозов влияет 200–250 интенсивно действующих факторов. Но
предложенное ограничение неизбежно, иначе возникает проблема
компетентности криминологов и социологов3, а следовательно, и специально-криминологического предупреждения преступлений.
Криминогенный набор в каждом конкретном случае, конечно,
уникален, но на массовом уровне их совокупность подчиняется общим и частным статистическим закономерностям, что предполагает
отбор наиболее активных (криминологически значимых) явлений
и процессов, образующих в своей совокупности сложный криминогенный объект. Например, предлагается выбор объекта индивидуального профилактического воздействия в сфере быта производить
по двум группам криминологически значимых признаков. К первой
Теоретические основы предупреждения преступности. С. 190–191.
Закалюк А. П. Разработка методик индивидуального криминологического прогнозирования. Криминология и уголовная политика : сб. науч. трудов. Москва, 1985.
С. 136–138; Он же. Методология индивидуального прогнозирования преступного
поведения. Методология и методика прогнозирования в сфере борьбы с преступностью : труды Академии. Москва, 1969. С. 74–77.
3   
Миньковский Г. М. Криминологический и уголовно-правовой прогноз: значение,
содержание, проблемы. Методология и методика прогнозирования в сфере борьбы
с преступностью. С. 15.
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группе относятся те из них, что характеризуют участников конкретной
ситуации (устойчивые отрицательные качества личности, решение
конфликтов с помощью физического насилия, совершение действий,
которые влекут за собой административную ответственность, фоновые явления, сопровождающие нарушения общественного порядка,
праздное времяпровождение, систематические контакты с лицами
антиобщественного поведения, проявление элементов виктимного
поведения и т. п.). Вторую группу составляют признаки, относящиеся
к характеристике бытовой конфликтной ситуации (отрицательные
межличностные отношения в бытовой микросреде, пассивная реакция
ближайшего бытового окружения на возникающие конфликтные ситуации в сфере быта, конфликтное взаимодействие лиц, которое имеет
высокую степень вероятности перерасти в общественно опасное поведение, систематичность и продолжительность бытовых конфликтов)1.
Полагаю, что в данном примере дан – на уровне вида преступлений – типичный набор объекта специально-криминологического предупреждения в сфере семейно-бытовых отношений. Конечно, в реальной
жизни могут быть некоторые отклонения от типичного объекта, т.е.
его конкретизация, но при любых эмпирических исследованиях вычленяются именно эти негативные явления. С ними связанно бытовое
хулиганство, большинство убийств и тяжких телесных повреждений,
что подтверждается и проведенными нами исследованиями. Поэтому
вполне резонны предложения Петрова В. В. правоохранительным
органам о целесообразности разработок по типовым программам исследования типовых методик предупреждения бытовых конкретных
ситуаций и преступлений. Может быть, действительно хватит выявлять,
а пора переносить центр тяжести на устранение…
Криминогенный интервал характеризует меру возрастания или
уменьшения криминогенности объекта. Отдаление или приближение
его к причинно-следственной детерминации. Известно, например, что
многие конкретные жизненные ситуации перед совершением преступлений, особенно насильственных, своей напряженностью межличностных
отношений достигают высокой степени криминогенности. Существует
обратная пропорциональная зависимость между степенью криминоген1   
Петров В. В. Выбор объекта индивидуального профилактического воздействия
в сфере быта. Проблемы общей и индивидуальной профилактики : труды ВНИИ МВД
СССР 1959. Москва, 1981. С. 74–745.
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ности объекта и его криминогенным интервалом: чем выше степень
криминогенности объекта, тем меньше криминогенный интервал, т. е.
тем ближе криминогенный объект к преступной детерминации.
Тем самым определяется «место» (ближе-дальше) криминогенногго
объекта в причинно-следственной цепи. В литературе правильно подмечено, что наибольшая криминогенность приписывается тем объектам,
наличие которых в системе причин и условий преступности с большей
вероятностью порождает преступную детерминацию1.
Криминогенность объекта имеет свою временную протяженность.
Начальная стадия ее проявления представляет определенный научный
и практический интерес. Во-первых, она позволяет очертить границы
различных уровней социальной профилактики. Во-вторых, оказывать
именно заблаговременное упреждающее воздействие на криминогенный объект путём подбора соответствующих средств. В-третьих,
исключить уже утратившие свою криминогенность объекты из предупредительной сферы.
У разных объектов криминогенность возникает неодинаково. Поэтому односложно ответить на вопрос о моменте ее появления затруднительно. Существуют объекты, криминогенность которых на
протяжении длительного периода времени статична, и негативно она
проявляет себя не сразу, а постепенно (например, устойчивая конфликтная ситуация, пьянство, паразитизм и т. п.). Криминогенность объекта
может нередко носить длящийся характер.
Время ее возникновения у объекта относится к его прошлому
(например, тунеядство, судимость, криминальный профессионализм
и пр.). Известно, что судимость – такое правовое и социальное состояние лица, которое возникает при его осуждении и влечет при
условиях, указанных в законе, наступление для него определенных
социально-правовых последствий, и выступающее средством, содействующим достижению и закреплению целей наказания и преду1   
Холыст Б. Криминология. Основные проблемы / пер. с. польск. Москва, 1980.
С. 97–99. Неожиданное подтверждение идеи криминогенного потенциала найдено
у Урланиса Е. Б. Он пишет: «Частной гипотезой (только в отношении алкоголиков) является: чем короче срок заболевания, тем выше криминогенность лица по сравнению
с контингентом этих лиц с более длительными сроками заболевания». Урланис Е. Б. Некоторые вопросы изучения влияния алкоголизма на преступность в условиях крупного города. Методологические и методические вопросы изучения и профилактики преступности в крупных городах (Сб. науч. трудов). Москва, 1979. С. 25.
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преждения преступлений1. Используя первоначальную судимость,
Зелинский А. Ф. установил закономерность повторяемости некоторых
видов преступлений, а также зависимости структур рецидива от ряда
социально-демографических факторов, в том числе, и от первоначальной судимости2. Это дает возможность конкретизировать объект
специально-криминологического предупреждения преступлений и наметить его предупредительные методы и меры.
Криминогенность объекта может быть по различным обстоятельствам скрытой от субъектов предупреждения и реализовываться в преступных деяниях внезапно. Есть явления и процессы, которые мы
наблюдаем, но не располагаем достоверными сведениями об их криминогенности. По нашим исследованиям, 34% убийств и 60% тяжких
телесных повреждений были совершены в ситуации одноразового конфликта с незнакомыми или малознакомыми людьми либо в результате
ссоры со знакомыми людьми или в результате ссоры со знакомыми
и близкими. Однако криминогенная структура этих личностей, заключающая в себя такие криминогенные черты, как злоупотребление
спиртными напитками, недисциплинированность, пренебрежительное
отношение к правилам человеческого общежития, вспыльчивость, ревность, конфликтность и другие свойства, свидетельствовала о вероятности – при случайной конфликтной ситуации или даже при отсутствии
таковой (так называемые мною «бесконфликтные ситуации») – совершения насильственного преступления.
Количественно-качественные показатели криминогенности тех
или иных объектов должны, на мой взгляд, определяться: а) частотой
наблюдаемости объекта в криминологической детерминации; б) иерархией явлений и процессов; в) теснотой (близостью) связи объекта
с преступной детерминацией.
Частота наблюдаемости того или иного объекта в структуре причин
и условий преступности, отдельных видов и конкретных преступлений устанавливается эмпирически, а затем обобщается. Большая или
меньшая его распространенность среди негативных явлений свидетельствует о его концентрации в среде и, следовательно, можно судить
об уровне «поражающих» свойств, т.е. о степени криминогенности.
1   
См., Голина В. В. Погашение и снятие судимости по советскому уголовному
праву. Харьков, 1979. С. 6–17.
2   
Зелинский А. Ф. Взаимосвязь преступлений при рецидиве. Волгоград, 1974.
С. 71–94; Он же. Рецидив преступлений. Харьков, 1980. С. 108–131.
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Частота наблюдаемости выражается в тех или иных статических
величинах. Например, указывается, что удельный вес совершивших
преступлений в пьяном виде составляет более половины, а таких как хулиганство или умышленные преступления против личности, почти 100%.
Не вдаваясь в подробности сложной проблемы иерархии явлений
и процессов в криминогенном объекте, следует подчеркнуть, что «качественная» характеристика криминогенности того или иного криминогенного объекта зависит от «места» в его структуре разнородных негативных явлений, процессов, свойств. Не все они равноценны с точки
зрения криминологической значимости, т.е. их связи с криминогенной
и преступной детерминацией. Результаты некоторых исследований
показывают, что, например, в структуре причины конкретного преступления различаются явления и процессы, которые ускоряют, укрепляют, упрощают либо замедляют, ослабляют, усложняют принятие
преступного решения.
Под теснотой (близостью) связей понимается информационная
зависимость между криминогенными объектами и преступностью.
Возможная интерпретация этой зависимости, например, на уровне
индивидуального преступного поведения выражается формулой: чем
меньше время воздействия на личность, группу или контингент лиц
и превращения их в криминогенные, тем ближе криминогенный объект
к преступной детерминации. Иначе говоря, тем меньше между ними
криминогенный интервал. В литературе отмечаться, что криминогенное
действие негативных явлений и процессов зависит от его временных
параметров – длительности такого действия. Это положение не имеет
возражений. Действительно, длительно действие криминогенных
объектов порождает преступную активность. Однако криминогенный
интервал показывает быстроту переходов криминогенных явлений
и процессов в разряд преступных детерминант, а криминогенной личности – к совершению преступления.
Криминогенность объекта – свойство объективное и в науке, как
отмечалось мною выше, предпринимаются плодотворные попытки ее
адекватного отображения в количественно-качественных показателях.
Это поможет понять, какие из имеющихся в настоящее время в нашем
обществе на различных социальных уровнях криминогенные объекты
поддаются разрушающему воздействию системы предупреждения
преступности и при каких условиях; какие при этом необходимы
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методы и средства; какова должна быть их продолжительность и кто
должен их применять; какие последствия могут наступить от такого
воздействия и т. д.
Итак, интегративными свойствами отдельного конкретного объекта
является криминогенность; на уровне конкретных преступлений –
совокупность объектов, образующих множественность вариантов
причин и условий; на уровне видовых преступлений – типичные причинно-следственные комплексы; на уровне общества – социальные
противоречия, порождающие негативные явления и процессы. Они,
соединяясь, образуют криминогенные объекты и т. д. «Выяснение
причин любого социального явления, – с некоторой исследовательской
грустью писал в 20‑е годы Жижиленко А. А., – представляет всегда
большие трудности, так как в жизни отдельные явления не стоят изолированно: они бесчисленными нитями переплетаются друг с другом
и только искусственно могут быть разобщены друг от друга. Вместе
с тем, все они, вместе взятые, представляются единой бесконечной
веренцией, будучи лишь равной величины звеньями в длинной цепи
причин и следствий»1. И сейчас трудности не исчезли.
Помимо вышеуказанных «внутренних» свойств объекты специально-криминологического предупреждения обладают еще рядом так
сказать «внешних свойств». К ним относятся: 1) временная устойчивость и восстанавливаемость объектов, ибо многие из них существуют
длительный период времени и, несмотря на воздействие, вновь восстанавливают свои криминогенные свойства; 2) включенность в общесоциальные процессы в качестве негативных сторон, т.к. криминогенные
явления коренятся в кругу общественных отношений, заменяя их или
существуя параллельно; 3) разнообразие и разнородность входящих
в него явлений и процессов. О чем уже говорилось выше; 4) множественность проявлений, т. е. композиционная многоваринтность причин
и условий; 5) латентность, поскольку далеко не все криминогенные
явления и процессы установлены и известны науке и практике.
Такова, на мой взгляд, логическая модель объекта специально-криминологического предупреждения преступлений.
На первый взгляд покажется, что содержания понятий «объект
предупредительного воздействия» и «причины и условия совершения
Жижиленко А. А. Преступность и ее факторы. 1922. С. 13.

1   
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преступлений» тождественны. Действительно, эти понятия однопорядковые, ибо зачастую, говоря о причинах и условиях, понимается
объект и наоборот. Однако содержание понятий разное.
В современной криминологии понятие причин и условий преступности определяется неоднозначно. Чаще причинами и условиями преступности называются совокупность или система объективных и субъективных явлений, непосредственно детерминирующих преступность
как свое следствие1. Представляется, что здесь допускается неточность,
поскольку не сами явления и процессы вызывают изменения в мире,
а их особая взаимосвязь и взаимодействие. Сторонники того мнения,
что причина – суть взаимодействие, пишут: «Причина представляет
собой взаимодействие между материальными образованиями или сторонами одного и того же образования, обуславливающее соответствующие изменения. Следствием же являются изменения, возникающие
во взаимодействующих сторонах или материальных образованиях
в результате их взаимодействия»2. Взаимодействие, как динамический
аспект взаимозависимости явлений деятельности, состоит в передаче,
переходе энергии, вещества, информации от одного явления к другому3. Перенос информации – типичное свойство причинности в сфере
общественных явлений. Вещество и энергия выступают при этом как
материальные носители этой информации4.
Следовательно, причина, условие, объект – понятия не совпадающие. На взаимодействие, как причину и условие, можно влиять, воздействуя на их носителя – компоненты объекта или же на сам объект.
Например, изучение преступлений против личности, в частности,
умышленных убийств и тяжелых телесных повреждений, а также
хулиганства как наиболее распространенных в бытовой сфере, показало, что они в значительной мере были обусловлены конфликтами
в микросрде, а именно: умышленное убийство – 85%, тяжкие телесные
повреждения – 88%, средней тяжести телесные повреждения – 80%,
хулиганство – 80%, причем каждый второй конфликт происходил не1   
Криминология. Москва, 1979. С. 66; Курс советской криминологии. Т. 1. С. 199–
201; Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. Москва, 1984.
С. 44.
2   
Шептулин А. П. Диалектический метод познания. Москва, 1983. С. 153.
3   
Иванов К. И. Принцип причинности в системе принципов научного познания.
Ташкент, 1974. С. 33.
4   
Курс советской криминологии. С. 200.
47

В. В. Голіна. Вибрані праці

посредственно перед совершением преступления. Значительная часть
лиц, совершивших преступления, были включены в микробытове группы, где постоянно имели место скандалы, ссоры и драки. Больше, чем
в половине случаев инициатором ссор и иных конфликтных отношений
выступал сам потерпевший, как правило, соседи и лица, находящиеся
с преступником в супружеских либо родственных отношениях. Имеются и иные негативные данные, характеризующие личность преступника
и внешнюю среду1. Здесь объектом предупредительного воздействия
является микросреда с набором негативных (устойчивых) общественных отношений и личности. Причинами и условиями, способствующими совершению насильственных преступлений и хулиганства,
выступает х взаимодействие, взаимосвязь.
Приведение противоположной точки зрения, что причина и взаимодействие – исключающие понятия, что причинность – однонаправленная активность, не колеблет суждения об отличии ее от объекта2.
Еще один аргумент в защиту моего суждения. Объект – это прежде всего органическая совокупность, «набор» негативных общественных отношений, явлений, имеющий определенную структуру
(систему). Каждый объект имеет свою структуру и, благодаря ей,
обладает характеристикой. Ее можно перевести в соответствующие
количественно-качественные показатели, т.е. практически измерить.
Причины также обладают внутренним строением, но эта структура
указывает лишь на вид связей и взаимодействия элементов объекта
(например, бинарная связь, цепь, сеть). Для понимания происхождения явления его необходимо вычленит из вышеуказанной связи. Еще
Энгельс Ф. писал: «Чтобы понять определенные явления, мы должны
вырвать их из всеобщей связи и рассматривать их изолировано, а в
таком случае, сменяющиеся движения выступают перед нами – одно
как причина, другое как действие»3. Значит, «сменяющиеся движения», взаимодействие и связь есть причина, а носители ее являются
объектами. Причинность помогает выявить объект, его компоненты,
познать их особенности и, исходя из информационной природы при1   
Ревин В. П., Чернышев Н. А. Роль микросреды в механизме правонарушительного поведения и обеспечении корректирующего воздействия на личность. Криминология и уголовная практика. С. 92.
2   
Например, Сейфуллов Р. С. Концепция причинности и ее функция в физике.
Новосибирск, 1973. С. 32.
3   
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 546–547.
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чинности, разработать институциональные криминологические меры
предупреждения преступности.
Напрашивается вопрос: имеет ли научную ценность установление
тождества или различия между указанными понятиями? Ведь в большинстве случаев ученые, указывая, что причины и условия преступности являются объектами предупредительного воздействия, имеют
в виду реальные «вещи». Это так. Однако, во‑первых, научная коррекция понятий, как было обосновано в § 1, помогает уточнить отображенные явления. Во-вторых, ряд спорных положений в криминологии
нередко вызваны либо недостаточным усвоением и несовершенностью
философских проблем, либо связаны с неудачными попытками применить философские категории к криминологической теории. К таковым
вопросам относится и проблема причинности в криминологии.
На практике такое положение нередко вызывает скептицизм, ожидание того, что криминология откроет тайны причин и условий и в
борьбе с преступностью наступит, наконец, звездный час человечества.
В действительности то, что необходимо устранить, давно известно, хотя
выявляются и новые явления, с которыми связано совершение преступлений; новые явления и процессы, новые варианты взаимодействия,
а не новые причины и условия. В-третьих, представление об объекте
предупреждения преступлений, как о совокупности, о «наборе» негативных явлений и процессов (применительно к каждому виду преступлений), более предпочтительнее, чем понятие причина и условие.
Особенно для практики, так как оно более понятнее и зримее.

§ 3. Классификация криминогенных объектов специальнокриминологического предупреждения преступлений
Классификация – это система понятий (классов, объектов) какой‑либо области знания или деятельности человечества и используемая в качестве средства установления связи между этими понятиями
или классами объектов, а также для точной ориентации в многообразии
понятий, явлений или соответствующих объектов1. Задача классификации состоит в том, чтобы помочь вскрыть и рассмотреть некоторые
существенные черты, характеризующие группу фактов или явлений.
БСЭ. Т. 12. С. 269.

1   
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Классификация всегда производится целенаправленно и, кроме того,
осуществляется по избранному для данного случая основанию1. Все
многообразие таких оснований, по которым бывает возможным произвести деление какого‑либо множества объектов сводится к двум
группам: основания, признаки, свойства, определенные природой
самих объектов, и основания, имеющие значение с какой‑либо практической точки зрения, для какой‑либо практической цели, например,
для удобства ориентации в изучаемом материале. Первые основание –
естественные, а вторые – искусственные2. Искусственная система,
говоря словами Линнея К., служит столько, пока не найдена естественная; первая учит только распознавать явления, вторая же научает нас
самой природе явления. Стремление найти естественное основание
классификации зависит от глубины познания явлений. Классификация – отображение объекта знаний о явлениях, свидетельство глубины
познания, его практического использования3. Тем самым, хочется подчеркнуть, что многие криминогенные явления изучены в криминологии недостаточно, поэтому претендовать на естественное основание
их классификации, пожалуй, преждевременно. Но и искусственная
классификация не бесполезна. Используя уже высказанные мысли
о практическом и научно-познавательном значении классификации,
но применительно к объекту предупредительного воздействия, можно сказать, что при помощи классификации объекта деятельность по
предупреждению преступлений приводится в строгую систему: четко
определяются ближайшие, более отдаленные и конкретные задачи,
а также средства и наиболее эффективные формы функционирования
системы специально-криминологического предупреждения; конкретизируются задачи и компетенция каждого из субъектов этой системы;
становится возможным научное обоснование, планирование и реализация намеченных планов; выявляются области, где субъекты могут
эффективно взаимодействовать4.
1   
Панкратов В. В. Методология и методика криминологических исследований.
Москва, 1972. С. 18.
2   
Розова С. С. Научная классификация и ее виды. Вопросы философии. 1964. № 8.
С. 69–80.
3   
Чупахин И. Я. Понятие и методы научной классификации исследования. Вопросы
диалектики и логики. Ленинград, 1964. С. 66.
4   
Саркисов Г. С. Социальная система предупреждения преступности. Ереван, 1975.
С. 60–61.
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В зависимости от целей в криминологии существуют различные
основания классификации криминогенных явлений, процессов, факторов. Наиболее распространенным основанием классификации объектов
предупредительного воздействия, связанным с пониманием преступности как социально-правового явления, есть генезис факторов. В связи
с этим они подразделяются на две основные группы: социальные,
влияющие на социальную сущность преступности, ее собственную
опасность и юридические, связанные с практикой правоохранительной
и правоприменительной деятельности1. По данным Аванесова Г. А.,
анкетирование 150 экспертов-специалистов в области криминологии
показало, что социальные (в широком смысле) и юридические факторы, оказывающие влияние на первичную и рецидивную преступность,
могут быть разделены на пять более конкретных групп: 1) факторы
демографического характера (количественные изменения поло-возрастной структуры, повышение общей мобильности населения, миграция
и т. п); 2) факторы экономического характера; 3) факторы социального
и социально-психологического характера (повышение социальной
активности населения, ослабление роли семьи и школы в воспитании детей, снижение жизненного уровня населения; несоответствие
возможностей человека и психических нагрузок, предъявляемых современной цивилизацией, алкоголизация и наркоманизация и т. д.);
4) факторы организационно-правового характера (необоснованные
новеллы в уголовно-правовом законодательстве, недостатки уголовной политики и т. п.); 5) другие социальные факторы, не относящиеся
к вышеуказанным четырем группам. Во всех пяти группах факторы
детализировались и конкретизировались по видам преступлений2.
Такая классификация фактора преступности, помогающая изучить их взаимосвязь и взаимозависимости с последней, больше
предназначена для криминологического прогнозирования. В более
поздней своей работе Аванесов Г. А. с целью дифференциации мер
предупредительного воздействия, предлагает в качестве основания
классификации объектов: однородность преступлений, территориальный признак, первичная и рецидивная преступность и др. Он выКузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. Москва, 1969. С. 182.
Аванесов Г. А. Теория и методология криминологического прогнозирования.
Москва, 1972. С. 210–211; Вицин С. Е. Системный подход и преступность : учеб. пособие. Москва, 1980. С. 28–29.
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деляет такие группы объектов, как преступления взрослых и несовершеннолетних, мужчин и женщин; первичные и рецидивные, групповые преступления; корыстные, насильственные против личности,
корыстно-насильственные, хулиганство, неосторожные преступления;
сельская, городская преступность; преступления в семейно-бытовой
сфере и т. д1.
И такая классификация возможна, но она больше искусственна,
чем предыдущая; не приближает нас к пониманию объекта, а отдаляет,
ибо для многих классификационных групп преступлений ряд объектов
являются так сказать «сквозными». Трудно определить природу, происхождение того или иного криминогенного объекта, а, следовательно,
«подсоединить» его к методу предупредительного воздействия.
В литературе предлагается классификация предупредительных
мер по объекту, к которому они относятся. При этом в общем плане
называются классы объектов: а) криминогенные факторы в среде формирования и деятельности личности, т. е. ее жизни и воспитания-производственной, семейно-бытовой, иной среде обитания; б) криминогенные обстоятельства, способствующие проявлению названных выше
факторов или борьбу с ними, непосредственно создающих ситуации
для совершения преступлений и облегчающих ее реализацию; в) лицо,
группа лиц, нуждающихся в корректирующем и профилактическом
воздействии2.
Исходя из установившейся в советской криминологии классификации причин и условий преступности по нескольким критериям: по
механизму действия (характеру детерминации), по уровню функционирования, содержанию, природе, сущности и другим признакам, конструируя понятие специфической причины преступности как дефекты
в общественном, групповом и индивидуальном сознании. Кузнецова Н. Ф. затем классифицирует социально-психологические факторы
и их первичный элемент – криминогенную мотивацию – и показывает
в каких объективных условиях происходит их формирование. По ее
представлениям, критерии классификации криминогенной мотивации
следует признать типологию личности, характер общественной опасности преступлений, основные сферы жизнедеятельности личности,
1   
Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. Москва, 1980.
С. 448–449.
2   
Теоретические основы предупреждения преступности. С. 189.
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формы общественного сознания (психологии). С учетом названных
критериев, криминогенные мотивы подразделяются на: корыстные (дефекты экономической психологии), насильственные (дефекты бытовой
и межличностной психологии общения), корыстно-насильственные,
служебно-хозяйственные (дефектность трудовой психологии, дефектность трудовой и бытовой психологии – мотивация неосторожных
преступлений), дефектность политической психологии (политическая
мотивация)1. Вокруг этих групп социально-психологических факторов формируются те объективные негативные жизненные условия,
под влиянием которых создаются криминогенные психологические
свойства личности – дух личности. Это – социально-экономические,
политические, правовые, организационно-управленческие и другие
«упущения и трудности, дефекты воспитания и культурно-просветительной работы, а также внешнеполитические и идеологические
факторы, включенные в сложные взаимосвязи социальных систем
и подсистем современной общественной жизни»2.
Цель данной классификации очевидна. С одной стороны, обосновать социально-психологическую концепцию причин преступности, а с
другой –попытаться сгруппировать вокруг нее «блоки» первопричин,
которые порождают и способствуют возникновению различных социально-психологических дефектов личности. Стало быть, появляются
два объекта: личность с определенными криминогенными дефектами
и специфическая криминогенная среда. От «глубины погружения»
в нее зависит, вероятно, стойкость антиобщественной дефектности.
Правда, не ясно, как и почему та или иная личность отдает предпочтение определенной дефектной психологии?
Плодотворна классификация криминогенных факторов, влияющих на изменение уровня и структуры как всей преступности, так
и большинства преступлений в соответствии с криминологическим
классификатором преступлений (по антиобщественной направленности
личности, сфере нахождения).
Выделяются факторы социально-экономического характера;
факторы, оказавшие неблагоприятно воздействие на преступность
несовершеннолетних; корыстную преступность в сфере народного
Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. С. 48, 60.
Кудрявцев В. Н. Предисловие к кн. Кузнецовой Н. Ф. «Проблемы криминологической детерминации». С. 3.
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хозяйства; насильственную преступность и хулиганство и др. Проверялась в ходе ряда исследований гипотеза о значении деятельности
правоохранительных органов, трудовых коллективов и комплексного
планирования как факторов, влияющих на криминологическую характеристику преступности. Подтверждается положение, что высокий
уровень такой деятельности оказывает благоприятное воздействие на
преступность1. Вместе с тем, подобная классификация не учитывает
метод воздействия. Указанные виды преступлений ведь вызываются
различными по криминологическим параметрам криминогенными
явлениями и процессами.
Криминогенная личность – объект специально-криминологического предупреждения. Основой индивидуальной профилактики преступлений является классификация типология) личностей как преступников, так и иных правонарушителей.
Проблема классификации личности правонарушителей, в том
числе и преступников, интенсивно разрабатывается в современной
криминологии. Представляется, что в основе типологии так или иначе
лежат различные количественно-качественные показатели криминогенности объекта2. Так, например, Закалюк А. П., типологизируя личность
правонарушителя по антиобщественной направленности, вычленяет
асоциальный тип личности, антиобщественная направленность которого не всегда ясно осознана и продумана, может быть связана с неприспособленностью к избирательности поведения, напряжению волевых
усилий; антисоциальный тип – личность, поведение которой не только
противоречит интересам общества, но и причиняет им вред, однако последний незначителен; общественно-опасный тип – личность, поведение которой характеризуется как общественно-опасное, причиняющее
существенный вред обществу. В дальнейшем он классифицирует уже
1   
Коробейников Б. В., Селиванов Н. А., Скворцов К. Ф. Изучение факторов, влияющих на изменение уровня и структуры преступности. Советское государство
и право. 1982. № 1. С. 72–74.
2   
Сахаров А. Б. Теоретические вопросы учения о личности преступника. Соц.
законность, 1967. № 7. С. 23; Игошев К. Е. Типология личности преступника и мотивации преступного поведения. Горький, 1974; Миньковский Г. М. Личность преступника и методы ее изучения. Вопросы советской криминологии : материалы научной
конференции. Ч. 1. Москва, 1976. С. 37–43; Питерцев С. К. О понятии, содержании
и структуре типологии преступников. Теоретические проблемы учения о личности
преступника : сб. науч. трудов. Москва, 1979. С. 171–172; Фурсов В. Т. К вопросу
о личности классификации преступников. Там же, С. 118–120 и др.
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преступников по характеру совершенных деяний и доли вероятности
совершения новых преступлений посягательств на: 1) некриминальный
тип; 2) предкриминальный тип; 3) криминальный тип1.
Известна типология преступников по двум криминологически
значимым основаниям: по характеру и содержанию криминогенной
мотивации, а также по глубине её и стойкости. По первому основанию
выделяются следующие группы преступников: а) с негативно-пренебрежительным отношением к человеческой личности, ее важнейшим
блага, здоровью, телесной и имущественной неприкосновенности, чести, достоинству, спокойствию и т. д.); б) с корыстно-частно собственническими тенденциями, связанными с игнорированием принципа
распределения по труду; в) с индвидуалистическо-пренебрежительным
отношением к рзличным социальным институтам и требованиям,
к своим гражданским, семейным и прочим обязательствам; г) с легкомысленно-безответственным и небрежным отношением к этим же
институтам, требованиям, обязанностям. По второму основанию эти
преступники делятся на: «случайный», «ситуационный», «неустойчивый», «злостный», «особо злостный» тип2.
Предлагаемые типологии преступников имеют уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, криминологическое, пенитенциарное
и постпенитенциарное предназначение. Несомненно, такая типология,
хотя она и не учитывает всех типов преступников (например, импульсивный тип), все же с позиции специально-криминологического предупреждения перспективна, поскольку позволяет с применением иных
типологий и классификаций криминогенных объектов – разрабатывать
реальные меры предупреждения совершения новых преступлений.
Возвращаясь к проблеме классификации, следует напомнить, что
первым требованием к исследователю, ее производящему, является
необходимость дачи анализа основаниям классификации, выделения
главного в данном исследовании.
Главное в настоящем исследовании состоит в том, чтобы противостоять преступности путем благоприятного для общества воздействия
на ее криминогенные объекты, удержания криминогенных лиц от со1   
Закалюк А. П. Проблемы социальной типологии личности правонарушителя
и преступника. Проблемы изучения личности правонарушителя (сб. науч. трудов).
Москва, 1984. С. 13, 16.
2   
Криминология. Москва, 1968. С. 99–101.
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вершения преступлений. Значит, в основе этого противостояния должен
быть механизм, обладающий набором приемов, способов, навыков,
кадров и т. п., могущих компетентно воздействовать на различные по
природе и иным криминологически значимым параметрам криминогенные объекты. Таким набором могут быть, говоря обобщенно, методы
предупредительного воздействия. Именно они определяют главные
направления деятельности различных субъектов специально-криминологического предупреждения, вооружают их необходимым для его
результативного проведения инструментарием.
Криминогенные объекты целесообразно сгруппировать так, чтобы
они стали уловимыми для тех или иных тоже сгруппированных соответствующим образом методов предупредительного воздействия.
Целевое предназначение криминогенных объектов методам – вот
ядро предупредительного воздействия, точнее, его механизма. Потому естественным основанием классификации может быть характер
криминогенных объектов, их природа, генезис.
Я понимаю, насколько сложна и спорна подобная классификация,
как, впрочем, и любая классификация. К тому же и классификатор не
нов. Трудно доказать его преимущества перед другими классификациями. Но классификация ставит и решает свои, хотя и ограниченные
конкретной целью, задачи. Эти задачи, в данном случае, обусловлены
достигаемостью объектов теми средствами поражающего или стимулирующего воздействия, которыми общество располагает в настоящее
время и теми, которые оно должно изобрести, внедрить.
Итак, основанием классификации криминогенных объектов является информационная модель, соответствующая их естественной
природе. По этому основанию различаются группы криминогенных
объектов социогенного, правового и психогенного характера.
Группа криминогенных объектов социогенного характера находится
в диапазоне мира негативных явлений: от сложных крупных криминогенных явлений на макро- и максисоциоуровнях до микроуровневых
и приобретенных социальных криминогенных явлений – свойств
конкретной личности.
В группу криминогенных объектов правового характера включаются явлений и процессы, генезис которых лежит в сфере правовых аномалий, несовершенств, грубых ошибок, противоправных
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действий, необоснованного, несвоевременного, некомпетентного
регулирования общественных отношений на различных уровнях социальной жизни.
Группа криминогенных объектов психогенного характера охватывает те социально-психологические, психологические, психологопатологические, психиатрические и иные криминологически значимые
анормальные явления на уровне общества, человеческих ценностей,
групп населения и отдельной личности, которые дезорганизуют общественную жизнь, играют деструктивную роль в процессе социализации
и ресоциализации личности, мешают ей или ограничивают ее способности адекватно оценивать свои поступки и действовать на основе
таких оценок. Общепризнана внутренняя связь между этими явлениями
и преступностью.
Многие, входящие в группы криминогенные явления (объекты), выявлены и описаны в криминологической и иной специальной литературе, знакомы практике и используются в предупреждении преступлений.
В заключение необходимо подчеркнуть, что в последующем все
криминогенные объекты из данных групп могут быть, с учетом предупредительных целей, распределены по видам преступлений, образуя
таким образом криминологически видовые наборы, комбинации различных по природе криминогенных явлений. Конечно, в научных целях
разделяются криминогенные явления на указанные («чистые») группы.
Практика не всегда связана с типом смешанного или комплексного
криминогенного объекта, составные части которого выявляются нелегко. Нужны разнообразные приемы научных исследований1. И еще
один вопрос, имеющий значение для дальнейшего исследования: с помощью каких методов производится настройка всей системы специально-криминологического предупреждения на достижение заданной
цели – воздействие на объект?
Эти методы предупредительного воздействия должны быть адекватны, во‑первых, самой природе криминогенных объектов, комплексная
1   
В криминологических трудах теперь широко используется не только статистика,
анализ документов, анкетирование и интервью, но и психологическое тестирование,
наблюдение, построение моделей, эксперимент. Все чаще распространяются математические методы, проводятся сравнительно-правовые и социологические исследования. См., Кудрявцев В. Н., Нерсесянц В. С., Кудрявцев Ю. В. Социальные отклонения.
Москва, 1976. С. 11.
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сложность которых требует их дальнейшей дифференциации, «дробления» на более простые по природе составные части и, во‑вторых,
сочетать в себе традиционные и нетрадиционные способы воздействия, что предполагает своеобразие, исходя из сути предполагаемых
мер и приемов их осуществления, формирование самих же методов.
В связи с этим, хочется высказывать мысль: обязана меняться и суть
деятельности субъектов предупреждения преступлений сверху донизу. Это должны быть не только команды центральных субъектов
предупреждения, доведение заданий до «низов», но во многом новые
для централизованного управления информационно-ориентирующие
функции. Необходимо придать приоритет стратегии над практикой.
Важно не просто выполнить что‑то в текущем квартале или провести
очередную кампанию. Требуется сосредоточится на стратегии, выборе
ключевых направлений предупреждения преступлений. Этому, как
представляется, должны способствовать предлагаемая классификация
криминогенных объектов, механизм предупредительного воздействия
и предупредительные возможности видов специально-криминологического предупреждения преступлений.
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МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ
СУБЪЕКТА НА ОБЪЕКТ
СПЕЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ*
§ 1. Механизм предупредительного воздействия как
система специальных методов
В специальной литературе словосочетание, в котором соединяются
такие слова как «механизм»1, «воздействие»2, «влияние», «принятие»
и другие, приобрело характер специфического понятия (механизм
преступного поведения, механизм воздействия правового контроля,
механизм удержания, социальный механизм формирования отношений,
механизм социальной адаптации и т. п.). Несмотря на своеобразие приведенных понятий, общим для них является то, что под механизмом
понимается наличие нескольких систем и способов (методов, каналов,
приемов) воздействия одной системы на другую. Эти системы с точки зрения теории управления деятельности делятся на управляющие
и управляемые. Именно эти термины использованы Жалинским А. Э.
при характеристике структуры специального предупреждения преступлений. В соответствии с его взглядом, она состоит из: управляющей
подсистемы, представляющей собой систему субъектов, которые с помощью социальных средств воспрепятствуют поведению, запрещенному уголовным законом; управляемой подсистемы, которая охватывает
криминогенные явления (способы, приемы, пути) передачи и учеты
*  Голина В. В. Специально-криминологическое предупреждение преступлений :
монография. Харьков : Укр. юрид. академия, 1992. 218 с. Деп. в ИНИОН РАН № 46411
9 апреля 1992 г. Из содержания : Механизм воздействия субъекта на объект специально-криминологического предупреждения преступлений. Разд. 4. С. 133–194.
1   
«Механизм» (орудие, сооружение) – устройство для передачи и преобразования
движений; представляет собой систему тел (звеньев механизма), в которой движение
одного или нескольких тел (ведущих) вызывает движение отдельных тел системы /
Словарь иностранных слов. С. 404–405.
2   
Воздействие – действие, оказываемое кем, – чем. – л., на кого-, что-л., влияние,
направленное на кого, что-л. с целью добиться, достичь определенного результата /
Словарь русского языка в 4‑х томах. Т. 1. Изд. Третье. Москва, 1985, С. 199.
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обратной связи предупредительного воздействия, т.е. правовые, организационные и иные формы, в которых передаются необходимые
указания, осуществляется предупредительная деятельность, а также
собираются данные о результатах воздействия и тех изменений, которые происходят в системах1.
Механизм предупредительного воздействия можно, конечно, рассматривать в управленческом аспекте, чтобы ответить на вопросы
управления предупреждением преступлений, и в теоретическом аспекте, чтобы увидеть систему передачи, влияния субъектов на криминогенные объекты, т.е. ответить на вопросы: при помощи чего, как происходит это воздействие, какие при этом ставятся цели, достигаются
ли положительные изменения в криминогенных объектах и если нет, то
почему, что необходимо для того, чтобы повысить действенность предупредительного воздействия. Кроме того, проблема предупредительного
воздействия тесно связана с проблемой законности и ответственности
субъектов при осуществлении специально-криминологического предупреждения преступлений.
Не используя термин «механизм», Игошев К. Е. рассматривает
систему методов профилактики преступлений, как совокупность, систему различных способов, приемов и средств воздействия социальных
субъектов на явления и процессы криминогенного характера, обуславливающие существование (сохранение) преступности, совершение
преступлений и формирование личности преступника. В реальной
действительности они выступают в виде многообразных форм организации, контроля и управления практической деятельностью социальных
общностей, государственных органов, общественности, коллективов
трудящихся и граждан2. Автор дифференцирует методы воздействия по
следующим критериям: а) по объекту предупредительного воздействия;
б) по субъекту предупредительной деятельности; в) по сфере социальной жизни, в которой используются предупредительные методы3.
В целом, верная позиция, однако, исходя из концепции специально-криминологического предупреждения, несколько неясен механизм
воздействия при осуществлении, например, профилактики упреждения.
1  
Жалинский А. Э. Система социального предупреждения преступлений (пределы,
структура, внешние связи). Совесткое государство и право. 1973. № 9. С. 87.
2  
Игошев К. Е., Шмаров И. Б. Указ. работа. С. 75.
3   
Там же, С. 77–78.
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Видимо, необходимо расширить, углубить понимание механизма предупредительного воздействия.
Итак, механизм предупредительного воздействия выполняет роль
социального инструмента, интегрирующего теоретические знания,
опыт, практику, который мобилизует материальные, финансовые, людские ресурсы. Наличие самого механизма воздействия, его «устройство», содержание методов воздействия, их возможности реально
влиять и достигать положительных результатов свидетельствует об
уровне разработки и внедрения специально-криминологического
предупреждения, о возможностях, которыми располагает общество,
государство, наконец, субъекты в сфере предупреждения преступлений. В практической деятельности по предупреждению преступности
именно механизм предупредительного воздействия подключает к нему
достижения и возможности различных видов социальной профилактики субъектов. Но вместе с тем действующий механизм показывает
пробелы в субъективном и ином ресурсном обеспечении тех или иных
видов специального предупреждения.
Механизм предупредительного воздействия, если рассматривать
и управленческий аспект специально-криминологического предупреждения, включает: организационные основы; правовые основы; права,
обязанности, задачи и ответственность объектов предупреждения преступлений; современное информационное обеспечение, необходимое
для принятия должных решений; способы выявления криминогенных
объектов и другие вопросы. Но стержнем механизма предупредительного воздействия, его «душой» является, если сконцентрироваться на
главном, методы, интегрирующие в себе «ударную силу» специальнокриминологического предупреждения.
Таким образом, механизм предупредительного воздействия – это
совокупность специальных методов деятельности системы субъектов по рациональной организации и осуществлению комплексных мер
специально-криминологического предупреждения.
Это общее понятие механизма предупредительного воздействия.
Необходимо наполнить его конкретнным содержанием, т.е. теми методами, средствами, примерами, которые составляют функционирующий
инструментарий каждого направления и вида специально-криминологического предупреждения.
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Необходимо сделать две оговорки. Предупредительное воздействие
прежде всего носит вероятностный характер. Это его важная особенность. Определяя последствия того или иного воздействия на криминогенный объект, мы можем говорить о повышении или снижении
степени криминогенности, об усилении или ослаблении тенденции
определенного рода и т. д. Следует подчеркнуть, кроме того, что предупредительное воздействие предполагает, образно говоря, «свободу
выбора». Воздействие – главным образом не прямое поведение, но нахождение альтернативных форм влияния на криминогенные объекты.
Нахождение альтернативных, в том числе нетрадиционных форм влияния – существенно отличает механизм предупредительного воздействия
специально-криминологического предупреждения преступности от иных
социальных механизмов воздействия в сфере борьбы с преступностью.

§ 2. Общая характеристика методов механизма
предупредительного воздействия
Под методом1 мы понимаем наличие такого интеллектуального,
организационного, технического и иных видов «инструментария», при
помощи которого специально-криминологическое предупреждение
преступлений реализует свои теоретические концепции, воплощает
их – через соответствующие каналы – в жизнь, изменяет тенденцию
развития криминогенных объектов, на которые направлена его познательно-практическая деятельность.
В философской литературе метод определяется как форма «практического и теоретического освоения действительности, исходящего из
закономерностей движения изучаемого объекта; система регулятивных
принципов преобразующей, практической или познательной, теоретической деятельности»2. Исходя из такого понимания метода, некоторые
ученые отмечают, что в реальной действительности методы предупреждения преступлений представляют собой систему целенаправленного
воздействия субъектов на криминогенные объекты3.
1   
«Метод» – способ исследования явления, подход к изучаемым явлениям,
планомерный путь научного познания и установления истины; вообще – прием, способ или образ действия // Словарь иностранных слов. С. 403.
2   
Философская энциклопедия. Т. 3. 1971. С. 409.
3  
Ветров Н. И. Указ. работа. С. 65.
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Методы – это глобальные тактико-стратегические направления воздействия, демонстрирующие синтезированные возможности предупредительного механизма специально-криминологического предупреждения. Рассматриваемые нами методы не выдуманы и не изобретены на
пустом месте. Они заимствованы из реальной практики проведения
предупреждения преступности как у нас, так и за рубежом, и представляют собой взятые из жизни социально-психологические факторы,
которые оказывают влияние на поведение людей. В зависимости от криминогенных объектов, по словам Ветрова Н. И., методы условно можно
разделить на две группы: тактические, способствующие решению повседневных, близлежащих задач, и стратегические, решение задачи,
требующие длительного действия1. И масштабы механизма при этом
существенного значения не имеют (работа с отдельной личностью или
криминогенным явлением). Могут меняться приемы, средства, тактика
и т. д. Поэтому внутри метода (или методов) необходимо различать
средства, приемы, формы работы механизма, помогающие перенести
энергетическое, силовое, информационное и другое воздействие на
криминогенные объекты. Но только благодаря им, т.е. их форме, содержанию, действенности влияния на объект, и может правильно реализоваться тот или иной метод. Метод – лишь генеральная, что очень
важно, идея, которая реализуется в конкретных примерах, средствах,
мерах, мероприятиях и т. п.
Под средствами понимается вид воздействия (например, удержание
от совершения преступлений при помощи уголовно-правового механизма воздействия или физический захват группы рэкетиров).
Методы расчленяются на приемы предупредительного воздействия.
Прием – это составная часть, элемент метода, с помощью которого он
реализуется. Например, метод убеждения может быть реализован путем
разъяснения, опровержения, обращения к чувствам, упражения и т. п.
И, наконец, формами применения рассматриваемых методов, приемов и средств является организационно-тактический вид предупредительного воздействия (вовлечение профилактируемого в социально-полезную деятельность, шефство, склонение лица к отказу от задуманного
преступления и др.).
В специальной литературе используется еще понятие «мера предупреждения преступления», которое часто употребляется, как синоним
Ветров Н. И. Указ. работа. С. 67–68.

1   

63

В. В. Голіна. Вибрані праці

понятия «метод». Мера предупреждения преступлений, пишет Жалинский А. Э., – это обличенный в организационную форму способ воздействия на криминогенные объекты, состоящий из взаимосвязанных
отдельных действий1.
Можно, конечно, и так трактовать многозначное слово «мера», среди прочих значений которого имеется такое его значение, как способ
действия, решения возникших задач. Но мера предупреждения преступлений, на мой взгляд, есть диктуемая методом организационно выделенная часть предупредительного механизма воздействия, отдельное
какое‑то мероприятия в русле потока – метода. Метод реализуется через
меры, т.е. через определенные энергетические, силовые, информационные действия. Если не найдено адекватных объекту мер воздействия,
то метод не поможет. Он лишь прививает к поиску мер. Стало быть,
метод, как правило, стабилен, а меры могут постоянно меняться, совершенствуя таким образом сам метод, повышая его эффективность.
Многие наши неудачи в сфере предупреждения преступлений кроются
в слабой обоснованности методов.
Во многих научных публикациях, когда речь идет о классификации, чаще всего группируются меры, а не методы. Так, например,
в цитируемых ранее работах Шляпочникова А. С., Сахарова А. Б.,
Миньковского Г. М., Игошева К. Е., Кудрявцева В. Н. и других ряд мер
предупреждения преступлений классифицируется по разным классификаторам. А вот Бабаев М. М. предложил классифицировать не меры,
а методы. Он выделят четыре группы (правда, общих) методов нейтрализующий и компенсирующий объективные отрицательные явления;
предупреждающий возникновение нежелательных субъективных
явлений; ликвидирующий криминогенные объекты2. Своевременно
подметил Жалинский А. Э., что (имея в виду отличие классификации,
предложенной Бабаевым М. М., от иных классификаций) в ней «упор
сделан на механизм воздействия»3. Действительно, методы – составные
части механизма воздействия, его ведущие звенья. Метод формирует
и ориентирует меры механизма воздействия.
Жалинский А. Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР. С. 157–158.
Бабаев М. М. Криминологическая оценка соцаильно-экономических и демографических факторов. Советское государство и право, 1972. № 6. С. 20; Он же. Значение
профилактики в борьбе с преступностью. Советская юстиция. 1976. № 19. С. 24.
3  
Жалинский А. Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР. С. 78.
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Акцент и различие между этими понятиями не самоцель. В работе
предпринята попытка проанализировать и классифицировать разрозненные методы механизма предупредительного воздействия, а также
дать им общую характеристику в плане их потенциальных возможностей при практическом использовании.
Задача классификации состоит в том, чтобы помочь вскрыть и рассмотреть некоторые существенные черты, характеризующие группы
фактов или явлений1.
Классификация методов, как пример научного исследования, подчиняется определенным требованиям: она должна, в частности, охватывать, по возможности, принципиальные методы указанного механизма,
присущие всем направлениям и видам специально-криминологического предупреждения, облегчать их практическое применение, служить
основой для разработки конкретных мер предупреждения и создавать
теоретическую базу для совершенствования методики их проведения2.
Основанием классификации, как известно, является классификатор,
или классификационный критерий. В специальной литературе существует значительное количество классификаций, в том числе методов
(мер) предупреждения преступлений. Эти классификации находят
широкое применение в научных конструкциях и практической деятельности правоохранительных органов и иных субъектов предупреждения
преступности3.
Классификационный критерий, как представляется, должен отображать природу криминогенного объекта предупредительного воздействия, а именно с ним можно связать качественное своеобразие
того направления, к которому его следует отнести. Например, метод
физического воспрепятствования совершению преступлений больше
Панкратов В. В. Указ. работа. С. 18.
Жалинский А. Э. Указ. работа. С. 158–159.
3  
Кобец Н. Г., рассматривая методы социальной профилактики правонарушений
в трудовом коллективе, делит их на две большие группы: методы осуществления
и методы организации. К группе методов осуществления (критерий – приемы рационального и эмоционального воздействия на человека) относятся: убеждение, поощрение, принуждение. В группу методов организации входят: методы организации деятельности субъектов предупреждения: методы избирательного воздействия
предупредительных мероприятий; методы обеспечения профилактики; методы изучения эффективности профилактики. См.: Кобец Н. Г. Указ. работа. С. 75, 78–87. Думается, что в данном случае в общем виде предоставлены и методы воздействия и методы
управления. Но они требуют конкретизации и четкости формулировок.
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относится к пресечению преступлений, а методы нейтрализации,
локализации, блокировки криминогенных объектов присущи криминологической профилактике. Оговоримся, что тот или иной метод
может «обслуживать», точнее, принадлежать к различным механизмам
направлений и видов специального предупреждения или их уровням.
Возможная разница – лишь в приемах и средствах реализации.
Итак, методы механизма предупредительного воздействия можно
разбить на три группы: методы социогенного, психогенного и правового характера.
А. Методы социогенного характера. По природе, по происхождению (отсюда – социогенный) эти методы носят специальный (в отличие
от общесоциальных методов) социальный характер и являются для
специально-криминологического предупреждения своеобразным «инструментом», при помощи которого сказывается целенаправленное воздействие на криминогенные объекты, начиная от криминогенных черт,
свойств личности и заканчивая крупными общественными явлениями
и процессами. По-видимому, полный перечень методов указанного вида
дать невозможно, да и реален ли он в отношении явлений, носящих
изменчивый характер и, если брать профилактику упреждений или
ограничений, вообще еще не существующих в действительности. Мы
назовем и кратко охарактеризуем те из них, которые мною выявлены
в литературных источниках (отечественных и зарубежных), взяты из
практики, а также получены путем обобщения и синтеза различных
приемов, способов предупреждения преступлений и могут, на мой
взгляд, «претендовать» на роль методов социогенного характера. При
этом было стремление расположить их в хронологическом порядке
в зависимости от природы криминогенного объекта (от предполагаемой
криминогенности тех или иных объектов до реально действующих).
И еще одна деталь: нижеприведённые методы могут быть использованы всей системой специально-криминологического предупреждения.
Для этого требуется соответствующая их интерпретация конкретным
субъектом предупредительного воздействия и нахождение тех или иных
приемов их реализации.
1. Метод отвода антиобщественной активности (в литературе он
получил еще название «канализирования»). Сущность этого метода
заключается в том, что для населения, и особенно для ее криминогенной части, создаются и внедряются программы «канализирования»
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возможной антиобщественной активности людей, т.е. множественность
альтернативных форм удовлетворения их потребностей и интересов1.
Перед субъектами специально-криминологического предупреждения
задача, стало быть, состоит в создании с помощью плановых мероприятий больших возможностей духовного развития людей, приобщения
их к творческим видам труда и отдыха, в разработке функциональных
альтернатив тем или иным возможным негативным типам поведения
в сфере труда, общения, досуга и культуры2. Приведем пример. При
исследовании преступности в одном из крупных городов выяснилось,
что наиболее криминогенная группа населения – это «переселенцы» из
сел, проживающие в городе не более 3‑х лет. Составляя в общей массе
населения города около 15%, они ровно на 2/3 формировали общеуголовную преступность. Исследование показало, что ведущим фактором,
определяющим степень криминогенности среди мигрантов, являлась
анонимность городской жизни и разрыв с привычной сельской средой,
которые в силу иллюзорного или действительного состояния изолированности толкали к совершению преступлений с целью утвердить себя
либо обратить на себя внимание3. При разработке плана профилактики,
наряду с другими мерами, было высказано предложение картографировать преступность этой категории населения и затем жестко патрулировать место ее концентрации. Однако после обсуждения было принято
предложение о создании альтернативных форм адаптации мигранта
к городской среде и культуре. Было предложено организовать в городе
клубы земляков, где функция урбанизации мигрантов осуществлялась
бы в привычных для них условиях общения, досуга и контроля4. Как
на пример интерпретации этого метода на индивидуальном уровне,
можно сослаться на метод «подкрепления действий», предложенный
1   
См.: Могилевский Р. С. Концепция планирования социальной профилактики
в свете задач социальной защиты. Планирование мер борьбы с преступностью. С. 74.
2   
Могилесвекий Р. С. Проблемы качества жизни крупного города (опыт криминологического исследования) / под ред. Н. Н. Лебедева. Ленинград, 1987. С. 118.
3   
На эти криминогенные явления обращает внимание Антонян Ю. М. См.: Антонян Ю. М. Особенности преступности в сельской местности и ее предупреждение.
Советское государство и право. 1978. № 6. С. 80–81; Забрянский Г. И. Актуальные
проблемы профилактики преступности в сельской местности : учеб. пособие. Краснодар, 1983. С. 35; Завазин А. В. Предупреждение правонарушений на селе. Воронеж,
1983. С. 33, 66 и др.
4   
Могилевский Р. С. Концепция планирования социальной профилактики в свете
задач социальной защиты. Планирование мер борьбы с преступностью. С. 74.
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Яковлевым А. М. Задача по перестройке антисоциального поведения,
по его мнению, заключается в том, чтобы попытаться воздействовать
на индивида силами социальных стимуляторов. Именно они способны создать основу для повышения уровня вероятности проявления
в поведении социально одобряемых актов и постепенного снижения
уровня вероятности проявления антисоциальных действий. Не просто
наказание за пьянство, а повышение заинтересованности и поощрение
трезвости; не просто подавление агрессивного, насильственного поведения, а поощрение и подкрепление актов взаимопомощи, кооперации,
конструктивного воздействия между людьми, доброты, милосердия
и т. д. – пути предупреждения преступлений методом отводов антиобщественной активности1. Этот метод больше присущ профилактике
преступлений. Но он может быть использован и при предотвращении
преступлений.
2. Метод интериоризации2. Этот метод близок к предыдущему.
Он призван ограничивать путем образования соответствующих положительных стереотипов поведения группы лиц, коллективов или
конкретного индивида, от которых можно ожидать совершения любых
или определенных видов преступлений. Известно, что на развитие
и формирование социально законопослушного поведения существенное влияние оказывает твердый общественный порядок как в стране,
так и на уровне жизни конкретной личности. Стоило, например, пошатнуться общественному порядку в стране, как незамедлительно резко
возросла динамика всей преступности, но особенно тех преступлений,
которые связанны с нарушением общественного порядка. Нельзя же
этот криминальный феномен объяснить тем, что сразу вдруг у многих, ранее законопослушных граждан, возникли атиобщественные
взгляды, привычки, интересы и т. д. Видимо, антисоциальные модели
поведения «зрели» давно, но скрывались. «Полем для созревания»
служила внешняя среда, внешняя дисциплина, которая становится
1   
Яковлев А. М. Теория криминологии и социальная практика. Москва, 1985.
С. 171.
2   
«Интериоризация» – формирование внутренних структур человеческой психики благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности. Краткий психологический словарь / под общ. ред. А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского. Москва,
1985. С. 124. Проблема интериоризации многоаспектна, междисциплинарна, сложна
и находится в центре внимания многих наук. Здесь же идет речь лишь о сути этого
метода.
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внутренней дисциплиной, интегрируется, способствует образованию
соответствующих антисоциальных стереотипов поведения. Интериоризация внешней дисциплины в значительной степени зависит от
внутренней готовности данного человека. Развитие и формирование
общественно полезных взглядов, привычек, социальных автоматизмов
определяют законопослушное поведение человека и не оставляют места
для противоправных действий. Развитие и закрепление стереотипов –
сложный и комплексный социально-психологический процесс. Этот
процесс осуществляется не только с помощью слов, но и в первую
очередь путем постоянно вводимой внешней твердой дисциплины. Повседневная жизнь гражданина, его труд, общественная деятельность,
пользование благами и социальными ценностями, общение с другими
людьми, свободное времяпровождение нуждается в дисциплине. Она
сообщает каждому человеку сознание собственного достоинства, уверенность в личной безопасности и свободы от произвола и т. д. Твердая
уверенность в этом, внутренняя и внешняя дисциплина – преграда
против преступности, анархистской по своей сути и враждебной общественному порядку. Метод интерориентации недостаточно учитывается
в предупреждении преступности. «Криминологическое беспокойство»
населения – серьезный сигнал дезорганизации общественной жизни,
распространяющегося игнорирования общественных интересов.
3. Метод декриминализации семейного неблагополучия. Под
декриминализацией семейного неблагополучия понимается система
специальных мер социально-правового действия, осуществляемого
государственными органами общественными организациями, направленного на выявление, нейтрализацию и ликвидацию семейного
неблагополучия, т.е. такого криминогенного явления, которое формирует антиобщественную позицию личности несовершеннолетних
и молодежи и преступное поведение. Объектом декриминализации
семейного неблагополучия являются «трудновоспитуемые» подростки, не поддающиеся общественным мерам воздействия, или
склонные к совершению преступлений, а также родители – криминогенты, либо лица их замещающие1. В криминологической литературе
предлагается различать четыре вида декриминализации семейного
1
  Миньковский Г. М. Неблагополучная сеья и протиправное поведение. Социологические исследования. 1982. № 2. С. 111 и др.; Кормщиков В. М. Криминология семейного неблагополучия. Пермь, 1987. С. 130, 138.
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неблагополучия: предделикатная, постделикатная, пенитенциарная
и постпенитенциарная профилактики, которые отличаются криминогенными объектами и примерами осуществления самого метода
декриминализации1. Наиболее перспективна и экономична предделикатная декриминализация семейного неблагополучия, направленная
на устранение относительно слабых, неустойчивых криминогенных
явлений, отрицательно влияющих на формирование личности несовершеннолетних, и предупреждение их перехода на деликатный
и преступный путь. Метод декриминализации семейного неблагополучия может использоваться как на индивидуальном (в отношении
конкретных трудновоспитуемых подростков, их родителей и т. д.),
так и на общем уровне, т.е. в масштабе определенной территории,
в отношении контингентов несовершеннолетних и их родителей и др.
Вместе с тем, на мой взгляд, метод декриминализации семейного
неблагополучия надо понимать шире. Речь должна идти о таком семейном неблагополучии, в котором хотя бы один из ее членов ведет
искаженный образ жизни2. В любой семье важно прервать, нейтрализовать напряженные конфликтные ситуации, чреватые возможностью
совершения преступления.
4. Метод нейтрализации криминогенных объектов. Во многих работах, посвященных проблеме предупреждения преступности, встречается понятие «нейтрализация» применительно к криминогенным
объектам. Этот термин применяется наряду с такими терминами, как
«ограничение», «устранение», «локализация», «блокирование» явления социальной дезорганизованности. Так, говоря об объектах общей
профилактики, Игошев К. Е. пишет, что ее методы могут охватывать
различные способы организации и управления деятельностью, направленной на нейтрализацию, ограничение факторов и явлений,
детерминирующих преступность3. Нейтрализирующие меры, отмечается в научных публикациях, применяются тогда, когда речь идет об
объективных явлениях и процессах, существование которых неизбежно
в силу определенных исторических условий и не может быть устранено
в короткий срок. При этом нейтрализуются «криминогенные влияния»
Кормщиков В. М. Указ. работа. С. 129–135.
См., например, Мошак Г. Г. Преступление в семье: истоки и профилактика.
Кишенев, 1929. С. 132–134.
3  
Игошев К. Е., Шмаров И. В. Указ. работа. С. 80.
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указанных явлений и процессов1. Можно это понять так, что при нейтрализации криминогенные объекты продолжают существовать, они не
устраняются, но какие‑то силы препятствуют их дезорганизующему
влиянию. Очевидно, что термин «нейтрализация» заимствован из
понятийного аппарата естественных наук. Одно из наиболее подходящих значений этого термина: уничтожить какие‑то свойства
раствора с помощью чего‑то. С криминологической точки зрения,
«нейтрализация» означает, видимо, выведение различными приемами
тех или иных криминогенных объектов из причинных детерминант;
воспрепятствование их криминогенному влиянию, по сути – уничтожению криминогенности объекта. Ранее отмечалось, что криминогенные объекты образуют определенную систему, «наборы», «комплексы» и для воздействия на них необходимо, как рекомендуется
в литературе, находить «чувствительные точки, параметры системы,
воздействие на которые воспринимаются ими»2. Стало быть, субъектам предупреждения надо знать эти «чувствительные» точки. Во
многих случаях мы не знаем их в сложных социально-психологических явлениях (пьянство, аморализм, проституция, бродяжничество,
наркомания и др.). Следует находить приемы нейтрализации любых
криминогенных явлений и процессов, Например, на индивидуальном
уровне изоляция лидера может нейтрализовать криминогенное влияние группы; административный надзор – криминогенное влияние
рецидивиста; противоугонные приспособления на автомобильном
транспорте – преступные намерения угонщиков; разумно налаженная
система стимуляторов в коллективе значительно снижает криминогенный потенциал корыстных устремлений и т. п. Сложнее, вероятно, с более сложными криминогенными явлениями. Как, скажем,
нейтрализовать пьянство, наркоманию? Известно, например, что,
когда число алкоголизированных лиц велико, они получают возможность активно и постоянно отстаивать в межличностных отношениях
свое понимание норм поведения. Под влиянием их, пишут некоторые
авторы, психология и навыки, характерные для микросреды алкоголизированных лиц, усваиваются и теми членами социальной группы,
1   
Например, Бабаев М. М. Значение профилактики в борьбе с преступностью.
Советская юстиция. 1973. № 19. С. 24; Аванесов Г. А. Криминология и социальная
профилактика. С. 473.
2   
Раска Э. Указ. работа. С. 35.
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которые сами не злоупотребляют спиртными напитками1. Необходимы
меры противодействия, чтобы оградить этих лиц от вовлечения в пьянство, алкоголизм и «заражения» своеобразной «пьяной» субкультурой:
развенчание пьянства, поощрение трезвости, альтернативы досугу
в гаражах, скверах, квартирах; нахождение новых специально-криминологических средств противодействия пьянству. Для нейтрализации
криминогенных объектов на более высоких социальных уровнях необходимы специальные разработки метода нейтрализации.
5. Метод локализации (блокировки) криминогенных объектов. Этот
метод близок по сущности методу нейтрализации. «Локализация» –
ограничение чего‑либо известными пространственными пределами2;
«блокировка» – скрытие чего‑то, заграждение3. Локализовать, блокировать, значит не допустить распространения криминогенных объектов
дальше определенной границы; препятствовать распространению
криминогенного влияния в пространственно-временных параметрах.
К методу локализации (блокировки) субъекты предупреждения прибегают в связи с тем, что сразу устранить криминогенные объекты невозможно, но и их распространение в обществе, микросреде нежелательно.
Например, распространение наркомании среди молодежи, в других
регионах страны; проституции; тунеядства; подросткового вандализма,
деморализации, социальной неприспособленности; компьютерной преступности и др. Решение этих проблем чрезвычайно сложно, так как,
с одной стороны, необходимо охранять гражданские права, законность,
а с другой, – возникает потребность во вмешательстве как в интересах
самого лица, так и в интересах предупредительного воздействия на
других лиц. В настоящее время, например, внимание общества привлечено к вопросам нелегальной торговли наркотиками среди молодежи.
Многие семьи в нашей стране и за ее рубежом испытывают страх, что
эти явления приобретут такие же размеры и размах, как в США, Колумбии и т. п. Меры, как известно из печати, принимаются решительные. Но достаточно ли разработаны методы локализации наркомании
у нас? Конечно, делается немало: созданы спецподразделения милиции
для борьбы с наркоманией и наркомафией; уничтожаются плантации
1   
Антонов-Романовский Г. В. Влияние потребления спиртных напитков на преступность: криминологическая модель. Криминология и уголовная политика. С. 134.
2  
Словарь иностранных слов. С. 372.
3  
Там же, С. 108.
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наркосодержащих растений; выявляются места изготовления и каналы поступления наркотиков на рынок, связи и т. п. И все‑таки теории
локализации (блокировки) криминогенных явлений у нас нет.
6. Метод деалкоголизации криминогенных лиц, злоупотребляющих
спиртными напитками, и алкоголиков. Связь пьянства, алкоголизма
с преступностью настолько очевидна и научно подтверждена, что деалкоголизацию вышеуказанной категории лиц можно рассматривать
как один из методов предупреждения преступлений. О «линиях связи»
между пьянством, алкоголизмом и преступностью, разрыв которых
необходим для специально-криминологического предупреждения
и достигается применением различных мер, достаточно исследован
в литературе. Каковы же эти «линии связи»? Их можно обозначить:
а) возникновение под действием спиртных напитков психологических
состояний, выявляющих ранее сформировавшиеся отрицательные
свойства личности в общественно опасном поведении; б) появление
корыстных мотивов под влиянием потребности в спиртном; в) использование вовлечения в пьянство в качестве способа формирования
преступных групп; г) формирование стойких привычек к конфликтным
способам разрешения межличностных отношений, легко перерастающих в преступления против личности, общественного порядка
и общественной безопасности; д) ослабление и разрыв социальных
связей с семьей, коллективом, что снижает уровень социального контроля и облегчает выбор преступного решения; е) развитие склонности
к асоциальному образу жизни, поскольку духовно и физически деградирует; ж) увеличение числа криминогенных влияний вследствии
формирования асоциальной среды и преобладания контактов с лицами,
которым свойственны антиобщественные стереотипы взглядов, т. е.
создаются устойчивые алкоголизированные условия, среда1; з) появление микрогрупп, состоящих из должностных лиц, злоупотребляющих
спиртными напитками, чревато увеличением количества преступлений,
совершаемых с использованием служебного положения и т. п. У нас нет
недостатка в различных постановлениях по борьбе с пьянством, алкоголизмом и самогоноварением. Однако результаты этой борьбы трудно
признать удовлетворяющими. Отсутствуют долгосрочные планы борьбы с пьянством и алкоголизмом, антиалкогольная пропаганда ведется
Лозбяков В. П., Овчинский С. С. Указ. работа. С. 75.

1   

73

В. В. Голіна. Вибрані праці

на должном уровне, нет достаточной координации сил при одновременном создании условий, способствующих продаже и умеренному
потреблению спиртных напитков. Видимо, трудности в преодолении
пьянства и алкоголизма заключены не в перечне предупредительных
мер, а в отсутствии концепции. Нужен, без наивности, пустословия
и забегания вперед, метод деалкоголизации населения именно нашей
страны, республик, где эти явления усугублены и традициями прошлого, и кризисными потрясениями социальной жизни настоящего1.
Подходами для выработки концептуальной модели метода деалкоголизации могут быть: рассмотрение вопроса о соотношении увеличения
выпуска, потребления спиртных напитков и отрезвления населения;
о целесообразности республиканских программ деалкоголизации, ими
же и финансируемых, и контролируемых, и корректируемых и т. д.;
изменение характера потребления спиртных напитков, что является
тактическим средством антиалкогольной политики2; осмысление современного и опыта прошлых лет борьбы с пьянством и алкоголизмом
и отношение к этому населения3; заимствование передового опыта
зарубежных стран, уделяющих серьезное внимание проблеме деалкоголизации населения, и имеющие, несмотря ни на что, интересные
результаты (например, в США)4.
7. Метод разрушения криминальной субкультуры. То, что она
существует, и не только в местах лишения свободы, но и на свободе,
уже не вызывает сомнений, хотя еще недавно отмечалось, что ее носитель – профессиональная преступность за годы советской власти –
ликвидирована. Речь идет не об отдельных представителях «блатного
мира», а о своеобразной «культуре дна»: цепкой, передающей свои
традиции из поколения в поколение преступников-профессионалов.
Гуров А. И., анализируя криминальный профессионализм, пишет, что
1   
См.: Воронцов В., Заиграев Г. Нужна целевая комплексная программа борьбы
с пьянством. Соц. законность, 1962. № 11.
2  
Антонов-Романовский Г. В. Правовые средства преодоления пьянства и алкоголизма. Советское государство и право. 1985. № 1. С. 106–107.
3  
См, например, Пархоменко А. Г. Государственно-правовые мероприятия по
борьбе с пьянством в первые годы советской власти. Советское государство и право.
1984. № 4. С. 116; Зарва Г. О развитии службы социальной реабилитации на
промышленных предприятиях. Соц. законность. 1988. № 7. С. 9–10; Иногамов Ш. Х. Наказание отбыто. Как жить дальше? Москва, 1990. С. 20–23; Покровская И. Сколько
стоит алкоголизм. Правда. 1990. 23 мая.
4   
Гоголь Н. Из алкогольного ада. Правда. 1990. 25 февраля.
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профессиональная преступность существует не один век: она связана
с деятельностью людей, передачей опыта поколений преступников, утверждением специфической субкультуры; традиции профессиональных
преступников передаются из поколения в поколение, их носителями
выступает сама среда, особенно в местах лишения свободы1. Криминальная субкультура, стало быть, явление имеющее свои закономерности. И тем не менее, как отмечается в литературе, на протяжении
длительного периода времени различного рода решения, связанные
с предупреждением преступности, не принимали во внимание роль
субкультуры и стратефикацию уголовной среды, в связи с чем воспроизводство криминальных традиций и обычаев, не говоря уже о появлении новых видов преступного профессионализма2, «успешно»
продолжалось, а в последнее время навязывалось многим категориям
преступников. Стало быть, для разрушения криминальной субкультуры необходим метод (методы), противодействующий этому явлению,
подавляющий его. Исследуя уголовные дела о преступлениях, совершенных криминогенными группами несовершеннолетних, некоторые
ученые отмечают, что криминогенным формированиям подростков
свойственны социально-психологические феномены, которые наиболее полно характеризуют всякое социальное поведение (круговая
порука, специфичность появления группового сознания, вербальная
и невербальная связь, общение и т. д.), т.е. криминальная субкультура.
Отмечается, что большой интерес для теории и практики предупреждения преступлений представляют разработки оптимальных путей
разрушения групп и их криминальной субкультуры3. Актуальность разрушения субкультуры преступников, как метода специального предупреждения, подчеркивают и другие авторы. Они отмечают, что непо1   
Гуров А. И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. Москва, 1990. С. 220, 224 и др.; Зелинский А. Ф. Понятие «преступная деятельность».
Советское государство и право. 1973. № 10. С. 96–100.
2  
См., например, Никитинский Л. Мафия и мифы. Комсомольская правда. 1990.
20 февраля; Лахно И. Миллион? Получите. Правда. 1990. 14 марта; Заботы современного сыщика. Аргументы и факты. 1990. 17–22 марта.
3   
См., например, Башкатов И. Криминогенные группы подростков. Воспитание
и правопорядок. 1982. № 4. С. 61–62. О разрушении, как методе механизма предупредительнго воздействия, говорит Серебрякова В. А. и Сыров А. П.: «Разрушение
криминогенных видов быта – одна из актуальных задач профилактики». Криминогенные
аспекты изучения сферы быта. Советское государство и право. 1982. № 5. С. 115;
Шмаров И., Мокрецов А. Лидерство. Воспитание и правопорядок. 1982. № 11.
75

В. В. Голіна. Вибрані праці

нимание своеобразия ценностных ориентаций правонарушителя ведет
к тому, что предупредительное воздействие в силу этих ориентаций
отвергается, «не прочитывается» преступниками адекватно1, поэтому
разработка проблемы криминальной субкультуры, профессиональный
подход к ее разрушению во многом предопределяет успех специальнокриминологического предупреждения2. Практика имеет перспективные
направления предупреждения уголовно-воровских традиций и обычаев.
Даже приводятся данные, что из 200 выявленных «воров в законе» было
осуждено за преступления 180 человек. При этом 7 человек отказывалось от пропаганды воровских традиций и «законов», двое из них
делали это официально, по телевидению, в передаче «Обворованные
воры» 27 апреля 1986 г., что вызвало положительный резонанс3.
Итак, идеология криминальной субкультуры необходимо противопоставить метод по развенчанию преступного образа жизни, по подрыву авторитетов лидеров уголовной среды, а также формированию
у граждан определенного отношения к преступной субкультуре с целью
ослабления ее воздействия на подростков и молодежь. К приемам метода разрушения криминальной субкультуры можно отнести, например,
мнение самих профессиональных преступников о преступной деятельности, контрпропаганда, создание общественного мнения вокруг негативных явлений, совершенствование уголовно-правовых, криминологических, криминалистических, пенитенциарных мер по разрушению
криминальной субкультуры. В этой связи хочется по‑доброму вспомнить кинофильмы: «Калина красная», «Так жить нельзя», «Беспредел»,
1   
Ваксберг Л. М. Криминологическая характеристика преступных групп (к вопросу о преступной субкультуре). Борьба с правонарушениями (юридическая наука
и практика). Алмата, 1984. С. 99.
2   
Клейменов Л. М. Вопросы изучения социальных последствий рецидивной преступности. Борьба с групповой и рецидивной преступностью. Омск, 1984. С. 37. По
его данным, около 90% опрошенных осужденных до совершения преступления
испытывали на себе неблагоприятное воздействие со стороны ранее судимых. В контрольной группе – среди законопослушных граждан – такое воздействие наблюдалось
приблизительно в 17% случаев; Миллер А. И. Протиправное поведение несовершеннолетних: генезис и ранняя профилактика. Киев, 1985. С. 68. Он пишет, что систематическая гибкая интенсивная перестройка правонарушителей на общественно полезную деятельность, учитывающая позитивные стороны некоторых аспектов
криминальной субкультуры (взаимопомощь, взаимовыручка и т. д.), может привести
к успеху; Лебедев С. Я. Антиобщественные традиции, обычаи и их влияние на преступность : учеб. пособие. Омск, 1989. С. 9, 52.
3   
Гуров А. И. Указ. работа. С. 268–270.
76

Розділ 1. Монографічні твори

обладающих «разрушительным зарядом», не дающих альтернативы
в выборе поведения, развенчивающих лидеров и авторитетов среди
преступников в зоне и в конечном счете убеждающих в приоритете
общечеловеческих ценностей и т. д.
8. Метод противодействия криминогенным ситуациям. Если говорить о криминогенной ситуации в более широком плане, а не только
применительно к конкретной личности, то предпочтительнее ее понимание (в связи с рассматриваемым методом) как динамической
системы воздействующих различных по природе криминогенных
объектов, образующих новое объективное качество, способное вызывать совершение преступления или преступлений1. Поскольку этими
составляющими являются: а) явления и процессы, локализирующие
преступления по месту, времени, кругу участников и свидетелей;
б) свойства физических лиц, вещей, иных предметов преступного посягательства; в) условия в которых эти лица, вещи, действия находятся
и которые ослабляют риск для преступника и способствуют принятию
и реализации преступного решения2.
В структуре криминогенной ситуации есть ядро – группа решающих, основных ее элементов (проблемы, противоречия, конфликты
и т. д.). Не всегда они, как говорится, видны «простым глазом». Их надо
обнаружить. Иногда криминогенные ситуации бывают индивидуально
неповторимы. Но, как показывают исследования, большинство криминогенных ситуаций имеют много общего, типичного, видового. Так,
Старков О. В., изучая бытовые насильственные преступления, типологизирует ситуацию, понимая под таковой относительно длительное напряженное состояние межличностных отношений между преступником
и потерпевшим, возникшее и существующее вследствие устойчивого
повторяющегося и окончательно неразрешенного конфликтного воздействия между членами бытовых социальных групп, направленного
на существенные блага и личности, и завершающиеся преступлением
против личности или через нее – общественного порядка3.
1   
Аналогичное или близкое по содержанию понятие криминогенной ситуации
см. : Бафия Е. Указ. работа. С. 78, 81.
2   
Криминология. Москва, 1988. С. 108. Следует отметить, что ни при всех преступлениях (например, при импульсивных) присутствует комплекс указанных
элементов.
3   
Старков О. В. О методике исследований роли криминогенной ситуации в бытовых
насильственных преступлениях. Вестник МГУ. 1961. Вып. 6. С. 78.
77

В. В. Голіна. Вибрані праці

В результате изучения уголовных дел по умышленным убийствам
и тяжким телесным повреждениям за ряд лет, рассмотренных судами
г. Харькова и Харьковской области, нами выявлено, что, несмотря на
индивидуальную неповторимость форм проявления конкретных жизненных ситуаций, их содержание и течение во многом схожи, так как
в основе их лежит тот или иной похожий бытовой конфликт. В этой
связи выявилась возможность их группировки. В основу группировки
был положен критерий длятельности существования напряженных отношений между конкретной личностью виновного и средой. По моему
мнению, необходимо различать следующие разновидности ситуаций:
одноразовый конфликт; периодическая конфликтная ситуация; устойчивая криминогенная ситуация; внешне бесконфликтная ситуация.
Одноразовый конфликт есть одноактное столкновение между
субъектами. В свою очередь одноразовый конфликт может быть между
незнакомыми субъектами и знакомыми, близкими, членами семьи,
родственниками. Периодическая конфликтная ситуация характеризуется периодически возникающими напряженными состояниями
межличностных (межгрупповых) отношений (например, конфликты
между бывшими супругами, сожителями, односельчанами, особенно
молодежью на почве территориальных сфер влияния и т. п.). Устойчивая криминогенная ситуация есть относительно длительное напряженное состояние межперсональных (межгрупповых) отношений,
возникающее и существующее вследствие устойчиво повторяющихся
и окончательно, одноактно неразрешенного конфликтного взаимодействия. Криминогенная ситуация всегда конфликтна и направлена на
существенные и неотъемлемые блага, ценности личности и прочее.
Между субъектами как тенденция вырастает напряженность отношений, причем, это обострение может продолжаться долго. Такого рода
конфликтное взаимодействие завершается, как правило, совершением
насильственного преступления. При этом тяжкому насильственному
преступлению против личности в большинстве случаев предшествует
менее общественно опасные преступления или иные грубые антисоциальные проявления.
Внешне бесконфликтная ситуация встречается сравнительно редко.
Ей присуще внешне необъяснимое преступное поведение преступника
в отношении именно конкретного потерпевшего. Однако при более
внимательном изучении становится ясным, что поведение преступника
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было обусловлено предшествующей конфликтной ситуацией с другими
лицами, криминогенными чертами самой личности преступника (расправа с первыми попавшими под руку после драки с другими лицами;
искаженное, субъективное восприятие конкретной объективно неконфликтной ситуации и др.).
Виды криминогенных ситуаций и связь между ними и совершенными преступлениями представлены в таблице.
Виды криминогенных ситуаций
Одноразовый
Одноконфликт со
УстойчиПреступле- разовый знакомыми, Периодивая
ческая
ния по УК конфликт
членами
конконфликтУСССР
с незнасемьи,
фликтная
комыми родственниная
ситуация
людьми ками, сожитеситуация
лями
Убийство
при отягчающих
обстоятельствах (ст. 96)
Убийство
без отягчающих обстоятельств
(ст. 94)
Тяжкие
телесные
повреждения (ст. 101)

Внешне
бесконфликтная
ситуация

8%

24%

–

68,0%

–

–

22,8%

8,6%

68,6%

–

14,4%

35%

5,3%

42,2%

4,1%

Обращают на себя внимание две разновидности криминогенных
ситуаций: одноразовый конфликт преступника со знакомыми, родственниками, сожителями, членами семьи и устойчивая криминогенная ситуация. Очень высок уровень напряженности межличностных отношений
при убийствах. Если иметь в виду, что в основе так называемого мною
«одноразового конфликта со знакомыми, родственниками, сожителями,
членами семьи» по сути лежат глубокие неблагополучные взаимоотношения, отягощенные предшествующим поведениям субъектов, то они
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по силе своего взаимодействия на личность очень сходны с устойчивой
криминогенной ситуацией. И тогда почти все убийства (соответственно
92% и 91,4%) совершены не неожиданно для окружающих, а имели более или менее длительную «вызревающую» подготовку, что при более
внимательном отношении субъектов предупреждения преступлений не
могло бы остаться вне их поля зрения. Для профилактики, предотвращения или пресечения преступлений соответствующим субъектам не
обязательно знать тонкости межличностных отношений (это понадобиться позже), а упредить их криминальный уклон.
Аналогичный вывод напрашивается и в отношении тяжких телесных повреждений, большая часть которых (более 77%) совершается
в аналогичной обстановке, только результат оказывается несколько
иным.
Предполагаемая типичность криминогенных ситуаций по видовым
преступлениям (а не только по умышленным убийствам и тяжким
телесным повреждениям), их классификация и познанность структуры
позволяют использовать метод противодействия. Данные о типичности,
повторности внешних обстоятельств в течение длительного отрезка
времени перед совершением преступления, сведения о личности преступника, об особенностях взаимодействия этих элементов в ситуации
многих, но особенно корыстных и насильственных преступлений
позволяет сделать вывод о том, как установлено рядом авторов, что
значительная часть преступлений, особенно насильственных преступлений против личности, не является случайной, непредсказуемой и,
следовательно, может и должна быть заблаговременно предупреждена1.
Но было бы криминологическим утопизмом призывать к искоренению
различных по криминогенному потенциалу конфликтных ситуаций.
Конфликтные ситуации являются неотъемлемой частью жизни, они
необходимы людям. Более важным, чем «искоренения» конфликтных
ситуаций является стремление повлиять на общественные структуры
1  
Мозжухин А. В. Криминологическое значение характеристик ситуаций
насильственных преступлений, совершаемых в сельской местности. Повышение
эффективности деятельности органов внутренних дел с учетом территориальных
особенностей преступности : материалы науч.‑практ. семинара. Москва, 1983. С. 89;
Поправка В. Н. Криминологическая характеристика и профилактика хулиганства;
совершаемого на почве бытовых конфликтов. Москва, 1985. С. 19–20; Конов А. Л. Взаимодействие личности преступника и ситуации неосторожного дорожно-транспортного преступления : автореф. дисс… канд. юрид. наук. Москва, 1986. С. 18.
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таким образом, чтобы люди могли справляться с подобными ситуациями, извлекать из них уроки и избегать крайнего проявления их динамики – преступления. Противодействие криминогенным ситуациям
предполагает альтернативу – то, о чем я ранее уже говорил.
9. Метод превентивной1 деятельности. Этот метод характеризуется комплексностью поисков уменьшения криминогенности объектов
в различных сферах народного хозяйства и управления путем укрепления государственной, плановой, коммерческой, технологической,
экологической и иных видов дисциплины и порядка, охраны труда
и техники безопасности, противопожарной охраны и т. д., а также
путем создания предохранительных барьеров с использованием достижений научно-технического прогресса для предупреждения аварий
и технологических катастроф. Актуальным и несомненно эффективным
является использование метода превентивной деятельности в мире
преступной неосторожности, которая, по словам Квашиса В. Е., в широком смысле «рассматривается как один из показателей «социального неблагополучия», как социальный феномен безответственного
и опасного поведения»2. Например, всего лишь за одиннадцать месяцев
1990 г. в дорожно-транспортных происшествиях погибло более 56 тыс.
человек, около 326 тыс. человек получили ранения. Образно говоря,
из нормальной жизни выведено население крупного промышленного
города3. Только в 1968 г. из‑за грубых нарушений правил охраны труда
и техники безопасности более 12 тыс. человек погибло4. Если говорить
о неосторожных преступлениях, то в превентивную деятельность
можно включить: активную безопасность; обеспечение безопасности
орудий и средств, которыми могут быть совершены неосторожные
преступления как путем усовершенствования, так и путем улучшения
регламентации и контроля за их использованием; противодействие криминогенным ситуациям; техническая профессионализация работников,
связанных с источниками повышенной опасности; уменьшение про1
  «Превентивный» – предупреждающий, предохранительный, предупредительный
/ Словарь иностранных слов. С. 515.
2  
Квашис В. Е. Преступная неосторожность. Социально-правовые и криминологические проблемы. Владивосток, 1980. С. 10
3   
Овчаренко Г., Пипка Б. Завтра на дорогах погибнет более ста человек… Правда,
1991. 9 января.
4   
См., например, Квелидзе С. Об ответственности за нарушение правил безопасности труда. Советская юстиция. 1990. № 22. С. 14.
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фессиональной деформации; улучшение дорожных условий движения;
совершенствование контроля; медицинское обеспечение и т.д.1 Это –
далеко не полный перечень аспектов метода превентивной деятельности в сфере предупреждения только неосторожной преступности. Меры
этого метода должны все же носить специально-криминологический,
а не только общесоциальный характер.
10. Метод поддержания нормативно закрепленных режимов деятельности. Этим методом регулируется гражданская стабильность
общественных отношений, точнее, разрабатываются специальнокриминологические приемы, способы, средства, меры прямого воспрепятствования порядку деятельности. Под режимом деятельности
(поведения) понимается основанный на нормах права и иных социальных нормах порядок осуществления гражданами, должностными
лицами своих прав и обязанностей, функционирования государственных и общественных институтов. Совокупность различных режимов
деятельности, закрепленных правом, составляет основу правопорядка.
Этот метод включает в себя комплекс мер, направленных на соблюдение норм, регулирующих порядок деятельности различных государственных и общественных институтов, привлечение общественности
к поддержанию порядка, привитие гражданами навыков правомерного
поведения по пресечению нарушений общественного порядка, организация наблюдения за действиями граждан в общественных местах
с целью оперативного вмешательства, введение дополнительных правил поведения, например, при чрезвычайных ситуациях или стихийных
бедствиях, соблюдение разрешительной системы, регламентирующей
обращение с различными видами материальных предметов; поддержание личностных отношений в малой социальной группе (в первую
очередь такой, как семья) путем снятия острых конфликтов внутри
группы либо между субъектами: оказание помощи в смене условной
жизни и работы, привлечение специалистов для выяснения причин
конфликтов и т.п.2
Основы криминологии в Народной Республике Болгарии. С. 317–318.
Жалинский А. Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР. С. 171–
173. Кстати, во всей З. Европе давно существуют кризисные центры, т.е. специальные
дома, куда могут убежать от семейной жестокости женщины (одни или с детьми) и жить
там до тех пор, пока не уладятся их дела: и год и даже больше. См.: Крылова З. И сотворили люди землю. Работница. 1989. № 12. С. 16–17. Это и есть элемент реализации
указанного метода.
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11. Метод ресоциализации. С точки зрения специально-криминологического предупреждения заслуживает особого внимания проблема ресоциализации преступников. Существует немало свидетельств
того, что в местах лишения свободы чаще, чем в нормальных условиях, происходят неблагоприятные изменения психике человека,
расстройство в сфере его сознания, чувств и процессов принятий
решений, что в итоге очень часто приводит к отклонениям в поведении и совершению повторных преступлений1. Как показывают
исследования, длительные сроки лишения свободы, поразительное
разнообразие индивидуальных по глубине, стойкости, содержанию и эмоциональной окрашенности реакции на лишение свободы
ставят перед обществом и специально-криминологическим предупреждением ряд серьезных проблем, связанных с ресоциализацией.
Ресоциализация, видимо, не просто приспособление, приноравливание индивида, отбывающего наказание в уголовно-исполнительных
учреждениях, но и сложный противоречивый процесс, в результате
которого, по мнению некоторых ученых, должны произойти сдвиги
в структуре личности2. Представляется, что проблема ресоциализации
шире: она включает не только проблемы «травмированной» долгим
отсутствием в нормальной человеческой среде личности преступника, но и проблемы не менее «травмированного» общества, в которое
возвращаются тысячи и миллионы судимых его граждан, многие из
которых поражены криминальной субкультурой. Нельзя не вспомнить слова, что в преступнике государство должно видеть «человека,
живую частицу государства … солдата, который должен защищать
родину, свидетеля, к голосу которого должен прислушаться суд, члена
общины, исполняющего общественные обязанности, главу семьи …
и наконец, самое главное – гражданина государства»3. Стало быть,
несмотря на трагические реалии жизни, правомерен вывод, что ресоциализация возможна при таком отношении общества и государства
к осужденному, когда в нем видят уже не столько преступника, сколько
гражданина – действительно или потенциально еще обладающего
1  
Холыст Б. Указ. работа, с. 198; Елеонский В. А. Воздействие наказания на
осужденных. Рязань, 1980. С. 6, 44.
2   
Трубников В. М. Механизм социальной адаптации освобожденных от отбывания
наказания: учебное пособие. Киев УПК ВО, 1990. С. 6.
3  
Маркс К. Энгельс Ф. Соч., изд. 2‑ое. Т. 1. С. 132.
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общественно ценными свойствами, которые могут и должны быть
развиты посредством систематического воздействия1.
Довольно распространено представление, что ресоциализация
(иногда этот процесс называют адаптация) упирается в трудности,
связанные с разрывом социальных связей осужденного, и невосполнимостью их. Отсюда делается вывод: стоит лишь создать более или
менее надлежащие бытовые, трудовые и иные условия, как уменьшится рецидив преступлений таких лиц (предлагается создание центров
ресоциализации, адаптации и т. п.). Не исключено, конечно, хотя
практика свидетельствет о другом. Едва ли проблему ресоциализации
необходимо так упрощенно прагматизировать. Трудности адаптации
испытывают далеко не все осужденные после отбытия наказания.
Прекрасно адаптируются криминальные профессионалы, корыстные
преступники, мошенники и другие категории осужденных к лишению
свободы. Но многие из них и не думают ресоциализироваться, так
сказать, добровольно становиться законопослушными гражданами.
С другой стороны, есть осужденные, часто деградированные личности, которые просто уже не могут адаптироваться без посторонней
помощи. Ресоциализация таких лиц мне представляется иллюзорной.
Во всяком случае «ночлежные дома» выполняют свою прямую роль –
место, где можно переночевать и провести какое‑то время. Методу
ресоциализации должна соответствовать «индустрия» ресоциализации, которая смогла бы остановить распад личности, восстановить ее
в определенных пределах и сделать общественно полезной. Может
быть, необходимо вернуться к доктрине социальной защиты, отрицающей смысл наказания в виде лишения свободы (по крайней мере
в современной форме) и предлагающей меры, ослабляющие либо не
причиняющие страданий? Применяя эти меры, необходимо исходить
не из размера причиненного вреда, как это имеет место сейчас, а из
задач ресоциализации. Сторонники реформ уголовно-пенитенциарной
системы утверждают, что для того, чтобы наказание было эффективным, оно должно назначаться в соответствии с поставленным диагнозом преступнику. Мерой эффективности наказания должна быть
степень ресоциализации, которую достигнет осужденный. На первый
взгляд, цели наказания и цели мер новой социальной защиты вроде
Уткин В. А. Наказание и исправительно-трудовое воздействие. Томск, 1984. С. 14.

1   
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совпадают, но методы достижения – противоположные. Как подчеркивается в литературе, эти идеи имели большое значение для изменения
практики исполнения наказания в виде лишения свободы во многих
странах. Пенитенциарные реформы проводятся в трех аспектах: отказ от длительных сроков лишения свободы; расширение сферы мер,
сводящих изоляцию к минимуму (намечаются пробные мероприятия,
эксперимент)1; трактовка наказания как меры, включающей терапевтическое воздействие2 (последнее не воспринимается ни теорией, ни
практикой).
Конечно, мы не можем сейчас отказаться от изоляции в виде лишения свободы как наказания. Но в рамках метода ресоциализации необходимо обоснование применения наказания в виде лишения свободы
к тем или иным преступникам. В основе индивидуализации наказания
должна, как представляется, лежать идея ресоциализации преступника.
12. Метод девиктимизации. В криминологии роль жертвы преступления рассматривается с этиологических позиций, т.е. как криминогенный объект, способствующий формированию преступности вообще
и преступлений определенного вида в частности. Криминологический
смысл имеет не всякое поведение жертвы, а только то, которые способствует возникновению преступной решимости и ее реализации или
формирует криминогенные ситуации. В виктимологическом понятийном арсенале имеется ряд основополагающих научных положений,
на которых следует остановиться, освещая метод девиктимизации:
виктимность, виктимизация, виктимогенные факторы, виктимогенные
ситуации, виктимогенная профилактика. Виктимность определяется
как возможность и даже «способность» стать жертвой преступления
в ситуации, когда такой исход мог бы и не наступить3, прояви жертва
достаточную осмотрительность, осторожность, здравый смысл и т. п.
Виктимность различается на индивидуальном и массовых уровнях. На
индивидуальном уровне виктимность определяется как реализованная
преступным актом или оставшейся в возможность «способность» отдельного лица при определенных условиях стать жертвой преступле1   
См., например, Шинкарев Л. Пятнадцать минут на тюрьму. Известия. 1991.
17 июля.
2   
Холыст Б. Указ. работа. С. 208–209.
3   
Франк Л. В. Виктимология и виктимность. Душанбе, 1972. С. 27. Он же.
Некоторые теоретические вопросы становления советской криминологии. Потерпевший от преступления. С. 13.
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ния1. Виктимность как социальное явление на массовом уровне «есть
совокупность всех актов причинения вреда преступления физическим
лицам на определенной территории за определенный период времени
и потенций уязвимости населения в целом и отдельных его групп»2.
В соответствии с этими высказываниями, речь идет о криминологическом понятии жертвы, а не о потерпевшем в широком смысле слова.
Жертвой преступления может быть только физическое лицо, так как
ни одно из обстоятельств, относящихся к признакам преступления,
ни один из объектов, охраняемых уголовных законом, не являются
решающими факторам в возникновении криминогенной ситуации3.
Под виктимизацией понимается процесс превращения лица в реальную жертву или конечный совокупный результат такого процесса4.
Этому способствуют виктимологические факторы, т.е. социальные,
нравственно-психологические и биофизические свойства личности,
обуславливающие различную степень ее «уязвимости» от отдельных видов преступлений по сравнению с «нормальной», обычной
личностью5. Но и они проявляются во взаимодействии с конкретной
жизненной ситуацией, которая в результате этого, так сказать, виктимологизируется, становится виктимоносной, виктимогенной. Попадая
в эту обстановку, иная личность виктимилогизируется, становится или
может стать очередной жертвой. Тем‑то определенным постоянством,
стационарностью и значимы для специально-криминологического
предупреждения виктимологические (виктимогенные) ситуации. Поэтому виктимогенная обстановка (ситуация) – это не только конкретная
жизненная ситуация, складывающаяся под воздействием определенных
свойств и поведения личности, способствующих решимости совершить
преступление6, но и среда, формирующая свойства личности, в силу
которых она оказывается жертвой преступления7.
1   
Ривман Д. В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. Ленинград, 1975. С. 14.
2  
Ривман Д. В. Виктимность как социальное явление. Вопросы профилактики.
Ленинград, 1976. С. 120.
3  
См., например, Бафия Е. Указ. работа. С. 106.
4  
Франк Л. В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии.
Душанбе, 1977. С. 8.
5   
Вандышев В. В. Виктимология: что это такое? Ленинград, 1978. С. 5.
6  
Блувшейнт Ю. Д., Зырин М. И., Романов В. В. Указ. работа. С. 268.
7   
Вандышев В. В. Указ. работа. С. 5; Татарковский А. Д. справедливо считает, что
виктимологическая ситуация в генезисе преступного поведения посягательства (в отли86
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Следует обратить внимание на то, что в комплексе возможных действий по подготовке к совершению тех или иных преступлений особую
роль играют виктимологические данные. По ряду преступлений преступник – перед совершением преступления – значительное внимание
уделяет виктимологическим данным своей будущей жертвы1. Стало
быть, интенсивность виктимизации прямо пропорциональна интенсивности преступления. Очевидна необходимость проведения специфических мер, направленных на сокращение виктимности определенной части граждан. Направлением специально-криминологического
предупреждения, сокращающим виктимность, прерывающим процесс
виктимизации на индивидуальном и массовом уровнях, является метод
девиктивизации, или виктимологические методы предупреждения
преступлений2. По мнению некоторых ученых, специфической чертой
виктимологического метода является направленность на снижение потенциальной виктимности граждан путем осуществления специальных
мероприятий, дифференциальной виктимности конкретной личности
с целью недопущения «рецидива» виктимности граждан, уже потерпевших от преступных посягательств3. Метод девиктимизации может
включать в себя следующие основные направления деятельности
субъектов предупреждения.
1. Воспитательно-упредительное направление, ставящее задачу по
внедрению в массовое сознание людей идеи физической неприкосновенности личности.
чие от криминогенной ситуации) носит дополнительный, подчиненный характер. См.:
Криминогенные и виктимогенные ситуации при истязании (Сб. статей). Душанбе,
1981. С. 32.
1   
По некоторым криминологическим исследованиям, в 85% уголовных дел виновные
в большей или меньшей мере интересовались своей будущей жертвой. Если принять
потерпевших за 100:% , то виновные интересовались: в 3% случаев – образом жизни
жертвы; в 1,5% случаев – характером запирающихся устройств в жилых помещениях;
в 18,5% случаев – личностными качествами жертвы; в 29% случаев – комплексом виктимологических данных; в 12% случаев – виновные хорошо знали жертву. См.:
Вандышев В. В. Роль и значение виктимологических данных в системе факторов, обуславливающих способы подготовки и совершения кражи личного имущества. Виктимологические проблемы борьбы с преступностью : сб. науч. трудов. Иркутск, 1988. С. 94.
2   
Блувштейн Ю. Д., Зырин М. И., Романов В. В. Указ. работа. С. 268.
3   
Коновалов В. П., Франк Л. В. Об организации виктимологического направления
профилактики преступности в Таджикской ССР (Научно-методическая информация).
Душанбе, 1976; Зубкова В. И. Виктимологические меры предупреждения преступлений. Вестник МГУ. 1990. № 2. С. 56.
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2. Защитное направление, разрабатывающее и внедряющие в массовое сознание и поведение приемы и способы защиты и самозащиты,
заблаговременное принятие предупредительных мер и постоянное
следование им, актуализация чувства самосохранения, самоконтроля,
предусматривающих осторожность, бдительность, сохранение самообладания при нападении и т. д. В рамках этого направления целесообразно распространять специальные памятки, листовки, плакаты для
граждан, в которых излагается, как избежать участи стать жертвой
определенного вида преступлений. За рубежом обычным является
комплекс советов и приемов самозащиты женщин от посягательств
насильника – «Как противостоять угрозе изнасилованию?»1. В настоящее время и у нас стали публиковаться в различных изданиях сериалы
очерков, советов, в которых объясняется, как снизить опасность стать
жертвой преступления2. Могут применяться и технические средства
защиты, специальное обучение приемам самозащиты и другие меры.
3. Организационно-управленческое направление, включающее
мероприятия по недопущению или сокращению возможности противоправных действий (например, соответствующее оборудование кабин
водителей такси, развозка работников по домам в вечернее и ночное
время, устройство сигнализации для немедленного сообщения о нападении и др.).
4. Ограничительное направление, предусматривающее, во‑первых,
выявление латентной виктимности и, во‑вторых, выявление потенциальных потерпевших и предотвращение, а в некоторых случаях
и пресечение, их неосмотрительного, рискованного, легкомысленного,
беспечного, некритического поведения. В зависимости от типа потерпевших (в литературе предпринимаются попытки виктимологической
типологии)3; осуществляются различные приемы индивидуального
виктимологического предупреждения (произведение бесед, разъяснение гражданам законодательства о необходимой обороне, правилах
дорожного движения, пожарной безопасности, рекомендации об элементарных правилах предосторожности в тех или иных виктимогенных
1   
См., например, приложение к статье Поздняковой М. Е. и Рыбаковой Л. Н. Указ.
работа. С. 70–73.
2   
Например, серия статей Гульева И. Не заходите в подъезд…; Приглашение для
вора и др. Известия. 1991. 26 января, 2 февраля и др.
3   
Ривман Д. В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. Указ.
работа. С. 99–105; Блувштейн Ю. Д. и др. Указ. работа. С. 272.
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и криминогенных ситуациях, постановка лиц на профилактический
учет, пресечение виктимного поведения, изъятие пьяных граждан,
запрет определенным категориям граждан пояснение на улице, ограничивая его периодом времени, помощь инвалидам, постарелым,
больным и др.).
5. Нормативное регулирование вопросов, связанных с проблемами
виктимологии. Нуждается в совершенствовании законодательство
о расширении ответственности потерпевших за определенные виды
виктимного поведения (лица, прибегающие к предосудительным, хотя
и неприступным способам удовлетворения некоторых материальных
потребностей; лица; явно пренебрегающие элементарными правилами
обеспечения личной безопасности; лица, прибегающие к физическому
и психическому насилию над окружающими; постановка таких лиц на
профилактический учет и многие другие вопросы).
6. Повышение уровня правовых знаний. Осведомленность о пределах и формах вмешательства представителей правоохранительных
органов и общественных формирований в опасные ситуации с целью
предотвращения и пресечения правонарушений позволит им остерегаться нарушать законность.
Могут быть и иные направления метода девиктимизации. Заслуживает, например, внимания издание закона о возмещении ущерба
потерпевшим. Он не только предусматривает возмещение имущественного, физического и морального ущерба, но и активизирует правоохранительную заинтересованность населения, гуманизирует отношения,
удовлетворяет чувство справедливости и т. д.
11. Методы правового характера. Широко известно положение
о том, что мудрый законодатель предупреждать преступления будет не
путем ограничения сферы права, а таким путем, что «в каждом правовом стремлении уничтожит его отрицательную сторону, предоставив
праву положительную сферу деятельности»1. Иначе говоря, помимо
метода запрета, как способа регулирования общественных отношений,
существуют методы регуляции, дающие простор тем общественным
отношениям, которые не противоречат интересам общества и государства, и выражены знаменитым тезисом Монтескье Ш. С. в трактате
«О духе законов»: «Разрешено все то, что не запрещено законом».
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. С. 131.

1   
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Методы правового регулирования призваны стимулировать, поощрять,
способствовать внедрению и развитию социально-позитивного поведения, противодействовать возникновению потенциальных и ныне
существующих криминогенных объектов, их распространению и модификации, преступной субкультуре, негативным стереотипам поведения,
деформации личности и т. д. Вместе с тем правовые акты обеспечивают
и управление специально-криминологическим предупреждением, определяя его задачи, методы, регламентацию взаимных прав и обязанностей субъектов предупреждения, координацию и взаимодействие между
ними, позитивную и ретроспективную ответственность за выполнение
обязанностей по осуществлению предупреждения преступлений, соблюдению законности и правопорядка.
Иногда в литературе смешиваются понятия: методы правового
характера и методы регулирования предупредительной деятельности.
Больше того, некоторые из них отвергаются1. Методы правового характера – это своеобразные правовые способы, направления механизма
воздействия на криминогенные объекты, тесно связанные, разумеется,
с иными методами этого механизма. Правовые методы предупреждения
преступлений характеризуют общую направленность регулирования,
регламентации и охраны важнейших общественных отношений. В качестве таковых здесь выступают методы правового регулирования общественных отношений, их регламентации и методы правовой охраны
урегулирования общественных отношений. Первая группа правовых
методов включает действия по совершенствованию «положительного»
права, регулирующего хозяйственные, гражданские, административные, семейные, сельскохозяйственные, природоресурсные, трудовые
и другие общественные отношения. Вторая группа правовых методов
заключается в деятельности по совершенствованию законодательства
о материальной, дисциплинарной, гражданской, административной
и уголовной ответственности2. Однако далее, к сожалению, не формулируются правовые методы механизма предупредительного воздействия.
Методы правового регулирования предупредительной деятельности – это ее правовое обеспечение, состоящее как бы в «процессуальном» закреплении прав и обязанностей должностных лиц
1   
Например, Гальперин И. М. Взаимодействие государственных органов и общественности в борьбе с преступностью. Москва, 1972. С. 24–25.
2   
Игошев К. Е., Устинов В. С. Указ. работа. С. 66–67.
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и представителей общественности, в установлении порядка осуществления предупредительной деятельности и содержания конкретных
предупредительных мер1. Но в последующем изложении поясняется,
что в известной мере условно, поскольку в ряде случаев они переплетаются в едином правовом акте. Не исключено, что правовой
документ, относящийся к специально-криминологическому предупреждению, содержит нормы, регламентирующие предупредительную деятельность, и одновременно в нем раскрывается содержание
отдельных методов предупредительного воздействия. В большинстве
своем правовое обеспечение либо реально есть, либо нет (возможны
смешанные варианты, как, например, сейчас), а методы правового
характера – это криминолого-правовые абстракции, которые, однако, находят (или должны найти) свою концентрацию в тех или иных
отраслях законодательства и в практической правоприменительной
и правоохранительной деятельности. Специально-криминологическое
предупреждение преступлений в методах выражает основополагающие идеи механизма предупредительного воздействия. Именно в таком плане эти правовые методы формируются и рассматриваются
в данной работе. Правовое же обеспечение предупредительной деятельности освещается отдельно.
1) Метод уголовно-правового удержания. Существенное место
в теоретической оснащенности механизма предупреждения преступлений принадлежит методам уголовно-правового воздействия и, в часности, методу удержания, или, точнее, методу общего предупреждения,
заключающего в себя не только мотивирующее воздействие страха
перед неотвратимостью наказания (вспомним широко известный тезис
Бентама И.: «Неотвратимость наказания более эффективна, чем его
суровость»), но также и моральное (или воспитательное), и формирующее привычку соблюдения уголовного закона, играющего роль
стимулятора должного поведения всех членов общества или только отдельных групп лиц путем угрозы применения наказания за нарушение
закона. Многочисленные отечественные и зарубежные исследования
в области уголовного права обогащают представление о методе удержания от совершения преступлений – понятия, которым, по моему
мнению, должно охватываться общее и специальное предупреждение
Теоретические основы предупреждения преступности. С. 99.

1   
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преступлений. Не претендуя на обзор, рассмотрим лишь некоторые
позиции по данному запросу для того, чтобы затронуть специальнокриминологический аспект данной проблемы.
Шаргородский М. Д. видел предупредительное воздействие наказания в трех аспектах: а) издание нового закона, его публикация, объявления деяния преступлением или повышение наказания1. Бесспорно,
на всех этих стадиях оказывается общее и специальное предупредительное воздействие. Можно вести дискуссии о степени реальности
предупредительной силы уголовного закона, но нельзя не заметить,
что эта сила во многом зависит от многих ее слагающих, начиная от
конструкций закона, осведомленности о нем населения до эффективности социальных и уголовно-правовых институтов после отбытия
наказания, знания личности преступников, их субкультуры, приверженности ей и т. п.
Некоторым авторам профилактическое (превентивное) воздействие
уголовного закона представляется в том, что уголовно-правовые нормы,
установив определенные правила поведения, собственными средствами
поддерживают соблюдение этих правил, в пределах своих возможностей обеспечивают их ресоциализацию в поведении индивида. Профилактическое воздействие осуществляется: системой уголовно-правовых
норм, уголовным законодательством в целом; уголовно-правовыми
институтками; отдельными нормами, т.е. уголовно-правовое воздействие носит общий, особенный и индивидуальный характер (влияние
уголовного закона на всех граждан, на отдельные группы неустойчивых
лиц и на конкретных личностей)2. С позиции системного взгляда метод
удержания состоит из иерархий воздействий, который, естественно, не
сводим к сумме воздействий отдельных институтов и норм.
Общее предупреждение, полагает Марцев А. И., следует понимать
как комплекс государственно-правовых мероприятий, направленных
на удержание граждан от совершения преступлений. Оно выступает
в качестве метода, при помощи которого достигается постепенное снижение уровня преступности. Вместе с тем общее предупреждение преступлений направлено главным образом на ликвидацию личностных
1   
Шаргородский М. Д. Наказание по советскому уголовному праву. Москва, 1958.
С. 198.
2   
Жалинский А. Э. Предупреждение преступлений в условиях НТР. Указ. работа.
С. 265.
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причин совершения преступлений. Этот метод прежде всего выступает
в качестве преграды к реализации и проявлению тех отрицательных
черт и моментов в сознании личности, которые являются непосредственной причиной совершения преступлений1. По своей внутренней
характеристике общее предупреждение – это особое психолого-воспитательное воздействие на сознание и волю людей, сказываемое
целой системой государственно-правового характера. В систему названных мер входят: действия уголовного, уголовно-процессуального
и уголовно-исполнительного законодательства, ряда общественных
организаций, правоохранительных органов; воздействия уголовного
наказания в собственном смысле слова.
Позиция Марцева А. И. соответствует «промежуточному» пониманию уголовной политики, как политики, объединяя усилия криминального цикла законодательства: уголовного, уголовно-процессуального
и уголовно-исполнительного права и практики применения, а также
реализации их. Хотя с таким пониманием уголовной политики согласиться трудно, однако подобная интеграция теории и практики трех
отраслей законодательства и деятельности органов, осуществляющих
их, соответствует идее метода удержания. Насколько результативен этот
метод, т.е. насколько и кого он удерживает от совершения преступлений? Пессимистическую точку зрения можно выразить словами Карпеца И. И.: «Мы не знаем, как, в какой степени и на кого влияет общее
предупреждение. Исследование этой проблемы – труднейшая задача»2.
Подчеркивая важную роль уголовного законодательства и теории
уголовного права в деле борьбы с преступностью, Орехов В. В. все же
заметил, что устрашение как средство предупреждения преступности
действует только в отношении незначительной части граждан, которые
в силу различных обстоятельств, моральной неустойчивости могут
совершить преступление3. Исследования подтверждают такой вывод.
Так, опрос 200 лиц показал, что на вопрос: «Как вы относились к возможному разоблачению и привлечению к уголовной ответственности:»,
34% – рассчитывали на безнаказанность; 56% – безразлично; 4% – ни1   
Карцев А. М., Максимов С. В. Общее предупреждение преступлений и его
эффективность. Томск, 1986. С. 14–16.
2   
Карпец И. И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы.
С. 114.
3   
Орехов В. В. Указ. работа. С. 102–103.
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чего не помнят; 4% – сознавали. 600 осужденных к лишению свободы
на вопрос: «Думал ли в момент совершения преступления о возможности разоблачения?», положительно ответило лишь 13%. При убийстве
не сознавали и не думали – 92,9%; при причинении тяжких телесных
повреждений – 95,5%; при кражах – 81%; при изнасиловании – 91,4%;
при хищении государственных и общественного имущества – 72,7%1.
Оптимистическая точка зрения: общее предупреждение преступлений
существенно влияет на ограничение распространенности отдельных
видов преступлений. Если представить себе ситуацию, при которой
внезапно исчезнет общепредупредительное воздействие на граждан
уголовного закона и практики его применения, то преступность возрастет на 200–300%, а с учетом колоссального увеличения преступной
активности лиц с выраженной криминогенной направленностью возрастание будет еще более значительным2.
Если все нормы законодательств криминального цикла разделить
на запрещающие, обязывающее, управомачивающие, предписывающие
и поощрительные3, то мы увидим, что не все они, но многие, даже
с точки зрения здравого смысла, оказывают на граждан (конечно, далеко
не на всех) предупредительное воздействие. Голик Ю. В. приводит свидетельства болгарских криминалистов, что введение поощрительной
нормы, гарантирующей более мягкое наказание, когда при автоавариях
с человеческими жертвами водитель не оставляет потерпевшего без
помощи, резко сократило число погибших в автоавариях и вообще
снизилась динамика автотранспортных преступлений4. Стало быть,
право является «новым регулятором поведения людей, создавая стимулы для принятия решения, информируя о возможных последствиях
того или иного поступка, возлагая ответственность за все результаты»5.
Следует присоединиться к мысли, что право (и не в последнюю очередь
уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное) является одним из основных социализирующих регуляторов общества.
Карцев А. И., Максимов С. В. Указ. работа. С. 42–44.
Там же, С. 159.
3   
Например, Елеонский В. А. Поощрительные меры уголовного дела и их значение
в деятельности органов внутренних дел : учеб. пособие. Москва, 1984. С. 6–10.
4   
Голик Ю. В. Основания уголовно-правовых поощрительных норм. Вопросы
теории и практики предупреждения преступлений : межвуз. сб. Барнаул, 1986.
С. 119–120.
5   
Кудрявцев В. Н. Право и поведение. Москва, 1978. С. 5.
94
1   
2   

Розділ 1. Монографічні твори

Трудно себе представить функционирование современного государства
без уголовного права, процесса, системы уголовной позиции, правоохранительных органов. Эта система работает и посредством метода
удержания подавляющего большинства населения, в том числе и ее
неустойчивой части, от совершения преступлений; она незримыми психологическими нитями связана с правосознанием людей, со здравым
смыслом, со стереотипами. И если какая‑то часть населения вышла
из‑под влияния этого метода, то, возможно, не в силу слабости его
влияния, а в результате иных воздействий, которые резко ослабляют
такое влияние. В криминологическом плане необходимо изучать, на
кого и почему оказывает существенное влияние метод удержания и в
отношении каких групп населения и личностей он становится бессилен, не срабатывает; какую роль при этом играют криминологически
значимые обстановки и ситуации на уровне общества и индивида,
психологическое состояние населения, его установки и поведение;
каковы противодействующие факторы; состояние здоровья и т. д. Пока
очевидно одно, что метод удержания. Каковы бы ни были сомнения
в его эффективности, все же является важным инструментом механизма
предупредительного воздействия и в рамках этой проблемы целесообразно искать новые решения его реализации.
2) Метод декриминализации и депенелизации. На уровень и структуру преступности существенное влияние оказывает социальная реакция общества на те или иные виды отклоняющегося поведения, находящая свое законодательное выражение в институтах криминализации,
декриминализации, пенализации и депенелизации. Криминализация
есть процесс выявления общественно опасных форм индивидуального
поведения, признания допустимости, возможности и целесообразности
уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации их в законе в качестве
преступных и уголовно наказуемых. Соответственно декриминализация представляет собой обратный процесс. Пенализация – это процесс
определения характера наказуемости деяний, а также их фактическая
наказуемость, т.е., процесс назначения уголовного наказания в судебной практике. Депенализация означает неприменение наказания за
совершение уже криминализированных деяний, а также установление
в законе и применение на практике различных видов освобождения от
уголовной ответственности и наказания как вспомогательного средства в системе мер предупреждения преступлений. С помощью мер
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уголовной репрессии нельзя решить основные проблемы устранения
криминогенных объектов преступности. Вместе с тем без разумной
уголовной политики нельзя в настоящее время говорить о предупреждении преступлений. Криминализация и пенализация, как и обратные
процессы, могут свидетельствовать об уровне общественного благополучия, о криминологической обстановке. Предпочтение уголовно-нормативных аспектов борьбы с преступностью может служить
опасным сигналом непонимания в обществе тяжких последствий
«стигматизации», упрощенного подхода и взгляда на данную проблему.
В нашем обществе увеличивается и без того немалая прослойка ранее
судимых, которая образует криминальную субкультуру; преступность
приобретает хронический характер (растет, усугубляется рецидив,
профессиональная преступность, ее организованные формы, общественная опасность преступлений и т. д.). Судимость вызывает многие
неблагополучные социально-правовые последствия, которые нельзя
устранить ни погашением, ни снятием – институт, кстати, далеко не
совершенный, нуждающийся в большой приспособленности к методу
ресоциализации преступников1.
Выбор иного подхода к борьбе с преступностью, а именно – ее
предупреждение, более сложен, продолжителен, но менее драматичен
и требует, в частности, поисков более щадящих мер уголовного наказания, ограничение применения лишения свободы, альтернативных
уголовной ответственности и наказанию форм защиты общества от
преступных посягательств, в том числе, декриминализация действий,
степень опасности которых невысока (например, создание кодекса
уголовных проступков, арбитражный процесс рассмотрения некоторых
уголовных дел и др.).
Метод декриминализации и депенализации, как, впрочем, и вся
уголовная политика, должен вырастать из криминологических знаний
о преступности, криминогенных явлениях, криминологической обстановке в стране, от личности преступников, потенциальных и реальных
возможностей специально-криминологического предупреждения.
3) Метод «депризонизации» уголовного наказания. Как уже отмечалось ранее, в настоящее время нельзя еще полностью отказаться
от наказаний, связанных с изоляцией преступников от общества.
1   
Голина В. В. Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву.
С. 6–17.
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Но назревает проблема изменения концепции «изоляции с целью
обеспечить интеграцию человека в «самом себе» и с окружением.
Важную роль в этом призвана сыграть криминология, которая должна разработать типологию преступлений и преступников, на основе
которой можно будет воплотить в жизнь принцип индивидуализации карательных мер»1. Указанной идее и политике ее воплощения
в жизнь служит метод депризонизации наказания, т.е. трансформации
наказания в виде лишения свободы путем замены изоляции условиями
проживания под надзором. Подобные наказания сохраняют в себе
лишения, связанные с ограничением сферы личной свободы, с лишениями экономического характера в сочетании с положительным
воздействием в процессе трудового воспитания в производственном
коллективе. По мнению сторонников пенитенциарных реформ, депризонизация способна уменьшить вероятность возникновения преступной субкультуры, вероятность усвоения осужденным социальной
роли «заключенного» и формирования соответствующей преступной
самооценки2.
4) Метод легализации индивидуальной трудовой деятельности. Закон об индивидуальной трудовой деятельности регулирует отношения
в сфере кустарно-ремесленных промыслов, бытового обслуживания
населения, социально-культурной сфере. Для занятия индивидуальной трудовой деятельностью необходимы решения местного органа
власти и в некоторых случаях соблюдение ряда иных правил. При
их выполнении доходы от индивидуальной трудовой деятельности
признаются трудовыми. Вместе с тем многие виды индивидуальной
трудовой деятельности нуждаются в легализации. «важно учитывать
при этом, – пишет Яковлев А. М., – что легализация, т.е. признание
законности определенного вида социальной практики, означает во
многих случаях не только открытие дополнительных возможностей
для такой практики, но и установление реального, действительного
контроля над значительной ее частью в тех же условиях, когда основное число участников такой практики получает гарантию своей деятельности в законе, они, в свою очередь, стремятся (чтобы сохранить
такую гарантию) к соблюдению и установленных законом требований,
Холыст Ю. Указ. работа. С. 209.
Яковлев А. М. Социальные функции процесса криминализации. Проблемы социологии уголовного права : сб. науч. трудов. Москва, 1982. С. 100.
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и ограничений (принцип взаимности). И только в этих условиях в отношении тех, кто все же встает на путь правонарушений, станет возможным эффективное воздействие уголовно-правового принуждения,
запрета»1. Метод легализации открывает возможность для пересмотра
и регламентации той деятельности, которая в настоящее время запрещена либо полностью не отрегулирована законом. Он должен быть
гибким инструментом гражанско-правового аспекта специально-криминологического предупреждения2. Метод легализации в настоящее
время получает все более широкое распространение.
5) Метод вмешательства извне. Сущность этого метода состоит
в активном воздействии субъектов предупреждения на выявленные
ими криминогенные объекты путем предусмотренных законом способов регулирывания, а также путем непосредственного вмешательства
в развитие преступной деятельности. Данный метод несколько шире
оперативного метода выявления и воздействия на криминогенные
факторы, объединяющего комплекса мер, применяемых в ходе оперативно-розыскной деятельности. Основные цели этой деятельности –
предотвращение, пресечение и раскрытие преступлений. Однако возможна и специальная направленность оперативных мер на выявление
обстоятельств, детерминирующих совершении преступлений3.
Представляется, что метод вмешательства извне, именно как метод
механизма специально-криминологического предупреждения, включает не только оперативные, но и процессуальные приемы и способы
предупреждения преступлений различными субъектами и особенно
правоохранительными органами.
Следственно-судебное предупреждение – специальная деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокурора
и суда, направленная на недопущение совершения преступлений и осуществляемая с помощью комплекса взаимосвязанных между собой
мероприятий. Для реализации ее в нормах уголовно-процессуального
закона, кодексом предусмотрена обязанность выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и вносить в соответствующий орган, общественную организацию или должностному
Ведомости Верховного Совета СССР. 1986. № 47. ст. 964.
Яковлев А. М. Социология экономической преступности. С. 231–232.
3   
Правовые средства борьбы с нетрудовыми доходами / отв. ред. Малеин Н. С.
и проф. Гальперин И. М. Москва, 1989. С. 168.
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лицу представление или частное определение по устранению этих
причин и условий (ст. 231–232 УПК УССР).
Следственно-судебная практика, осуществляемая вне уголовнопроцессуального закона, предполагает использование более широкой,
чем материалы конкретных уголовных или гражданских дел, информации. Установление по группе дел типичных причин и условий совершения преступлений или проступков, разработка предупредительных
мер, обобщение практики реагирования на представления и частные
определения, правовая пропаганда и другие формы внепроцессуальной профилактической деятельности возможны лишь при хорошем
владении криминологической методикой сбора данных для характеристики преступлений в районе (городе), личности преступников
и т. д. Обобщение, например, наиболее типичных и распространенных
криминогенных объектов совершения отдельных видов преступлений
позволяет осуществить различные предупредительные меры на тех
участках территории, где именно эти обстоятельства в большей мере
обуславливают преступное поведение. Выделение наиболее «пораженных» преступлениями объектов и контингентов лиц необходимо для
конкретизации следственно-судебной профилактики, а также оценки
эффективности проводимой работы. Внепроцессуальное направление
с большим основанием можно было бы назвать криминологическим
аспектом следственной профилактики и, стало быть, метода предупредительного вмешательства извне, хотя очевидно, что эффективное
выполнение требований ст. 231–232 УПК УССР невозможно без криминологического подхода. Как отмечается и на практике, только такой взаимосвязанный подход – рещающее условие борьбы с преступностью1.
Предотвращение и пресечение тесно связаны с применением метода
вмешательства извне. При этом данный метод может иметь объективную и субъективную направленность – в зависимости от природы и характера криминогенных объектов. Объективная направленность метода
выражается в воздействии на те криминогенные объекты, от которых
зависит реализация преступных намерений, или же на предмет предполагаемого преступного посягательства. В этот метод могут входить
в основном меры предохранительного характера, в организации защиты
материальных объектов, различных предметов, людей. Например, со1   
Майоров Б. Анализ преступности – необходимое условие борьбы с преступностью. Соц. законность. 1979. № 8. С. 21–22.
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вершенствование системы укрепления помещений, охраны объектов
путем установки технических средств оповещения и сигнализации,
устройство специальных запоров, замков и т. д. Возможно и принятие
иных мер предосторожности. Субъективная направленность метода
имеет активный приостанавливающий характер и применяется в отношении лиц, имеющих преступный умысел, приготавливающиеся или
покушающиеся на совершение преступлений. В рамках субъективной
направленности метода могут использоваться меры: убеждения; административного принуждения (привод, официальное предостережение,
административный надзор органов милиции; запрещение проживания
в определенных местностях и населенных пунктах; изготовление
и хранение определенных предметов, веществ, товаров; привлечение
к административной ответственности; задержание; вход в помещение, жилье и т. д.; меры общественного мнения (официальное и неофициальное воздействие); меры помощи, оказание воздействия на
окружающую среду: в семье, школе, трудовом коллективе, бытовом
окружении; меры уголовно-процессуального принуждения, к которым
можно отнести меры пресечения и иные меры, имеющие превентивный
характер (обыск, выемка, допрос в качестве подозреваемого, обвиняемого; досмотр транспорта, личных вещей, личности и др.). Особенность этих мер заключается в том, что они могут осуществляться при
возбужденном уголовном деле.
Более подробное освещение всех мер, применяемых в пределах
рассматриваемого метода, требует самостоятельного исследования.
Но многие вопросы данной проблемы освещались в работах Антоняна Ю. М., Бородина С. В., Блувшейна Ю. Д., Игошева К. Е., Карпеца И. И., Лекаря А. Г., Жалинского А. Э., Лезбякова В. П., Овчинского С. С., Устинова В. С., Яковлева А. М. и многих других. Хотелось бы
выделить мысль, что задачи предотвращения и пресечения отдельных
видов современной преступности (рекет, организованные формы преступности, криминальный профессионализм, угоны самолетов, некоторые виды неосторожной преступности, угрожающей большими
невосполнимыми утратами и т. п.) с учетом тенденции ее развития
требуют упреждающей разработки и решения ряда организационно-управленческих и теоретических вопросов вмешательства извне.
Преступность не должна заставлять государство и общество врасплох.
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В. Методы психогенного характера. Если исходить из предположения, что в числе криминогенных объектов, образующих причинную детерминацию преступного поведения, значительную роль
играют особенности личности, то из этого следует, что необходимо
принимать меры, направленные на ускорение процесса социализации
и вследствие этого на упреждение, ограничение и устранение явлений
социальной неприспособленности. Затруднения социализации вызываются и качествами личности человека, который из‑за ограничения
возможностей (психических, умственных, эмоциональных и др.) испытывает сложности с социальным приспособлением. Для успешного
предупреждения преступлений должны использоваться – в рамках
специально-криминологического предупреждения – методы психогенного воздействия. Они необходимы для реалистического понимания
возможностей специального предупреждения как средства влияния на
установки и поведение людей. Методы психогенного характера – это
приемы информационного, а также специального медико-психогенного
воздействия с целью оказания идеологического и лечебного влияния
на мысли и поведение определенного круга лиц или конкретную личность. Но нас интересуют не все методы психологического воздействия,
а лишь те, которые служат целям специально-криминологического
предупреждения.
1) Метод массовой коммуникации. Социальная жизнь людей, их совместная деятельность, установки, различные формы поведения и т. д.
осуществляются с помощью социальной информации. Совокупность
значений в конкретных сообщениях, которые передаются людьми для
того, чтобы каким‑либо образом оказать влияние на образ мыслей и поведение других людей, составляет социальную информацию1. «Обработка» большой массы людей с помощью целесообразно организуемых
систематически распространяемых особым образом подготовленных
сообщений с применением средств массовой информации принято
называть массовой коммуникацией. В ходе ее распространяются сообщения, содержащие информацию, которая четко ориентирована на
утверждение духовных ценностей, моральных и правовых норм данного общества или какой‑либо его части с целью оказания идеологического влияния на настроения, мнения, оценки, решения и появление
Социальная психология. Краткий очерк. С. 168.

1   
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значительной массы людей, определенной части или группы1, добавим,
производственного коллектива.
В числе социальных целей, преследуемых массовым информационным воздействием, – внедрение среди населения идей социальнокриминологического предупреждения. Конечно, использование метода
массовой коммуникации для решения предупредительных задач накладывает свой отпечаток на содержание и формы этого вида человеческой
деятельности. Одной из таких задач рассматриваемого метода является
криминологическая осведомленность населения. Как уже указывалось
ранее, широкое привлечение населения в эту сферу предупреждения
преступности предполагает развитие правосознание и понимания
общности общественных и личных интересов. Для этого требуется
длительная и хорошо организованная работа по распространению соответствующих знаний. Во всех государствах пресса, радио, телевидение
используется для информирования общества о преступлениях и возможности их предупреждения. Общество легче склонить к реализации
программ по предупреждению преступности, когда преступные деяния
осуждаются общественным мнением. О результатах изучения общественного мнения в г. Харькове и предложениях по совершенствованию
криминологической осведомленности населения упоминалось ранее.
О слабом использовании метода массовой коммуникации в специально-криминологическом предупреждении высказались многие
граждане, хотя, порой, эти высказывания носили наивный характер,
свидетельствующие мнения, смутном представлении о проблеме борьбы с преступностью. Тем не менее, высказанные предложения о совершенствовании данного метода полезны.
Метод массовой коммуникации трудно переоценить в механизме
специально-криминологического предупредительного воздействия. Его
возможности в расширении и углублении криминологической и правовой пропаганды среди определенной части населения, расшатывании
устоев криминальной субкультуры, ресоциализации личности почти
не изучены.
2) Метод криминогенетического характера. В ряде научных работ
высказываются гипотезы о том, что некоторые агрессивные черты
личности насильственных преступников связанны с особенностями
Социальная психология. Краткий очерк. С. 169.
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механизма их формирования в раннем детстве и даже до рождения
ребенка. Построенная некоторыми авторами модель субъективных,
личностных механизмов поведения («индивидуально-генетическая
психодинамика») достаточно сложна. Основу ее составляет теория
акцентированных личностей, под которой понимается заострение некоторых индивидуальных черт, могущих при определенных условиях
либо оставаться в пределах нормы, либо переходить в психические
аномалии, патологию1 и в сочетании с антиобщественными особенностями нравственного плана становиться криминогенными2. Иначе
говоря, по данной гипотезе конкретная акцентуированная личность
при определенных неблагоприятных условиях может служить «матрицей» криминогенной личности. «Качество» криминогенности
зависит от типа акцентуации и механизма ее образования. Например,
неадекватность матери по отношению к ребенку (в том числе мер, будущего) может привести к образованию психологического состояния
отсутствия у него ощущения безопасности, эмоционального комфорта,
защищенности. Это одно из наиболее глубоких психологических образований, приводящих позже к девиантным и паталогическим образованием личности. Возникающая в отношении «мать-ребенок» тревога
порождается внешними или внутренними факторами и может вызвать
реакцию страха. Страх, стало быть, является деструктивным элементом целостности личности. Как отмечается в литературе, результаты
исследований позволяют предположить, что многие насильственные
акты имеют субъективный смысл защиты от внешней угрозы, которой реально и не может быть. С таких позиций объяснимы многие
насильственные преступления, совершающиеся по ничтожному поводу и носящие характер неадекватных им особо жестоких действий.
Разумеется, указанное предположение вовсе не означает, что эмоция
страха фатально приводит к преступлению, однако недостаточно социализированные ее формы могут иметь криминогенные последствия.
В конечном счете, социальная среда «определяет» в каких социальных
направлениях будет реализована названная особенность личности3.
Иные особенности формирования криминогенности акцентуированных личностей связаны с внутрисемейными отношениями, своЛеонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1981. С. 8.
Антонян Ю. М., Самовичев Е. Г.. Указ. работа. С. 9.
3   
Там же. С. 24, 25.
1   
2   
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еобразие которых откладывает необратимый негативный отпечаток,
вызывая такие психологические феномены, как жестокий конформизм,
от которого личность стремится освободиться во что бы то ни стало,
скрытая враждебность к некоторому объекту, отсутствие эмоции страдания и переживания стыда и т. д.
Наличие и структура преступности криминогенной акцентуированности требует специфических приемов оказания помощи таким лицам.
Однако всякая попытка проникновения в субъективный мир личности
вызывает у нее сопротивление и возмущение. Да и не всегда личность
понимает о наличии у нее различных комплексов неполноценности.
В работе с такими лицами воспитатель должен подвести преступника
к осознанию им наличия и происхождения различных отклонений.
Метод, посредством которого достиягается такое сознание, некоторыми
авторами называется криминогенетическим. С его помощью выясняется ход развития тех черт личности преступника, которые реализовались
в преступлении; причины, породившие эти черты, и их генетические
связи; устанавливаются внутренние противоречия и тенденции движения психических процессов, а также факторы внешней среды,
которые определили тенденцию этого развития1. Видимо, сказанное
в отношении ресоциализации осужденных за убийства можно судить
по особенности межличностных отношений, поведении участвующих
в нем лиц, странностям в поведении и т. д. Данный метод тесно связан
с иными методами механизма предупредительного воздействия.
3) Метод медико-реабилитационного характера. Этот метод является основным в социально-психологической профилактике. Известно,
что психические аномалии, с одной стороны, наиболее значимы для
импульсивных, сексуальных и дезадаптивных преступлений. А психические аномалии способствуют формированию криминогенных
взглядов, стремлений, ориентаций, потребностей, влечений и привычек, в целом преступной мотивации2. Преступники с психическими
аномалиями в период отбывания наказания в местах лишения свободы
оказывают негативное влияние на других осужденных, что препятствуАнтонян Ю. М., Самовичев Е. Г.. Указ. работа. С. 76–77.
Исследования подтверждают ранее имеющиеся сведения о высоком уровне лиц
с аномальной психикой среди осужденных за убийства (72%) и за нанесение тяжких
телесных повреждений (64,3%). См.: Антонян Ю. М., Виоградов М. В., Голумб Ц. А..
Преступность и психические аномалии. Советское государство и право. 1979. № 7.
С. 96–97.
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ет проведению с ними профилактической работы. С другой стороны,
психические аномалии (без учета их в профилактике), сводят на нет
и девальвируют в обыденном сознании идею ресоциализации. Суть
метода состоит в том, чтобы не допустить совершение преступлений
лицами с психическими аномалиями, криминогенное качество и проявление которых во вне свидетельствует о такой реальной угрозе.
Имеется еще и виктимологический аспект. Реализация метода осуществляется путем: а) своевременного выявления лиц с так сказать
криминогенными психическими аномалиями, что проявляется в образе
жизни и поступках людей; б) постановки таких лиц на учет; в) применения к ним специальных медико-реабилитационных программ,
включающих в себя комплексы специально-воспитательных, принудительных, медицинских мер, создание благоприятных жизненных
условий; оказание помощи в решении бытовых и трудовых проблем1.
Реализация указанного метода требует серьезной научной, правовой,
организационно-управленческой перестройки, ибо структура, полномочия и компетенция субъектов предупреждения не обеспечивает достижение предупредительных целей – недопущение совершения преступлений лицами с психическими аномалиями и их ресоциализацию.
4) Метод разрешения поисковой активности. За последние годы
многие страны с различной степенью интенсивности и формой выражения, сотрясают (на первый взгляд бессмысленные) паталогические ассоциально-криминальные явления: бродяжничество, «хиппи»,
«панки», вандализм, неистовые страсти болельщиков футбола – «фанаты», сопровождающиеся погромами и насилием, массовые побоища
и нашествия подростков на другие города и т. п. В прессе с тревогой
приводятся факты необъяснимого уничтожения подростками уличных
фонарей, телефонов и будок, входных дверей, лифтов, газонов, разгром помещений учащимися и студентами, забрасывание камнями
проходящих и стоящих электрических и других поездов, «сражений»
между подростками в городах, массовые выезды в группы в крупные
города, столицы подростков для совершения насильственных и корыстных преступлений и т. д. Хотя эти явления внешне различны, но
в основе их (помимо иных очень важных обстоятельств), по мнению
некоторых ученых, лежат неудовлетворенная поисковая активность,
Антонян Ю. М., Бородин С. В. Указ. работа. С. 165–167.

1   
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занятость, т. е. они являются своеобразными, неправильно ориентированным способом преодоления фрустрации потребности в поисковой
активности. Если она, отмечается в литературе, не находит выхода
в активности, направленной на удовлетворение жизненно важных
потребностей, и если правильное воспитание не ориентирует поиск
общественного порядка и иной патологии1. Вырисовывается метод
разрешения фрустрационных явлений, носящих не только социальный, а в большей мере социально-психологический характер. Во
многих странах ведутся поиски мер защиты против подобных явлений. В качестве идеального решения проблемы было бы тщательное
«обучение» всех граждан с тем, чтобы ни одному гражданину не
пришло в голову что‑то разрушать, повреждать. Начинать такое обучение следует с раннего детства. Предлагаются и частные меры. Так,
касаясь вопроса о возможных защитных мерах против вандализма,
Свенсон Б., директор Национального Совета по предупреждению
преступности Швеции, призывает шире использовать нашу фантазию. По его словам, отдел столичного муниципалитета работает над
техническим совершенством осветительных приборов (изготовление
их из небъющегося материала, обеспечение их более надежной защитой, применение различных технических хитростей и т. п.). Меры
эти могут показаться тривиальными, но опыт показывает, что в конце
концов они дают ощутимые результаты2.
Не все методы механизма предупредительного воздействия социогенного, психогенного и правового характера названы и раскрыты. Такая цель и не ставится в настоящей работе. Показаны лишь направления
их поиска. Но именно в методах соединяются теоретические и прикладные аспекты специально-криминологического предупреждения.
Методы позволяют вскрыть разнообразие предупредительных мер,
выстроить их в стройную целенаправленную систему, гибко руководить ею. Методы глобализируют проблему, обязывают вести постоянный поиск новых средств, мер приемов борьбы с криминогенными
явлениями. Одиночно вырванными мерами практики перенасыщена.
Поэтому дальнейшая разработка учения о механизме предупредитель1   
Ротеберг В. С., Аршавский В. В. Стресс и поисковая активность. Вопросы философии. 1979. № 4. С. 127.
2   
Свенсон Б. Вандализм – острая социальна проблема. Криминология и уголовная
политика. С. 120.
106

Розділ 1. Монографічні твори

ного воздействия специально-криминологического предупреждения
преступлений – насущная задача криминологии.

§ 3. Принцип законности и специально-криминологическое
предупреждение преступлений
Специально-криминологическое предупреждение, его методы
предупредительного воздействия, с одной стороны, мощно вторгаются
в сферу существующих общественных отношений, зачастую вызывая
«болезненную» их корректировку. Причем велика и степень риска:
реализация специальных предупредительных мер может не дать положительный эффект. А с другой стороны, объективно, не говоря уже
о соображениях субъективного характера, ограничивает в той или иной
степени свободы тех, в отношении которых оно применяется. Применение методов интенсифицирует социальный контроль, усиливает
противостояние общества криминогенным явлениям и наоборот, влечет
изменение правового статуса физических и юридических лиц, причинение морального, физического и имущественного вреда. Возникают
новые правоотношения, в которых его субъекты оказываются вопреки
их воле. Вправе ли и до каких пределов общество, в целях недопущения
совершения преступлений, прибегать к мерам, ограничивающим свободу его социальных институтов и граждан? Насколько законна, гуманна
и полезна для общества специально-предупредительная деятельность?
Речь идет о законности самой концепции специально-криминологического предупреждения, предлагаемых его методов, мер и деятельности
по их реализации.
Законность – сложное многогранное социальное явление, которое
может быть определено с различных сторон: и как принцип права,
и как требование соблюдения и исполнения правовых норм, и как
метод государственного руководства обществом, и как режим общественной жизни. Как принцип деятельности всех органов государства,
общественных организаций и граждан, законность состоит в точном,
строгом, неукоснительном осуществлении правовых предписаний всеми участниками общественных отношений, последовательной борьбе
с правонарушениями и в недопустимости произвола в общественной
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жизни1. Применительно к правам человека, в соответствии со ст. 12
Всеобщей декларации прав человека, принятой и провозглашенной
резолюцией 217А (111) Генеральной Ассамблеей ООН от 10 декабря
1948 г., никто не может быть подвергнут произвольному вмешательству
в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на
неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на
его часть и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона
от такого вмешательства или таких посягательств2.
Законность, таким образом, есть основа нормальной жизни общества, его граждан. Она тесно связана с идеями добра и справедливости.
Нормальная жизнь, как жизнь, основанная на законе, на реальном существовании прав и свобод не мыслима в том случае, если она может
быть ущемлена либо нарушается дестабилизирующими общество
криминогенными явлениями. При осуществлении своих прав и свобод
каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям,
какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения
требований морали, общественного порядка и общего благосостояния
в демократическом обществе (ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав
человека), что весьма важно.
Специально-криминологическое предупреждение преступлений
в качестве объекта имеет деструктивные криминогенные социальные
явления, нарушающие нормальные условия жизни и ведущие к совершению преступлений. В целях обеспечения социального интереса
всех, не пренебрегая в то же время интересами конкретной личности,
необходима эффективно организованная система предупредительного
воздействия на эти деструктивные элементы. Смысл концепции специально-криминологического предупреждения состоит в одновременном
использовании возмездной санкции и методов предупредительного
воздействия. Возникает вопрос: не ведет ли специально-криминологическое предупреждение в силу внутренней логики к обоснованию мер
общественной безопасности до совершения преступления, т.е. к теории
опасного состояния? Специально-криминологическое предупреждение
1   
Теория государства и права / под ред. С. С. Алексеева. Москва, 1965. С. 401,
402, 403.
2   
Права человека. Сб. международных договоров Организации Объединенных
Наций. Нью-Йорк, 1989.
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не стремится установить некий превентивный режим или предусмотреть права неограниченного вмешательства со стороны государства
в тех случаях, когда речь идет о лицах, которые потенциально могут
совершить преступления. В наиболее общем выражении концепция
специально-криминологического предупреждения преступлений решительно поддерживает режим законности и правило «нет преступления
без указания о том в законе», что само по себе исключает какой‑либо
намек на «преступную личность». Но реалии свидетельствуют, что
общество не может оставаться незащищенным, «полем деятельности»
деструктивных сил. Законность, как социальная ценность, нуждается
в гарантиях, под которыми понимается совокупность объективных
условий, а также специальные нормативные средства и способы, посредством которых оно обеспечивается. При этом под специальными
средствами, призванными обеспечивать режим законности, понимаются средства выявления, обнаружения правонарушений, деятельность
органов предварительного расследования; средства предотвращения,
предупреждения правонарушений; меры пресечения установленных
неправомерных действий; меры защиты, восстановления нарушенных прав, устранения негативных последствий правонарушений;
юридическая ответственность в различных формах1. Значит, в целях
обеспечения всеобщего законного интереса, защиты социальных ценностей от предделикатных посягательств, ресоциализации личности
необходима эффективная организованная система воздействия, которая
противостояла бы, обобщенно говоря, деструктивным тенденциям.
Такой системой, как представляется, и является специально-криминологическое предупреждение преступлений. Кстати, предделикатные
превентивные меры предусмотрены законодательными системами
всех стран2. Видимо, их необходимость никто в мире не оспаривает.
Ставится под сомнение лишь способность общества обезопасить свои
социальные институты и ценности от произвола, от так называемой
целесообразности, если ее мотивы выходят за рамки закона. В литературе поднимается оппозиция, возражающая против идеи, что главным
Теория государства и права. С. 411, 412, 413.
В отечественной литературе были призваны к созданию превентивного законодательства. См, например, Канн Н. П., Солодин И. И. Теоретические и практические
вопросы предупреждения хулиганства. Преступность и ее предупреждение. Ленинград,
1971. С. 5–30.
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направлением борьбы с антиобщественными явлениями является их
предупреждение. Они полагают, что сама позиция неправомерна, так
как, будучи последовательно прослежена с точки зрения ее философских, мировоззренческих, гносеологических, прогностических
оснований, «фактически означает, что каждый человек рассматривается как потенциальный правонарушитель». А сама попытка создания
науки «социальная профилактика», толкование правового воспитания
как пропаганды опасности нарушения уголовного кодекса, выделение
правоведами ранних стадий профилактики в работе с несоврешеннолетними – все это вольно или невольно сближает их позицию с позицией психоаналитиков1.
Высказанная точка зрения возникла не на пустом месте. Опыт
зарубежной и отечественной юриспруденции знает и прирожденного
преступника, и меры социальной защиты, и теорию опасного состояния личности и др. Любая идея, доведенная до крайности, становится
опасной, абсурдной. Не каждый человек рассматривается как потенциальный правонарушитель2, а лишь тот, в поведении которого отчетливо
проявились криминогенные тенденции, т.е. большая степень вероятности (даже с позиции здравого смысла) совершения лицом, группой
или преступлений. Трудности состоят в осторожном подходе общества
к определению понятия «реальной опасности совершения преступления». Какие бы не проводились объективные аргументы о ее наличии,
все‑таки это вероятностные предположения, оставляющие место для
субъективизма, произвола. Сведение его к минимуму – вот одна из задач теории специально-криминологического предупреждения. И эта
задача решается, о чем говорилось выше. Речь идет не только о физическом или психическом произволе в отношении конкретного лица,
но и об иных возможных злоупотреблениях при проведении предупреждения преступлений (могут быть затронуты законные интересы
других физических и юридических лиц, произвольное манипулирование полученной информацией и т. д.). Мировое сообщество чутко
реагирует на подобные возможности. Так, например, в ст. 4 Кодекса
1   
Например, Голубева Г. А. Понятие правового воспитания: социально-философский аспект. Философские науки. 1989. № 1. С. 22.
2   
Например, Локсин Т., филиппинский криминолог, утверждает: «Преступник
заложен в каждом из нас. Все мы полностью экипированы для совершения любого
преступления под солнцем».
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поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятого резолюцией 34/169 ГенеральнойАссамблеей ООн от 27 декабря
1979 г. указано: «Сведения конфиденциального характера, получаемые
должностными лицами по поддержанию правопорядка, сохраняются
в тайне, если исполнение обязанностей или требования правосудия не
требуют иного». Примечателен комментарий к данной статье. В нем
разъясняется смысл конфиденциальной информации. По характеру
своих обязанностей должностные лица по поддержанию правопорядка
получают информацию, которая может относится к личной жизни других лиц и особенно их репутации. Рекомендуется проявить большую
осторожность при сохранении и использовании такой информации,
которая разглашается только при использовании обязанностей или
в целях правосудия. Любое разглашение такой информации в других
целях является полностью неправомерным1.
Необходимое равновесие между принципом законности и положениями специально-криминологического предупреждения преступлений
достижимо, как представляется, при соблюдении ряда условий.
1. Точное установление и определение понятия криминогенного
объекта с помощью тщательно и точно составленной формулы закона.
Подобная попытка предпринята в этой работе. Следует особо выделить
понятие криминогенной личности, которая должна быть не в меньшей
мере, чем иная личность, ограждена от административного произвола
и бесцеремонного вмешательства властей2.
2. Обрисование видов криминогенных объектов, используя для
этого предложенную ранее их классификацию. Субъекты специальнокриминологического предупреждения преступлений должны в своей
практической деятельности расследоваться – максимально приближенной к реальности – моделью того или иного вида криминогенных
объектов. Например, типичные модели криминогенных ситуаций при
корыстных, насильственных преступлениях, убийствах и тяжких телесных повреждениях.
3. Признание законом права предупредительного вмешательства
со стороны государства, причем исключительно в точно указанных
1   
Права человека. Сб. международных договоров Организации Объединенных
Наций. Нью-Йорк, 1989. С. 258.
2   
Кудрявцев В. Н. Правовые грани свободы. Советское государство и право. 1989.
№ 11. С. 8.
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и определенных законом пределах. Принцип: дозволено все, кроме
запрещенного законом, должен быть дополнен в отношении властных
государственных органов другим началом – разрешено только то,
что разрешено в законе. Иначе в юридической области непременно
воцарится своеволие, произвол властных органов, да и не только их.
Строго же разрешительный порядок, когда полномочия любого властного органа ограничены четкими рамками, позволяет ввести в русло
законности даже сильную государственную власть1, составной частью
которых являются субъекты предупреждения преступления.
4) Тщательная, даже скурпулезная регламентация компетенции
субъектов специально-криминологического предупреждения. Это, как
отмечается в литературе, не мелочная «правовая опека». Но в своих
ведущих чертах специально-криминологическое предупреждение
должно быть урегулировано правом так, чтобы ни один его элемент
не входил в коллизию с принципом законности2.
5. Установление исчерпывающей системы гарантий прав и законных интересов физических и юридических лиц. До настоящего времени
законодательная деятельность в сфере специально-криминологического предупреждения ограничивалась принятием отдельных нормативных актов в форме указов и постановлений высших органов власти. Но
особое распространение получило издание подзаконных актов правоохранительными органами, каждый из которых стремился поддержать
свои интересы. Во многих случаях решение вопросов предупреждения
преступлений носит отсылочных характер, регулируется так сказать
в особом порядке – «путем отсылок к инструкциям и положениям»3.
Однако именно в законах должен содержаться исчерпывающий список
гарантий прав и законных интересов всех физических и юридических
лиц, в отношении которых осуществляется предупредительное воздействие. Это, видимо, должны быть гарантии судебного порядка.
6. Закрепление ответственности субъектов и объектов при реализации специально-криминологического предупреждения. ОтветАлексеев В. Н. Власть и экономика. Литературная газета. 1989. 6 декабря.
Блувштейн Ю. Д. и др. Указ. работа. С. 47–48. Кстати, в истории России был
опыт регламентации предупредительной деятельности. В Своде Законов Российской
империи имелся самостоятельный раздел: «Свод Уставов о предупреждении и пресечении преступлений».
3   
Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. С. 487.
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ственность – сложное социальное понятие – можно рассматривать
в ретроспективе как наступление неблагоприятных последствий за
неправомерное действие или бездействие, и в перспективе как их долженствующее поведение, как социальный, нравственный и правовой
долг человека1. Принцип ответственности всех тех, кто осуществляет
и в отношении кого осуществляется специально-криминологическое
предупреждение преступлений, неразрывно связан с принципом законности, с принципом неотвратимости наказания должностных лиц,
органов и организаций. Но эти принципы не могут быть реализованы
в атмосфере правового нигилизма, сочетающего в себе правовое невежество, злоупотребление правом, разгул правового дилетантства,
правовой необязательности должностных лиц, циничное попирание
закона экстремистами, что ведет к ущемлению прав и интересов граждан, дестабилизации в обществе и т.д2.
С этими оговорками и в этих границах допустимо функционирование специально-криминологического предупреждения преступлений.

Кучинский В. А. Личность, свобода, право. Москва, 1978. С. 50–51.
Гойман В. Правовой нигилизм: пути преодоления. Советская юстиция. 1990. № 9.
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ВІКТИМОЛОГІЧНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ЙОГО ВИДИ
ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ *
1

Найбільш гуманним і одночасно кардинальним засобом вирішення
проблем потерпілого є скорочення злочинності взагалі і саме тих
злочинів, тяжким наслідком яких виступає жертва злочину, потерпілий
від злочину. Це можливо досягти шляхом здійснення комплексних
заходів попередження злочинності, складовою частиною якої виступає
віктимологічне попередження злочинів. Попередження злочинності
у сучасному розумінні – це концептуально і програмно визначені заходи держави і суспільства, спрямовані на вдосконалення суспільних
відносин з метою усунення різноманітних негативних явищ і процесів,
що породжують злочинність і перешкоджають її зниженню (так зване
загальносоціальне попередження), а також недопущення формування
злочинної поведінки і завершення розпочатих злочинів (спеціальнокримінологічне попередження). Загальносоціальне попередження – це
такі продумані економічні, соціальні, політичні, пропагандистські,
культурно-виховні, організаційно-управлінські, правові та інші за
характером і природою реформування, які обов’язково об’єктивно
повинні здійснювати суспільство і держава з метою послаблення і усунення деструктивних об’єктивних і суб’єктивних явищ і процесів, що
сприяють злочинності і посилення позитивних чинників, які стримують
її. Заходи загальносоціального попередження запроваджуються в життя
через державні плани економічного і соціального розвитку.
Попереджувальне їх значення полягає в тому, що передбачені
стратегія і тактика соціально-економічного розвитку країни (або
регіону) ураховує можливі криміногенні наслідки від здійснення закладених у них заходів. Тільки вони здатні сформувати громадянське суспільство, яке є основою правової держави, і позитивно впливати на стан злочинності. У відомому трактаті «Про дух злочинів»
Ш. Монтеск’є була обґрунтована думка про те, що мудрий законодавець
*  Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) / кол. авторів.
За заг. ред. Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова. Харків : Кроссроуд, 2008. 364 с. Зі змісту :
Віктимологічне попередження: загальна характеристика, його види та основні напрямки / В. В. Голіна. Розд. 4, підрозд. 4.4. С. 256–283.
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не стільки дбає про покарання за злочини, скільки про їх попередження,
і робить це він шляхом поліпшення моральності суспільства.
Ч. Беккаріа у роботі «Про злочини й покарання» упевнено вважав,
що основним засобом попередження злочинності є удосконалення
виховання – цього самого важкого, але й самого вірного засобу попередження злочинів. Сім’я і держава, за його думкою, повинні виступати
як єдина виховна система. За висловленням Ф. Вольтера, попередження
злочинів є справжня юриспруденція у цивільному суспільстві. Отже,
суспільство повинно зрозуміти ці важливі положення кримінологічної
політики боротьби зі злочинністю і бути зацікавленим у посиленні попереджувального ефекту соціальних заходів. Це буде загальносоціальне
попередження злочинності. Воно є основною радикальної спеціальної
діяльності щодо попередження злочинності і ефективної кримінальної
політики.
Соціально-кримінологічне попередження злочинності є загальною назвою сукупності різноманітних за спеціалізацією, галузями
знання, права, масштабністю, суб’єктами, криміногенними явищами,
можливостями досягнення цілей та інших видів діяльності державних
і приватних органів, установ, підприємств, громадських організацій,
соціальних груп і громадян та відповідних їх компетенції і обов’язкам
заходів і їх комбінацій, що мають за мету скоротити кількість злочинних проявів взагалі або конкретних їх видів, тобто злочинів, послабити
криміногенну обстановку в країні, не допустити споєння злочинів або
припиняти вже розпочаті злочини, про які стало відомо правоохоронним органам. Виходить, що спеціально-кримінологічне попередження
злочинів – не простий набір, а комплекс науково обґрунтованих, практично необхідних, реально здійснюваних заходів, спрямованих саме
на недопущення потенційних злочинних посягань на різних етапах їх
кримінального формування.
Злочинна поведінка, з якого боку б ми її не розглядали, як й інша
поведінка будь-якої людини, має свій початок, розвиток і завершення.
Тому складовими напрямами практичної діяльності для спеціального
попередження злочинності є: кримінологічна профілактика злочинів,
тобто діяльність різних суб’єктів боротьби зі злочинністю, що спрямована на завчасне відвернення виникнення криміногенно небезпечних
явищ, їх обмеження, а якщо можливо, то й усунення та створення достатнього захисту і безпеки особи та матеріальних об’єктів від злочин115
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них посягань; запобігання злочинам – сукупність заходів, спрямованих
на окремі групи й конкретні особи, які виношують злочинні наміри,
замислюють організацію та вчинення злочинів і позитивно сприймають
злочинний спосіб життя з метою дискредитувати злочинну поведінку,
добитися добровільної відмови від злочинної мотивації й намірів або
продовження злочинної діяльності; припинення злочинів – оперативна
діяльність відповідних суб’єктів щодо фізичного перетинання розпочатих злочинів.
Як інтегративна система організованої протидії злочинності,
спеціально-кримінологічне попередження активно включає в себе
попереджувальні засоби інших галузей знання: економіки, соціології,
соціальної психології, психіатрії, медицини, правових наук,
криміналістики, біології, генетики, технічних наук та багато ін. [3; 6; 7].
Віктимологічне попередження як складова частина науки
«віктимологія» (victima – жертва, logos – вчення), має теж таку структуру,
але різниця полягає в об’єкті попереджувального впливу. В кримінології
поведінка жертви розглядається з боку її ролі у вчиненні злочину, тобто як криміногенний об’єкт. Кримінологічне значення має не усіляка
поведінка жертви, а тільки така, яка сприяє виникненню злочинної
рішучості чи її реалізації або формуванню кримінологічної ситуації
(віктимність жертви). З приводу визначення поняття «віктимність»
в кримінологічній літературі точаться дискусії, і це зрозуміло, оскільки
від його розуміння розширяється або звужується об’єкт попереджувального впливу. В основному ці розходження торкаються природи віктимності та її структурних елементів; моменту виникнення
потенційної віктимності; значення та ролі віктимності у механізмі
вчинення злочину.
Л. В. Франк, який ввів у науковий обіг це поняття визнавав, що
віктимність – це не тільки реалізована, але й потенційна підвищена
«здатність» окремої особи за певних умов стати жертвою злочину, т. б. «неспроможність уникнути злочинного посягання так, де
об’єктивно це було можливо» [25, с. 8, 108]. В. І. Полубинський визначає
індивідуальну віктимність як «властивість даної людини, яка обумовлена його соціальними, психологічними або біофізичними якостями (чи
їх сукупністю), що сприяє при певній життєвій ситуації формуванню
умов, при яких виникає можливість спричинення їй шкоди протиправними діями» [19, с. 32–34]. На думку Д. В. Ривмана «індивідуальна
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віктимність – це обумовлене наявністю злочинності стан уразливості
окремої особи, який проявляється в об’єктивно притаманній людині (але
не фатальній) здатності стати жертвою злочину. Реалізована злочинним
актом або така, що залишилася потенційною, ця уразливість залежить
від суб’єктивних і об’єктивних схильностей і врешті-решт виступає як
нездатність протистояти злочинцю, яка робить її об’єктивною (незалежно від жертви), або залишає її на рівні суб’єктивного «небажання
чи невміння» [21, с. 42].
Комплексно поняття віктимності розглядав В. О. Туляков та ін.
Так, він писав, що віктимність як здатність суб’єкта ставати жертвою
соціально-небезпечного прояву виступає в її загальнотеоретичному
розумінні як явище соціальне (статусні характеристики рольових жертв
та поведінкові відхилення від норм безпеки), психічне (патологічна
віктимність, страх перед злочинністю та іншими аномаліями), моральне (інтеріоризація віктимних норм, правил поведінки віктимної
та злочинної субкультури, самовизначення себе як жертви) [23, с. 155].
Деякі автори вважають, що при визначенні віктимності конкретної
людини має йтися про таку здатність ставати жертвою злочину, що безпосередньо пов’язана з будь-якими особливостями особи й поведінкою
самого потерпілого або виниклими на цій основі специфічними
взаєминами зі злочинцем [14, с. 60].
Дискусію про природу віктимності можна продовжувати, але,
виходячи з вищенаведених її визначень, необхідно констатувати, що
віктимність будь-якої особи – це все ж таки сукупність уроджених або
соціально набутих чи життєвими обставинами нав’язаних біофізичних,
психологічних, соціальних рис особистості, які, взаємодіючи з умовами
конкретної життєвої ситуації, підвищують ймовірність стати жертвою
злочину внаслідок небезпечного відношення до себе та соціальних
цінностей. Ці властивості привертають увагу майбутнього злочинця,
формують у нього злочинний намір, викликають рішучість на вчинення
злочину [26, с. 8].
Поведінка людей та окремих груп населення за своєю поведінкою
може бути ризикованою, необачною, легковажною, розпутною,
провокаційною, небезпечною для самих себе. Оскільки, як показують
наші дослідження та спостереження інших вчених, виникнення злочинного наміру, рішучість на вчинення злочину, його вчинення залежить
від особистісних характеристик потерпілих, їх поведінки і стосунків зі
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злочинцем (як показали наші дослідження, між злочинцем і потерпілим
існували контакти різного ступеня стійкості), то під час розробки та
реалізації попереджувальних заходів мають бути враховані проблеми
зниження віктимної схильності потерпілих [16, с. 158]. Тобто постає
завдання розробки таких попереджувальних заходів, які з одного боку,
об’єктивно знижували б рівень віктимності, а з другого, суб’єктивно
підвищували б у людини почуття самозбереження, відповідальності за
свою безпеку. Захист прав і свобод потерпілого – це, перш за все скорочення кількості самих потерпілих від злочинів. Мова, таким чином,
йде про єдність загальносоціального і спеціально-кримінологічного
попередження злочинів і специфічного напряму – віктимологічного
попередження.
Віктимність як соціальне явище на масовому рівні – є сукупність
усіх актів заподіяння шкоди злочинами фізичним особам і потенціальна
уразливість населення у цілому та окремих його груп. Отже, очевидна необхідність проведення специфічних заходів, спрямованих на
зниження віктимності населення. Науковим підходом попередження
злочинності, який має за мету скорочення віктимності, віктимологічних
факторів, які формують віктимогенну особистість та віктимогенні
ситуації, є метод девіктимізації. На думку деяких вчених, характерною рисою методу девіктимізації є спрямованість на зниження
потенційної віктимності громадян шляхом здійснення спеціальних
заходів, які диференційовані за категоріями та групами населення,
на зниження потенційної віктимності конкретної особи з метою недопущення «рецидиву» віктимності громадян, які вже потерпіли від
злочину [16, с. 158]. Під методом спеціально-кримінологічного, а також віктимологічного попередження злочинів розуміється науковосформульований спосіб попереджувального впливу на криміногенний
об’єкт. Метод або їх сукупність – це стратегіко-тактичні напрями
впливу, які містять потенційні можливості попереджувальної системи.
Забезпечені кримінологічною та віктимологічною інформацією, метод
(методи) стає стрижнем науково обґрунтованих комплексних програм
попереджувального впливу на відповідні криміногенні явища і процеси. Завдяки науково обґрунтованому методу відбувається органічне
поєднання заходів загальносоціального, спеціально-кримінологічного
і віктимологічного попередження злочинності. Вони, як правило, носять
довготривалий характер і масштаби криміногенного об’єкту суттєвого
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впливу на сутність методу не справляють. Можуть змінюватися прийоми, засоби, заходи. Тому в середині методу необхідно розрізняти
заходи, засоби, прийоми, форми та види діяльності, які допомагають
перенести енергетичний, силовий, інформаційний та інший вплив на
криміногенний об’єкт [5, с. 237–245].
Методом девіктимізації охоплюються спеціально розроблені
заходи віктимологічного попередження злочинності. Методом
девіктимізації охоплюються спеціально розроблені комплекси
заходів віктимологічного попередження злочинності. Треба додатково підкреслити, що віктимологічні заходи давно відомі і невірно
очікувати від віктимології абсолютно нових новел. Але з розвитком
галузей знань про суспільство, людину, її психологію тощо можливі
свої відкриття. Цей напрям не замінює традиційного, частково впровадженого в практику боротьби зі злочинністю в Україні за останні 13
років комплексного її попередження, а лише його доповнює.
Віктимологічне попередження злочинності здійснюється на тих
самих рівнях, що і попередження злочинності, а саме:
– загальносоціальне віктимологічне попередження;
– спеціально-віктимологічне попередження, яке так само як
його аналог, частково складається з віктимологічної профілактики та
віктимологічного запобігання;
– індивідуальне віктимологічне попередження злочинів1.
Інша за назвою класифікація рівнів віктимологічного попередження, яке запропоновано фахівцями з віктимології, лише підкреслює
правомірність нашого підходу. Так, Д. В. Ривман вважає, що
віктимологічне попередження складається із 3‑х основних компонентів:
загальної віктимологічної профілактики, яка включає вивчення причин і умов злочинів, якщо вони пов’язані з особистістю та поведінкою
потерпілих, їх усунення; індивідуальної віктимологічної профілактики,
тобто виявлення осіб, які за своєю поведінкою чи сукупністю
особистісних тис, з найбільшою імовірністю можуть стати жертвами злочинів, та організація відносно них заходів виховання, навчання, забезпечення особистої безпеки; невідкладної віктимологічної
профілактики, яка включає заходи запобігання конкретних замисле1   
Примітка. Джужа О. М. вважає, що в залежності від цілей і завдань, віктимологічна профілактика має три рівні: загальносоціальний, спеціальний та індивідуальний
(див: Кримінологічна віктимологія. С. 111).
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них злочинів і злочинів, що готуються, з використанням захисних
ресурсів потенційної жертви, а також тактичних можливостей, які
виникають при організації профілактичної роботи «від потерпілого»
[21, с. 133]. Як бачимо, різниця не суттєва, але чим відрізняється
індивідуальна віктимологічна профілактика (за термінологією автора) від «невідкладної» – не зрозуміло.
О. М. Джужа та В. В. Василевич іменують цей напрям традиційно –
«віктимологічна профілактика злочинів», визначаючи її як систему
взаємопов’язаних, організаційно забезпечених державних, громадських
та індивідуальних заходів, спрямованих на виявлення і усунення або
нейтралізацію чинників, які формують особисту чи масову можливість
стати жертвою злочину і включають до неї загальносоціальний,
спеціальний і індивідуальний рівень. Причому, під спеціальним рівнем
вони розуміють «здійснення державними органами, громадськими
об’єднаннями та окремими громадянами заходів, які мають своєю
спеціальною метою попередження злочинів шляхом недопущення
реалізації віктимних властивостей окремих груп осіб (підлітків, людей
похилого віку, представників деяких професій тощо). Індивідуальний
рівень охоплює профілактичні заходи щодо осіб, які, враховуючи
їх поведінку або сукупність характеристик як осіб, можуть з великою ймовірністю стати жертвами злочинів. Ці заходи спрямовані
на підвищення захисних реакцій, а також забезпечення особистої,
майнової та іншої безпеки цих громадян» [16, с. 158–159]. Є деякі зауваження, які роблять ці визначення (точніше, окремі з них) практично
не придатними для правоохоронної діяльності. По-перше, некоректний
вираз «…формулюють особисту чи масову можливість стати жертвою
злочину». Такою можливістю не обов’язково повинна бути віктимність.
По-друге, на спеціальному рівні мова повинна йти не про «недопущення реалізації віктимних властивостей окремих груп осіб», які ледве чи
взагалі можливо здійснити, а про зменшення потенціалу віктимності,
що є більш реальним.
В. О. Туляков розглядає можливість проведення в країні віктимологічної політики, покликаної шляхом захисту жертв злочинів, організації
справедливого поводження з ними понизити конфліктність і тим самим
сприяти обмеженню злочинності. Однак більш детальне обґрунтування
цього питання, на жаль, не знайшло продовження у подальших працях
автора [23, с. 258].
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Ми виходимо з того, що спеціально-віктимологічне попередження –
специфічна складова частина спеціально-кримінологічного попередження злочинності і являє собою підсистему заходів, спрямованих
на усунення тих явищ і процесів, які безпосередньо віктимізують
людину, що робить її уразливою, віктимною для певних видів злочинів
(віктимолоічна профілактика), а також на підвищення стану безпеки
особи і захищеності матеріальних цінностей від злочинних посягань.
Тоді індивідуальне віктимологічне попередження є сукупністю заходів
віктимологічної профілактики і запобігання стосовно конкретних
віктимних осіб.

4.4.1. Загальносоціальне віктимологічне попередження
У сучасних умовах соціальна політика в Україні зіткнулася з парадоксальною для теорії попередження злочинності ситуацією: багато
важливих соціально-економічних заходів, спрямованих на розвиток
капіталістичних відносин, історично, об’єктивно, а інакше і не може
бути, посилюють криміногенну обстановку. І хоча у 2007 р., за даними
МВС України, зареєстровано 401,3 тис. злочинів, що на 4,7% менше,
ніж у 2006 р., за рахунок зниження зареєстрованих навмисних убивств,
тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань, крадіжок, у т.ч. із квартир,
злочинів, вчинених неповнолітніми або за їх участю, у громадських
місцях, з використанням вибухових речовин, хуліганств тощо, але
загальний стан оперативної обстановки суттєво не став кращим.
Зменшення кількості потерпілих від насильницьких та корисливих
злочинів необхідно відмітити як позитив. Разом з тим збільшилася
кількість потерпілих від шахрайств (+12,4%), тяжких тілесних ушкоджень (+10,1) та злочинів, пов’язаних з незаконним позбавленням
волі або викраденням людини (+3,5%) та ін. У 2005 р. зафіксовано
309,2 тис. потерпілих від злочинів, з яких майже 10 тис. загинуло
[13], у 2006 р. – більше 255 тис., у 2007 р. – майже 231 тис., з яких
біля 10 тис. загинуло. У преамбулі Концепції Комплексної програми
профілактики правопорушень на 2006–2008 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р., № 116‑р
відмічається наступне: «На сьогодні залишається високим рівень
тяжких насильницьких злочинів (умисних убивств, тяжких тілесних
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ушкоджень) та корисливо-насильницьких посягань (розбійних
нападів, пограбувань), зростає злочинність у сфері господарської
діяльності. Набувають дедалі більшого поширення злочини, пов’язані
з торгівлею людьми. Збільшується кількість правопорушень у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
і прекурсорів, зростає чисельність наркоманів. Практично в усіх
сферах життєдіяльності суспільства спостерігається підвищення рівня
корупції. Дії організованих злочинних груп і злочинних організацій,
які дедалі активніше втручаються у сферу економіки та політичне
життя держави, набувають більш витонченого і прихованого характеру».
Спроби владних структур випередити і якось нейтралізувати наростання негативних наслідків кроків до капіталізму шляхом проведення
ряду загальносоціальних заходів з метою подолання масової віктимності
населення поки що істотних результатів не дали. Розглянемо, наприклад, таке загрозливе і віктимонебезпечне явище як бідність. 15 серпня 2001 р. Указом Президента України була затверджена «Стратегія
подолання бідності», розрахованої щодо її виконання до 2010 року.
У цьому документів бідність визначена як неможливість унаслідок
нестачі коштів підтримувати спосіб життя, притаманний конкретному
суспільству в конкретний період часу. У 2000 році до категорії бідних
в Україні належали 26,7% населення, вкрай бідний – 14,7%, тобто
більше 41% населення України – це по суті жебраки. Головними причинами виникнення та поширення бідності є зменшення рівня зайнятості
населення, зростання рівня безробіття, низький рівень оплати праці та
пенсійного забезпечення, заборгованості заробітної плати і соціальних
виплат, що мають суто економічне підґрунтя, відсутність розвинутої системи страхування життєвих ризиків та адресної соціальної допомоги.
Бідність – це не просто низька заробітна плата чи мізерна пенсія. Це
підступний стан людей – безробіття. Безробіття, бідність – соціальне
кризове явище, зубожіння нації, – це загрозливий психологічний стан
суспільства, яке породжує, з одного боку, злочинність, а з другого, –
небачену віктимність і віктимізацію населення.
Зростання бідності супроводжується поглибленням майнового
розшарування населення та появою багатих прошарків, чия заможність
асоціюється з тіньовою та кримінальною діяльністю. З бідністю
пов’язані також такі явища, як безпритульність і жебрацтво. За да122
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ними МВС України, у 2000 році зареєстровано 26,4 тис. бродяг, з них
9,7 тис. – молоді люди [24, с. 10].
Пройшло 5 років з дня прийняття даної Стратегії подолання
бідності. Хіба щось змінилося? У Концепції Комплексної програми
профілактики правопорушень на 2006–2008 роки знову відмічається,
що «… нерозв’язання ряду проблем у сфері профілактики правопорушень значною мірою пояснюється відсутністю необхідних коштів,
а також динамічними процесами, що відбуваються в економіці та
соціальній сфері держави, банкрутством суб’єктів господарювання
та частою зміною форм їх господарської діяльності, нестабільністю
у сфері зайнятості, зростанням урбанізації та міграції населення, що
не сприяє ліквідації таких соціальних явищ, як бідність і безробіття,
жебрацтво та дитяча бездоглядність, і негативно впливає на зниження
рівня злочинності та правопорушень, їх структуру, призводить до виникнення нових форм та способів протиправної діяльності».
Вибіркове дослідження архівних кримінальних справ, розглянутих
судами м. Харкова у 2004–2005 роках стосовно 297 осіб, які потерпіли
від злочинів, передбачених статтями 115, 121, 152, 186, 187, 286 КК
України, показало наступне.
1) Найбільша питома вага потерпілих від злочину, передбаченого
ст. 115 КК України, – це чоловіки (біля 66%), і припадає на вікову групу
осіб від 40 до 59 років (58,1%), від 30 до 39 років – 16,3%. Тобто майже
¾ усіх убитих складають особи середнього віку, які мають середню
освіту (за радянських часів майже усі громадяни мали освіту), більшість
з яких, будучи працездатними (65%), не працювало. Серед решти
працюючих робітники промислових підприємств, підприємств транспорту, зв’язку, побуту, робітники торгівлі або громадського харчування,
пенсіонери. Абсолютна більшість потерпілих вживала алкогольні напої
або наркотичні речовини, частина з них мала кримінальне минуле або
підтримувала стосунки з кримінальним середовищем. Систематичні
контакти з винним у вигляді родинного зв’язку, сумісного проживання,
товаришування тощо підтримували близько 54% потерпілих. Протиправною поведінкою характеризувалися кожний 4‑й потерпілий,
аморальною – 60%.
Отже, переважна більшість вбитих – це прошарок бідних осіб,
які працюють, з підвищеною віктимністю (зловживання спиртними
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напоями, протиправна або аморальна поведінка, криміногенні риси
особистості).
2) Інша картина складається стосовно потерпілих від тяжких
тілесних ушкоджень (ст. 121 КК України). Тут найбільш криміногенно
уразливими стають чоловіки (до 94%) у віці від 18 до 25 років (приблизно, 32%). У віці від 30 до 39 та у віковій групі від 50 до 59 років
потерпілими від тяжких тілесних ушкоджень виявилося по 18,8%
відповідно, переважна більшість неодружених, більше половини мали
середню освіту, але 41% з них не працювало. До 30% потерпілих –
це робітники низького чи середнього рівня кваліфікації. На частку студентів припадає біля 16% потерпілих. Систематичні контакти з винними особами підтримувало біля 47% потерпілих. Протиправна поведінка констатувалася у чверті потерпілих, аморальність
спостерігалася майже у кожного четвертого.
Значить, і в цій групі потерпілих більшість (біля 70%) – особи
молодого і середнього віку, чоловіки, багато з яких не працювало,
відрізнялись аморальною та протиправною поведінкою. Матеріальне
становище потерпілих від цих злочинів характеризується категорією
«бідність», виживання досягається мізерною заробітною платою,
пенсією або неврахованими епізодичними доходами.
3) Потерпілими від зґвалтування є виключно жінки віком від 18 до
25 років, як правило, не заміжні, половина з них мала неповну, а 17% –
середню освіту, 60% – студентки різної категорії атестації навчальних
закладів, а решта – працівники промислових підприємств, підприємств
транспорту, зв’язку, побуту або житлово-комунального господарства,
переважна частина потерпілих від зґвалтувань не контактувала будьколи з винним (біля 67%). Систематично підтримувало стосунки із
злочинцем або були візуально знайомі 33% потерпілих. Позитивною
поведінкою характеризувалися 40% потерпілих, останні – нейтральна
до даного випадку зґвалтування. Як бачимо, групу потерпілих від даного злочину складають в основному жінки, соціальний статус яких
визначається тимчасовим станом навчання або низькооплачуванною
роботою.
4) Більшість потерпілих від грабежу і розбою – чоловіки (64%
і до 70% відповідно), вікової категорії від 18 до 59 років, але десь
1/3–1/4 потерпілих – це молоді люди до 25 років, неодружені, маючі
124

Розділ 1. Монографічні твори

неповну або середню освіту, кожний 4 і 5 (відповідно) не працював,
35% потерпілих від грабежів і 22% потерпілих від розбійних нападів –
студенти. Серед потерпілих цієї групи зустрічаються різні категорії
населення: приватні підприємці, працівники науки і культури, освіти
і здоров’я, пенсіонери, а іноді державні службовці; певна частка з них
зловживала спиртними напоями і наркотичними речовинами, а переважна більшість потерпілих з винним була не знайома.
Соціальний статус потерпілих від зазначених злочинів, деякі
особистісні риси (з певним припущенням внаслідок обмеженості
вибірки), підвищують їх віктимність.
5) Від порушень правил безпеки дорожнього руху та експлуатації
транспорту майже в різних долях страждають чоловіки і жінки в основному літнього віку (понад 60 років), що пов’язано з деякими
соціально-демографічними і психофізичними рисами, характерними
для потерпілих вказаного віку. П’ята частина потерпілих – пенсіонери;
1/5 – робітники різних галузей промисловості та приватні підприємці;
1/6 – студенти, тобто категорія потерпілих також з підвищеним рівнем
віктимності.
На базі теоретичних і емпіричних досліджень можна зробити загальний висновок: помітна віктимність значної кількості потерпілих
лише від злочинів, передбачених статтями 115, 121, 152, 186, 187, 286
КК України, є їх особистісні психофізичні риси, низький соціальний статус та культурно-освітній рівень, бідність, що обумовлює відповідний
спосіб життя і поведінку, які супроводжуються підвищеною частотою
ризиків, сприянням процесу віктимізації. Підкреслимо ще раз важливе
положення, що бідність – наріжний камінь масової віктимності населення в Україні.
Таким чином, головним напрямом віктимологічного аспекту загальносоціального попередження злочинності є припинення
в країні пауперизації, люмпенізації населення, виконання стратегічних
напрямів подолання бідності. Бідність не можна подолати лише шляхом підтримки нужденних. Потрібні комплексні підходи, орієнтовані
як на бідність, так на відносно забезпечені верстви населення.
Необхідною передумовою подолання бідності є створення працездатним верствам населення умов для самостійного розв’язання проблем
підвищення власного добробуту, що можливо лише у разі забезпечення
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продуктивної зайнятості, збалансування попиту і пропозиції на ринку
праці, запобігання безробіттю [24, с. 10].
Повертаючись до думки про доцільність впровадження в країні
загальносоціального попередження злочинності та його специфічного
віктимологічного напряму, слід звернути увагу на те, що в сучасних
умовах без нього не обходиться жодна демократична країна світу.
Капіталізм ХХІ століття в епоху глобалізації зацікавлений у дозованій
лібералізації суспільства, у поширенні демократії, захисті прав людини, у тому числі потерпілих від злочинних дій і зловживання владою,
зменшенні небезпечних для нього соціальних і класових протиріч та
аномії. Безробіття є і на Заході, але воно знаходиться під державним
контролем. Людина не залишається без матеріальної підтримки і допомоги, як це відбувається у нас. Ще на початку ХХ століття відомий
кримінолог Ф. фон Ліст писав, що «найкраща кримінальна політика –
це найкраща соціальна політика». Ледве чи цей пан дбав про робітників
і селян. Але він розумів, що без економічних, соціальних, політичних,
ідеологічних, культурно-виховних та інших заходів загальносоціального
характеру викорінити криміногенні явища буття та свідомості людства
неможливо. Якогось іншого шляху у людства просто немає, а те, що
є – складний, довготривалий та ресурсно дорогокоштуючий.
Отже, подолання бідності як довготривалий стратегічний напрям
боротьби зі злочинністю шляхом зменшення кримінальної віктимності –
пріоритетний вектор віктимологічного попередження.
Другим важливим напрямом загальносоціального віктимологічного
попередження злочинності є активізація захисних можливостей
потенційних жертв злочинів та забезпечення їх безпеки. Активізація
захисних можливостей потенційних жертв злочинів означає кардинальну зміну ставлення людей, посадових осіб і взагалі суспільства
до захисту своїх особистих і майнових справ від злочинних посягань
і упереджуюче забезпечення з боку держави безпеки потенційних
жертв. В Україні цей напрям загальносоціального віктимологічного
попередження майже не розроблений. Між тим в Указі Президента України «Про Концепцію забезпечення захисту законних прав
та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів» від 28 грудня 2004 р.
В Указі увага акцентується лише на захисті прав вже потерпілих, що
безсумнівно є значним кроком уперед, але про упередження появи
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«фігури» потерпілого в ньому не йдеться. Однак кількість потерпілих
в Україні суттєво не зменшується, бо значна їх частина латентизується.
Так, у 2003 р. від злочинів потерпіло 352 тис. громадян. Сума збитків,
завданих при цьому громадянам, становила близько 100 млн. грн.
(дані взято з зазначеного Указу). У 2005–2007 рр. зафіксовано 800 тис.
потерпілих від злочинів, з яких майже 30 тис. загинуло. Через явну
недооцінку державою і суспільством того факту, що безпека людини
є основою безпеки суспільства взагалі, в Україні відсутня офіційна
статистика щодо кримінологічної характеристики жертв злочинів, і це
не дає можливості об’єктивно оцінити, з одного боку, розмах такого
явища як віктимність населення, а з другого, – розробити – на базі вивчення її причин і умов – науково обґрунтовані і гідні для практичного
впровадження віктимологічні програми.
До способів такої активізації можна віднести:
• кримінологічну поінформованість населення та правову пропаганду;
• просвітницькі програми з питань захисту прав населення;
• адаптаційні заходи для певної категорії населення;
• навчання населення правилам безпечної поведінки тощо.
Кримінологічна поінформованість населення та правова пропаганда. Кримінологічна поінформованість передбачає постійне ознайомлення населення з кількісно-якісною характеристикою найбільш
розповсюджених у певній місцевості, регіоні, області злочинів з чітко
визначеною метою, а саме: спонукання населення до позитивної активної поведінки, спрямованої на забезпечення ефективності профілактичних заходів; усунення віктимної поведінки, звертаючи увагу
на її види, типові прояви, причини і умови віктимізації, на наслідки;
розкриття способів вчинення злочинів, тобто зняття «таємниці» з діяльності злочинців; виявлення латентної віктимності; активізації охоронної роботи державних органів, громадських організацій, громадян;
покращення взаємодії і координації у проведенні віктимологічного
попередження тощо.
Досвід вивчення у м. Харкові громадської думки про роль
поінформованості населення у попередженні злочинності свідчить
про те, що населення незадовільне обсягом і якістю інформації про ті
чи інші види злочинів, про причини й умови, місце, час, способи та
засоби їх вчинення, про особу потерпілих від різних видів злочинів, про
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активність їх при захисті своїх прав, про діяльність правоохоронних
органів та ін. На питання, як вплинула б на поведінку респондентів
більш глибока і повна інформація про злочинність, відповідями
були такі: став би особисто більш обачливим, щоб не постраждати
від насильства, корисливих посягань, обману – 36%; попередив би
членів родини і знайомих про підвищення пильності – біля 29,4%;
сповістив би відповідні органи про початі або вже вчинені злочини – біля 19,4%; сам не вчиняв би злочини – 3% респондентів; інші
відповіді не конкретизовані або підкреслені усі запропоновані їм
відповіді – 12,2%. Характерно, що відповідь «став би особисто більш
обачливим, щоб не постраждати від насильства, корисливих посягань,
обману», – у переважній більшості належить респондентам. Не багато
хто з громадян заявили про свою готовність співпрацювати з правоохоронними органами. Респондентами висловлена низка пропозицій
щодо інтенсифікації кримінологічної поінформованості населення та
правову пропаганду. Ці пропозиції згруповані і представлені у виді
3‑х напрямів.
– Підвищення рівня і якості інформованості населення шляхом: а) вдосконалення оперативної подачі інформації (щоденні
повідомлення у зведеннях новин по місцевим каналам масової
інформації); б) постійного зв’язку і взаємодії співробітників правоохоронних органів з різними групами населення (трудовими колективами, школами, вузами, сходами); в) використання наочної агітації,
літератури та мистецтва (випуск інформаційних листів, спеціальних
плакатів, наборів репродукцій, фотовітрин, хронік та ін., які добре себе
зарекомендували ще за радянських часів); г) створення інформаційних
джерел поінформованості населення (видання народної юридичної
газети, регулярний випуск кримінологічних бюлетенів, впровадження
на телебаченні спеціальних віктимологічних передач). До речі, щось
подібне робиться в країні, але нерідко кримінологічна і віктимологічна
інформація зникає під тиском криміналістичного детективного шоу.
Після таких передач кримінально збагачуються злочинці, які навчаються як уникнути викриття, як витончено використати віктимну поведінку
потерпілого, як «замести» сліди злочину тощо.
– Інтенсифікація попереджувальної роботи через засоби масової
інформації: а) створення на телебаченні і радіо спеціальних передач
типу «Кримінальна хроніка», «Злочинець і жертва», «Злочин і пока128
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рання», «Як уникнути кримінального посягання», що повинні бути
традиційними; б) відведення у місцевій пресі полоси для спеціальної
тематики (раніше вона була) типу «Закон і час», «Інформація з місця
подій», «Кримінально-правовий всеобуч»; в) звітування органів
державної влади перед населенням про наслідки загальносоціального
попередження злочинності (у районах, містах, областях, країні).
– Оптимізація правового виховання: а) систематичний і послідовний
вплив на правосвідомість громадян з метою формування у них поваги
до нормативних вимог, стереотипів позитивної поведінки в різних
криміногенних ситуаціях; б) впровадження спецкурсів в школах,
особливо в молодших класах та вузах, про попередження віктимної
поведінки, про необхідну оборону та ін. Так, у постанові Кабінету
Міністрів України від 25 вересня 1999 р. «Про програму запобігання
торгівлі жінками та дітьми» сказано: «Розробити програми та запровадити у вищих навчальних закладах спецкурси, проведення навчальнопрактичних семінарів, роз’яснювальної роботи з питань запобігання
насильству над жінками та дітьми й торгівлі ними» (п. 23).
Попереджувальні цілі потребують не просто інформації про
статистичні дані, про злочинність або окремі її прояви чи про жахливі
факти вчинення конкретних злочинів. Необхідна інформація, яка несе
попереджувальний віктимологічних заряд, впливає на свідомість людей
і сприяє захисту їх прав та інтересів [4, с. 234–235].
Просвітницькі програми з питань захисту прав населення. У п. 5
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції забезпечення захисту законних
прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів, на 2005–2006 роки»
від 20 квітня 2005 р. заплановано: «Розробити просвітницькі програми з питань захисту прав потерпілих. Забезпечити інформування
населення через друковані засоби масової інформації та Інтернет
про причини і умови злочинності та способи захисту від злочинців,
правила поведінки в екстремальних ситуаціях, а також надання порад щодо захисту особистого майна». Це завдання було покладено на
Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство юстиції України,
Держкомтелерадіо.
Усі наші зусилля щодо захисту прав потерпілих і зниження рівня
віктимності залишаться на папері, якщо не будуть впроваджуватися
у повсякденне життя пересічного громадянина просвітницькі про129
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грами з питань захисту прав населення взагалі і потерпілих зокрема,
що розраховані на різні їх вікові категорії. Значить, просвітницькі програми – це популярні навчально-роз’яснювальні заходи, спрямовані
на підвищення правової культури і зменшення таким чином рівня
віктимності і формування злочинної поведінки. Правову культуру органічно складають три ланки: правова поінформованість,
компетентність; позитивне психологічне відношення до закону, до права, згода з ними; інтеріоризація права, тобто включення його в систему
особистих ціннісних орієнтацій, потребно-мотиваційної підсистеми
особистості, які потім виражаються у правомірній, у тому числі
невіктимній поведінці [15, с. 99]. Мова, таким чином, йде про те, щоб
навчити людей усвідомлювати коло своїх прав, знати їх законодавче
забезпечення і вміння практично їх захищати. Тому просвітницькі програми повинні включати заходи щодо розповсюдження публікованих
дешевих видань (довідників, каталогів, збірників тощо), які вміщали
б інформацію, що існують нормативні акти стосовно захисту прав
людини взагалі і потерпілих від різних кримінальних посягань (шахрайства, торгівлі людьми, насильства та ін.), де можна і у кого отримати
необхідну юридичну інформацію і допомогу. Між тим правова культура, просвітницька діяльність держави знаходиться на дуже низькому
рівні. За даними тривалого соціологічного дослідження Інституту
соціології Національної академії наук України « … посилюється тиск
на свідомість людей так званої низькопробної «культури» – попси,
вечорів гидкого гумору, телевізійного «мила» на кшталт «прекрасної
няні» з недоумкуватими, вічно голодними хохлушками маріупольського
«розливу» у головних ролях, з одночасним розмиванням моральних
критеріїв, понять добра і зла. Цнотливість, чесність, доброзичливість
нині «не в моді» (а хто її законодавець?) Зате щосили пропагуються
культ сили, хтивість, еротика, неповага одне до одного…» [9, с. 14].
Просвітницькі програми не діятимуть, не досягнуть своїх цілей,
якщо вони не будуть протистояти кримінальній ідеології. Отже, завдання зазначених програм – протидія кримінальній ідеології, забезпечення
«імунітету» суспільного організму до різних соціальних перекручень.
Адаптаційні заходи для певної категорії населення. Серед загрозливих соціальних явищ, що підвищують віктимність, є певні категорії
населення, які потребують пильної уваги. Це та категорія населення,
яка є резервом як злочинців, так і жертв. До цих прошарків насе130
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лення відносяться бездомні і безпритульні громадяни, у тому числі
неповнолітні, особи, які звільнилися (після відбуття покарання) з місць
позбавлення волі, бродяги, жебраки та ін. Зазначена проблема дуже
складна, тому ми торкаємося її лише у контексті віктимологічного
попередження. Особливої уваги з боку держави потребує розв’язання
проблемних питань безпритульних дітей, зменшення чисельності дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яких налічується
понад 100 тис., більшість з яких – сироти при живих батьках [1, с. 10].
Низка законів України спрямована на поліпшення матеріального
і психічного становища зазначеної категорії осіб із такою метою, як
упередження віктимності і злочинності. Це – Закони України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»,
«Про соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження
волі або позбавлення волі на певний строк». Соціальна адаптація – комплекс правових, економічних, організаційних, соціально-психологічних
та інших заходів, які здійснюються по відношенню до звільнених осіб
з метою їх пристосування до умов соціального середовища, захисту їх
прав і законних інтересів.
Навчання населення правилам безпечної поведінки. У кримінологів
зарубіжних країн (наприклад, США) існує думка, що дитину потрібно
виховувати з почуттям потенційної небезпеки. Нажаль, не тільки
діти, жертвами злочинів, як правило, стають і дорослі, яким у певних ситуаціях бракує почуття безпеки, тривоги при погрозі посягання, обережності при поводженні з оточуючими, у тому числі через Internet, або з джерелами підвищеної небезпеки чи внаслідок
недосвідченості. У зарубіжній пресі звертається увага на те, що
певна частина підприємств стає жертвами злочинів завдяки Internet.
Internet – це крупна і постійно зростаюча область діяльності глобального криміналітету, число її жертв вимірюється багатьма тисячами,
якщо не мільйонами, а при вчиненні злочинів розкрадаються великі
гроші. Визиває подив той факт, що практично до останнього часу значна
кількість людей, у тому числі співробітників правоохоронних органів,
була дуже далеко від розуміння того, що Internet «революціонує»
діяльність злочинного світу. Багато хто із жертв криміналу, особливо
із сфер бізнесу, не повідомляють про злочинні акції, які вчинюються
за допомогою Internet, оскільки не бажають, щоб інформація про їх
комерційну діяльність ставала предметом ретельного вивчення [17,
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с. 14–15]. У Концепції розвитку кримінологічної науки в Україні на
початку ХХІ століття, яка розроблена Координаційним бюро з проблем
кримінології Академії правових наук України, ставиться завдання «захисту від криміналу і влади нових прошарків суспільства, що виникають
внаслідок соціально-економічного реформування, передусім так званого «середнього класу». Поряд з традиційним дослідженням потерпілих
у насильницьких, статевих злочинах потрібно опрацьовувати висновки
та рекомендації щодо віктимізації підприємств, приватних власників,
інших суб’єктів господарювання у їх відносинах з державними службовцями, працівниками правоохоронних органів, кримінальними
авторитетами. Потрібно простежити процеси і механізми віктимізації
в умовах поширеної корупції, «мафіозної» влади [10, с. 13].
У процесі віктимологічного виховання, починаючи з молодшого
віку, повинні закладатися основи самоповаги, які неможливо уявити
собі без турботи про захист свого життя, здоров’я, честі, гідності,
власності та інших благ, гарантованих Конституцією України. Без
особистої турботи про захист цих людських цінностей реалізація
державних гарантій уявляється марною, неефективною, тому що ні
досконалий закон, ні висококваліфікована міліція не здатні уберегти
від злочинця, якщо відсутні знання про самозбереження і практика їх
застосування у потенційної жертви. Основою таких знань є прищеплені
з дитинства чіткі уявлення і розуміння небезпеки, екстремальної
ситуації, погрози і, відповідно, певні навички щодо їх уникнення,
вміння виходити із криміногенної обстановки з мінімальною для себе
шкодою. Тому настав час не тільки обговорювати проблему, але й ставити питання про широкомасштабне віктимологічне виховання населення на державному рівні: впровадження у виховний процес дитячих
дошкільних установ та в освітній процес учбових закладів спеціальних
віктимологічних програм для дітей та підлітків; введення спецкурсу
по основам віктимології в вузах; підготовка фахівців по віктимології;
висвітлення віктимологічних знань у засобах масової інформації тощо
[2, с. 69]. В Указі Президента України «Про Концепцію забезпечення
захисту законних прав та інтересів осіб, які постраждали від злочинів»
від 28 грудня 2004 р. передбачено здійснення практичних заходів,
спрямованих на підвищення у населення рівня віктимологічних знань.
Не виключаються інші заходи загальновіктимологічного попередження віктимності і злочинності.
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4.4.2. Спеціально-віктимологічне попередження злочинів
Спеціально-кримінологічним попередженням злочинів охоплюються, на наш погляд, заходи віктимологічної профілактики і заходи
віктимологічного запобігання.
Віктимологічна профілактика – у практичному плані – мислиться
як завдання держави та відповідних суб’єктів боротьби зі злочинністю
завчасно попередити процес кримінальної (не будь-якої) віктимізації
людей шляхом впливу на ті негативні явища й процеси, які можуть відбутися чи вже відбуваються у безпосередньому людському
середовищі. Залежно від того, на які явища й процеси спрямовані
профілактичні віктимологічні заходи (на ті, що можуть виникнути
і бути використаними злочинцями), виділяються наступні їх види:
заходи обмеження такої віктимності; заходи усунення віктимізації
і віктимності; заходи захисту і безпеки.
Заходи випередження формування групової чи масової віктимізації.
Вони включають, окрім заходів загальносоціального віктимологічного
попередження, специфічний комплекс різних за соціальною природою заходів за допомогою яких держава намагається уникнути появи
масової віктимізації і жертв від певних видів злочинів. Тобто мова йде
про «мудрого законодавця», який дбає не про покарання злочинців,
а перш за все, про безпеку ймовірних потерпілих і їх майнових та немайнових прав. Наприклад, випередити низкою законодавчих актів
появу фінансового шахрайства та його численних жертв; жертв від
фальсифікату продукції; потерпілих від злочинів проти волі, честі та
гідності особи та ін. Образно кажучи, зазначена профілактика випередження – це постійна державна віктимологічна варта, вимога до якої
одна – максимально уникнути віктимізації і її кримінальних наслідків.
Віктимізація небезпечна ще й тим, що вона породжує як жертву, так
і злочинця.
Заходи обмеження віктимності. Заходи віктимологічного обмеження віктимності і процесу віктимізації розраховані на перешкоджання
поширенню у суспільстві кримінальної віктимізації і скорочення кола
віктимних осіб. Відомо, що віктимність певного прошарку населення
усунути практично неможливо ніякій державі світу. Це реальний факт
і його треба враховувати. Єдиний можливий засіб боротьби з цими
явищами – впровадження профілактичних заходів обмеження. У ст. 27
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«Заходи віктимологічної профілактики» проекту Закону України «Про
профілактику правопорушень» від 14 червня 2006 р. серед різних
заходів віктимологічної профілактики названі такі:
– навчання потенційних потерпілих засобам нейтралізації
конфліктів у сфері соціально-економічних та сімейно-побутових
відносин, створення у свідомості людей стереосистеми ненасильницького вирішення конфліктної ситуації, прийняття спеціальних заходів
щодо потерпілих з підвищеним ступенем віктимності;
– створення реабілітаційних центрів професійної, психологічної,
психіатричної, медичної та правової допомоги особам, які постраждали внаслідок заподіяння їм фізичної, моральної або майнової шкоди;
– систематичний контроль кримінально-вражених місць, де
відносно часто вчиняються правопорушення з урахуванням часу їх
вчинення та інших факторів;
– правове виховання та навчання з розповсюдженням серед громадян відомостей про необхідну оборону, надання їм спеціальної
інформації;
– створення «зворотного зв’язку» правоохоронних органів і населення: організація телефонів довіри, гарячої лінії з метою отримання інформації від громадян про різноманітні правопорушення та
конфліктні ситуації [20]. Це лише приклад, але можуть бути й інші
заходи.
Заходи усунення віктимізації і віктимності. Цей різновид
віктимологічної профілактики спрямований на придушення чи
ліквідацію явищ й процесів, що формують індивідуальну або масову
віктимність громадян, а також до мінімуму звужують коло віктимних
осіб певного виду (наприклад, кримінально легковажних і необережних
осіб, безпритульних дітей, бродяг, повій, жебраків, ризикових людей та
ін.) або віктимогенні ситуації. Думаємо, що це – утопія, а не завдання
сьогодення. При наявності цього різновиду профілактики потрібно ще
раз акцентувати увагу на тому, що «у справах так важливих» державі
необхідно виходити з сучасних профілактичних можливостей країни
і не ставити перед суб’єктами боротьби зі злочинністю нездійсненні
завдання. Але на індивідуальному рівні усунути віктимність конкретної
особи можливо.
Заходи захисту і безпеки. Такі заходи мають на меті створення
достатнього захисту і безпеки громадян та їх матеріальних благ, а та134
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кож зовнішніх перешкод проти посягань на ці суспільні цінності.
Практика йде як по шляху освоєння, так би мовити, інтелектуального
захисного напряму, в межах якого розробляються та впроваджуються
у масову свідомість і поведінку прийоми і засоби захисту і самозахисту, завчасне прийняття попереджувальних заходів і постійне дотримання їх, почуття самозбереження, самоконтролю, які передбачають
обережність, пильність, збереження самовладання тощо, так і розробки різних фізичних і технічних засобів безпеки людини, її майна,
будівель, техніки та ін. У межах цього напряму доцільно розповсюджувати спеціальні пам’ятки, листівки, об’яви, плакати для громадян,
в яких викладаються поради, як уникнути долі стати жертвою певного
виду злочинів1. Так, групою фахівців Інституту вивчення проблем
злочинності Академії правових наук України розроблені: План заходів,
спрямованих на формування у громадян антикримінальної культури,
поширення знань і навичок, необхідних їм для того, щоб не стати
жертвами злочинних проявів насильницького і корисливого характеру,
запобігання необережним злочинам [19, с. 189–206], і Пам’ятка для
громадян: «Як не стати жертвами злочинних проявів насильницького
і корисливого характеру», яка була опублікована і поширена серед
населення [29; 9, с. 70–78]. Продовжуючи цю лінію, у проекті Закону України «Про профілактику правопорушень» запропоновано
віднести до заходів профілактики захисту та безпеки «впровадження і фінансування спеціальних комплексних програм заходів щодо
організації фізичної та психологічної безпеки жертви, інформування
про передбачені законом заходи самооборони».
Віктимологічне запобігання – самостійна частина віктимологічного
попередження, що має своїм об’єктом впливу окремі групи осіб з метою
недопущення реалізації їх віктимних властивостей (підлітків, людей
похилого віку, маргиналів, представників деяких професій тощо) [16,
с. 159]. Необхідно звернути увагу на те, що парадокс віктимологічного
запобігання полягає в тому, що воно спрямовано на осіб, які за деякими
виключеннями, рівно можуть стати і жертвами і злочинцями. Тому тут
кримінологічне запобігання злочинів зливається з віктимологічним. Однак мова йде не про захист злочинців, а про завдання віктимологічного
запобігання стосовно до негативного контингенту потенційних жертв.
1   
Так, наприклад, у багатьох європейських супермаркетах не викликає подив
об’ява: «Обережно, діють кишенькові крадії».
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Цими завданнями є: а) утримання від вчинення злочинів певної
категорії осіб, які провокуються на злочинне посягання потенційними
жертвами; б) зберегти для суспільства тих осіб, які у противному разі
могли б стати злочинцями-жертвами; в) здійснити запобіжний вплив
з використанням аргументації віктимологічного характеру, доводячи
її до об’єктів запобігання через різні інформаційні канали – від ЗМІ
до оперативних [22, с. 246–247]. Так, наприклад, в ст. 11 Роз’яснення
положень законодавства України проекту Закону «Про профілактику
правопорушень» рекомендується суб’єктам профілактики правопорушень, у межах своєї компетенції, вести серед населення, окремих його
категорій, посадових осіб підприємств, організацій, установ роботу
з роз’яснення положень законодавства України, у тому числі з питань
профілактики правопорушень, віктимологічної профілактики, зокрема
щодо необхідності виявлення й усунення причин і умов, які сприяють
учиненню правопорушень, відповідальності за протиправні діяння,
а також уживають заходів щодо своєчасного виявлення осіб, які, виходячи з їх поведінки, під впливом певних причин та умов можуть стати
потерпілими від правопорушення [20].
Заходи протидії кримінальній віктимності доцільно поділити на
дві групи: заходи позитивної переорієнтації осіб зі станом підвищеної
віктимності (до речі, і злочинної активності) на його більш небезпечний
рівень, тобто за допомогою економічних і соціально-психологічних
програм певна група осіб повинна отримати соціальну підтримку для
задоволення своїх нагальних потреб чи належний державний захист
і безпеку, і заходи активізації правомірної поведінки. Це можуть бути
заходи переконання, примусу та допомоги, які суттєво знижують
віктимогенний потенціал1. Зазначимо, що здійснення цих заходів –
дуже складне завдання. Так, наприклад, у розділ V – Заходи щодо
мінімізації злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище – Комплексної програми профілактики злочинності в Харківській
області на 2006–2010 роки, затвердженої розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від 8 грудня 2005 р. № 616 зазначено: «забезпечити зайнятість підлітків, юнаків, дівчат, які не мають
постійних доходів і джерел для існування, збереження існуючої мережі
1   
Доведення зазначених заходів до їх практичного впровадження знайшло своє
відображення у вищенаведеному «Плані заходів, спрямованих на формування у громадян антикримінальної культури…»
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державних і громадських інститутів надання соціальної підтримки
неповнолітнім, щодо організації їх дозвілля і відпочинку, а також
створення з цією метою центрів соціальної служби для молоді, бюро
і центрів надання учням та студентам послуг у працевлаштуванні для
роботи у вільний від навчання час і під час канікул» [12].

4.4.3. Індивідуальне віктимологічне попередження
Індивідуальне віктимологічне попередження – це різновид
випереджальної профілактичної діяльності, спрямованої на конкретну особу з підвищеним рівнем віктимності з метою недопущення
стосовно неї кримінального посягання. В основі такої діяльності
лежать обґрунтоване припущення, прогноз і правова підстава, що та
чи інша особа потенційно може опинитися в ролі жертви злочину.
Спеціально-віктимологічними заходами на індивідуальному рівні
охоплюються заходи відносно осіб, які, судячи з їх поведінки і виходячи із сукупності особистісних характеристик, соціального статусу,
з найбільшою імовірністю ставлять у небезпеку своє життя, здоров’я,
волю, честь, гідність, статеву недоторканість, майнові цінності тощо.
Усунення небезпеки потенційної жертви – потерпілого – головне завдання віктимологічного попередження на рівні конкретної особи.
Отже, об’єктом індивідуального віктимологічного попередження є:
поведінка та спосіб життя осіб з високою віктимністю; особистісні
соціальні та психофізичні особливості індивідів, які перетворюють
(і суб’єктивно, і об’єктивно) у кримінально уразливих; несприятливі
умови оточуючого таку особу середовища та життєвого укладу, в яких
виникає і проявляється її підвищена віктимність.
Для визначення кола конкретних осіб, які потребують індивідуального віктимологічного втручання, необхідно мати фактичні, віктимологічні та правові підстави. Фактичні підстави такого попередження –
реальна віктимна поведінка, яка – за здоровим глуздом та досвідом
боротьби зі злочинністю – з високим ступенем ймовірності завершиться
злочинним посяганням. Під віктимологічними підставами необхідно
розуміти наявність певних показників віктимності особи (особистісні
соціальні та морально-психологічні риси, ігнорування попереджень
про небезпечну поведінку, уразливий стан та ін.). Правові підстави – це
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урегульованість індивідуального віктимологічного попередження нормами права. Однак на сьогоднішній день майже не існує законодавчих
актів, які можна було б використати для потреб віктимологічного попередження і – головне – в яких містився б перелік осіб, підлягаючих
попереджувальному впливу, і види такого впливу. В літературних
джерелах це пояснюється такими обставинами.
По-перше, робота з виявлення осіб із підвищеною віктимністю
практично не ведеться, що зумовлено, головним чином, відсутністю
спеціальних методик виявлення таких осіб і суб’єктів, які здійснюють
цей вид попередження [16, с. 160].
По-друге, складність віктимологічного прогнозування і масштабність самої проблеми в країні, де у процесі віктимізації перебуває
більшість населення. Мова може йти лише про осіб з найбільш
суспільно небезпечною віктимністю, яка веде до вчинення тяжких
і особливо тяжких злочинів.
По-третє, віктимологічне попередження пов’язане із вторгненням у сфери особистого життя людей, яким неможливо пред’являти
претензії з позицій кримінального чи адміністративного закону. Тому
воно можливе тільки за добровільної згоди потенційних жертв чи на їх
прохання. Тут нерідко стикаються інтереси суспільства і охоронювані
законом права і свободи особистості, порушення яких може бути
виправданим виключно необхідністю забезпечення безпеки тих чи
інших осіб [11, с. 23]. Але за останні роки в законодавстві України
намітилися певні позитивні зрушення стосовно врегулювання застосування віктимологічних заходів. Так, у Законі України «Про
попередження насильства в сім’ї» від 15 листопада 2001 р. вперше
визначається на законодавчому рівні поняття віктимної поведінки
в сім’ї і передбачаються відповідні заходи офіційного реагування
держави. Віктимна поведінка щодо насильства в сім’ї – поведінка
потенційної жертви насильства в сім’ї, що провокує насильство в сім’ї
(ст. 1). У разі систематичної (трьох і більше випадків) віктимної
поведінки члена сім’ї, внаслідок якої створюється небезпечна
ситуація, службою дільничних інспекторів або кримінальною міліцією
у справах неповнолітніх цьому члену сім’ї виноситься офіційне попередження про неприпустимість віктимної поведінки, про що йому
повідомляється під розписку (ст. 11). Провокаційність поведінки
в даному разі виражається у ризикованості, невчасності, бездумності,
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легковажності, розпутності, аморальності та інших різновидах
соціально негативної поведінки, внаслідок якої створюється ситуація,
що може призвести до вчинення насильства в сім’ї. Така поведінка
може виявлятися у принизливому ставленні до інших членів сім’ї,
штучному створенні в сім’ї нестерпного клімату, несправедливості,
цинізму тощо [11, с. 99–101]. Але про наслідки порушення віктимною
особою офіційного попередження в законі не оговорено. Як бачимо, є категорії осіб (і не тільки що зазначених), згоди яких на
здійснення відносно них віктимологічного попередження не потрібно.
Вважається, що і надалі законодавство повинно йти цим шляхом. У ст.
27 проекту Закону України «Про профілактику правопорушень» теж
пропонується норма, яка наділяє відповідні суб’єкти правом проводити профілактичну роботу з потенційними жертвами правопорушень з урахуванням демографічних, фізичних та соціально-рольових
і соціально-психологічних властивостей особи.
Формами індивідуального віктимологічного попередження є переконання, надання допомоги, примус.
Заходи переконання – процес логічного обґрунтування особі думки про підвищену небезпечність її поведінки. На практиці позитивно зарекомендували себе такі заходи, як: індивідуальні і колективні
бесіди, обговорення поведінки особи, прослуховування курсу лекцій
з віктимології, ознайомлення зі спеціальною літературою, законодавчими актами та ін.
Заходи соціальної допомоги – працевлаштування, поліпшення
побутових умов, зміна способу життя, отримання престижної спеціальності, лікування, встановлення захисної сигналізації, зміна
режиму роботи, придбання пристроїв для особистої безпеки при
несподіваному нападі. До заходів допомоги належить також мережа
консультативних пунктів, центрів соціально-психологічного впливу
на громадян, основним завданням яких є інформування населення про
способи захисту від злочинів, телефонів довіри, кризових центрів, що
здійснюють прийом членів сім’ї, які можуть стати або стали жертвами
насильства в сім’ї; організують надання необхідної психологічної,
педагогічної, медичної, юридичної допомоги членам сім’ї, які можуть
стати або стали жертвами насильства в сім’ї; відповідно до можливостей надають притулок для тимчасового перебування членам сім’ї;
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повідомляють членів сім’ї , де виникає реальна загроза вчинення
насильства в сім’ї або де було вчинено таке насильство, про права,
заходи і послуги, якими вони можуть скористатися; повідомляють
службу дільничних інспекторів міліції чи кримінальну міліцію у справах неповнолітніх про виявлені факти реальної загрози застосування
насильства у сім’ї або про факти вчинення такого насильства; вивчають і узагальнюють причини та умови конкретних проявів «домашнього» насильства; надають інформацію з питань попередження
насильства в сім’ї на запит уповноважених органів; взаємодіють з засобами масової інформації, громадськими організаціями у проведенні
просвітницької та виховної роботи з питань попередження насильства
в сім’ї. Певну роль у віктимологічному індивідуальному попередженні
відіграють Центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї. Згідно п. 1 Примірного положення про центр медикосоціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 січня 2004 р.
№ 38 під медико-соціальною реабілітацією розуміється лікувальнопрофілактичних «реабілітаційних та оздоровчих заходів, спрямованих на відновлення та збереження психофізіологічних функцій,
оптимальної працездатності, рівня соціального функціонування осіб,
які зазнали насильницьких дій» [11, с. 85, 86–87, 90]. Цим же Наказом Міністерства охорони здоров’я України щодо виконання Закону
України «Про попередження насильства в сім’ї», передбачається,
зокрема, вчинення таких дій, як «проведення науково-дослідницької,
науково-методичної та інформаційної роботи з питань агресології та
віктимології» та ін., що, безсумнівно, буде сприяти вдосконаленню
віктимологічного попередження злочинів і на індивідуальному рівні.
Заходи примусу тягнуть для особи несприятливі наслідки фізичного
та психологічного характеру (скажімо, улаштування у приймальнимирозподільники для дорослих і неповнолітніх, припинення бродяжництва і жебрацтва, офіційне попередження про неприпустимість віктимної
поведінки щодо насильства в сім’ї та ін.).
Індивідуальне віктимологічне попередження не виключає усвідомлення особою персонально чи за допомогою будь-якої інформації своєї
підвищеної віктимності і прийняття в зв’язку з цим заходів самооборони, самозбереження з дотримання законності.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРАВОСВІДОМІСТЬ
В УКРАЇНІ *
1

7.1. Кримінально-правова правосвідомість
як філософське поняття та один з критеріїв оцінки
правової реальності у державі та суспільстві
Кримінально-правова правосвідомість є невід’ємною частиною більш загальних філософських понять як суспільна свідомість,
правосвідомість, правова реальність та ін.
Суспільна свідомість, як різновид духовного виробництва, являє
собою відображення соціальної і природної дійсності відповідними
соціальними групами або суспільством у цілому на конкретному етапі
їх розвитку при визначальному впливі на цей процес суспільного
буття. Отже, суспільна свідомість ‒ це сукупність на буденному
(стихійному) і теоретичному (систематизованому) рівнях ідеальних
образів: понять, ідей, суджень, поглядів, уявлень, почуттів, настроїв,
емоцій, оцінок, які виникають у процесі відбиття соціальним суб’єктом
оточуючого світу [7, с. 364–365].
Суспільна свідомість має свої рівні (повсякденний і теоретичний),
структуру (суспільна психологія і суспільна ідеологія), форми (за предметом відображення; за особливостями свого походження і розвитку;
за формами відображення; за виконуючими соціальними функціями)
[7, с. 363–381; 46, с. 174–181]. Деякі із зазначених елементів системи знань стосовно суспільної свідомості будуть використані при
висвітлюванні кримінально-правової правосвідомості.
Відносно новою для вітчизняного правознавства є категорія
«правова реальність», відносно якої існують різні судження. З точки
зору С. І. Максимова поняття «правова реальність» використовується
для позначення особливого автономного світу права зі своїми законами і логікою функціонування та розвитку, зі своїми «несучими
конструкціями» і способом їх зв’язку в одне ціле. Правова реальність,
на думку автора, є філософським еквівалентом юридичного поняття
1
* Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи. Ю. В. Баулін, М. В. Буроменський, В. В. Голіна та ін. Київ : ВАІТЕ, 2015. 688 с. Зі змісту:
Кримінально-правова правосвідомість / В. В. Голіна. Розд. 7. С. 383–414.
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«правова система». Правова реальність є світом права, в якому живе
людина [25, с. 80–81].
Але можливо розуміти правову реальність з кримінологічних
позицій як дійсний стан правової системи у державі, як здатність її
ефективно регулювати діяльність і поведінку суб’єктів правовідносин,
як достатність її правових інститутів запобігати деформації,
переродженості правосвідомості тощо. І взагалі, правова реальність
може мислитися і більш широко: як стан правопорядку у державі
і суспільстві. Правова реальність не завжди збігається з реальністю права. Наприклад, зовні правова реальність у сфері боротьби з корупцією
в Україні характеризується достатнім запобіжним її рівнем. Однак
внутрішньо реальність права відсутня.
Кримінально-правова правосвідомість оцінює і, відповідно,
використовує це розходження, про що, зокрема, свідчать криміногенний
потенціал у суспільстві і його злочинні прояви.
У науковій літературі міститься значна кількість точок зору стосовно сутності та змісту правосвідомості. Оскільки базовим для розгляду
кримінально-правової свідомості є загальне поняття правосвідомості
та її видів, наведемо декілька її сучасних визначень, які зберегли певну
історичну дослідженість цього поняття.
На думку Ю. М. Тодики, правосвідомість ‒ це сукупність ідей,
понять, уявлень про те, яким повинно бути право з точки зору його
справедливості, а також доцільності, ефективності й утвердження
цінностей, що визнані у суспільстві, і оцінок та почуттів, які складаються на їх основі. Правосвідомість передбачає, з одного боку, знання
права, а з другого ‒ певне ставлення до нього. Саме у правосвідомості
відбивається схвалення чи критика чинного законодавства, уявлення
про те, яким повинно бути необхідне право, на яких принципах та
ідеалах воно повинно будуватися [43, с. 8; 44, с. 5–6].
Ю. Ю. Калиновський вважає, що під правосвідомістю слід розуміти
сукупність оцінних думок та настанов, що визначають ставлення
суб’єктів соціальних відносин (соціальних груп, страт або суспільства
в цілому) до права й чинного законодавства, а також практики його застосування, правових (або неправових) звичаїв, ціннісних орієнтацій,
які регулюють людську поведінку в юридично значущих ситуаціях
[18, с. 14].
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Правосвідомість, за визначенням І. В. Яковюка, є сукупністю
суб’єктивних елементів правового регулювання: ідей, теорій, емоцій,
почуттів та правових настанов, за посередництвом яких відображається
правова дійсність, формуються ставлення до права та юридичної практики, ціннісна орієнтація щодо правової поведінки, бачення перспектив і напрямів розвитку правової системи з погляду забезпечення
гідного існування людини, справедливості у міжлюдських стосунках,
ефективної організації життєдіяльності держави і суспільства. Категорія
«правосвідомість», за його поглядом, слугує для віддзеркалення особливого виміру правової реальності (дійсності), ставлення людей
і суспільства до права, правової поведінки людей, правової діяльності
держави, її інституцій. Вона визначає позитивне або негативне ставлення
до права, погляди на його формування, розвиток і реалізацію» [11, с. 533].
Отже, правосвідомість більш-менш відбиває правову реальність,
що склалася за конкретно-історичних умов у тій чи іншій державі.
Правосвідомістю людей оцінюється стан правової реальності (у нашому широкому розумінні). Однак і сама правова реальність суттєво
впливає на правосвідомість людей, їх наближення або віддалення
до правомірної поведінки, на створення у суспільстві так званого криміногенного потенціалу, внаслідок чого виникає вже інша
правосвідомість і навіть її деформації та переродження. Цей процес
динамічний і безперервний.
Традиційно в науці правосвідомість за різними класифікаційними
критеріями (змістом, суб’єктами, функціями, глибиною відображення
правової дійсності, ступенем деформації) поділяється на: правову
психологію і правову ідеологію; індивідуальну, групову, суспільну;
побутову (емпіричну), професійну, наукову, теоретичну; гносеологічну
(пізнавальну), оцінну, регулятивну; правовий інфантилізм, правовий
ідеалізм, правовий дилетантизм, правова демагогія, правовий цинізм,
«перероджену» правосвідомість.
Правова психологія ‒ це сукупність настроїв, почуттів, емоцій,
переживань з приводу права, окремих правових явищ. В цілому – це
стихійне сприйняття права, яке тією чи іншою мірою притаманне усім
суб’єктам і може виникнути з приводу будь-якого правового явища.
Правова ідеологія ‒ сукупність ідей, принципів, теорій, концепцій,
які в систематизованій формі відображають і оцінюють правову
реальність.
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Індивідуальна правосвідомість є системою особистих поглядів,
уявлень, почуттів з приводу права. Вона залежить від індивідуальних
характеристик особи і оточуючого середовища.
Групова правосвідомість існує на рівні різних соціальних груп,
верств населення, класів і відображає специфіку відповідної групи.
Суспільна правосвідомість притаманна великим соціальним утворенням (населенню країни, регіону, певному етносу).
Побутова (емпірична) правосвідомість – найпоширеніший рівень
правової свідомості, яка формується на основі буденного досвіду
людей у сфері правового регулювання і значною мірою залежить від
формальних і неформальних інформаційних джерел (наприклад, ЗМІ,
чутки, особистий досвід та ін.).
Професійна правосвідомість притаманна юристам-професіоналам.
Вона формується внаслідок одержання спеціальної освіти і професійної
підготовки.
Науковою, теоретичною правосвідомістю володіють викладачі
вищих навчальних закладів юридичного профілю, які займаються
теоретичною розробкою загальних або галузевих правових проблем.
У процесі правового регулювання правосвідомість виконує низку
основних функцій. Гносеологічна (пізнавальна) функція передбачає
накопичення знані, про право і практику його реалізації, сприйняття
права, подальше осмислення різних правових явищ, всієї правової
дійсності. Оцінна функція призначена для оцінювання правової
поведінки (діяльності) людей, юридично значущих фактів і подій,
документів, права в цілому шляхом їх зіставлення із загальноприйнятими або індивідуальними цінностями. Оцінна функція може мати
як конструктивну, так і деструктивну критику. Регулятивна функція
безпосередньо пов’язана з реалізацією двох попередніх функцій. Особливу роль у здійсненні цієї функції відіграють правові настанови, які
свідчать про схильність, готовність особи до певної моделі поведінки
‒ правомірної чи неправомірної, що формується під впливом низки
соціально-економічних, політичних, психофізіологічних факторів.
В основному взаємодія права і правосвідомості має конструктивний
характер, тобто люди дотримуються нормативних приписів, «поважають закон». Але теорія і практика стикається з деструктивними явищами
у сфері правової свідомості ‒ її деформацією, що проявляється у різних
формах викривлення уявлень про цінність права, перебільшення або
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недооцінка його реальної регулюючої ролі (правовий інфантилізм
і правовий ідеалізм), легковажне, некомпетентне ставлення до права
(правовий дилетантизм), правове політиканство (правова демагогія),
поблажливо скептичне неприйняття права як фундаментальної, базової
ідеї, що консолідує суспільство, вибір неправомірних шляхів задоволення своїх потреб (правовий цинізм) і навіть суспільно-небезпечне
ігнорування правових приписів і заборон, що отримало в теорії держави
і права назву – «переродження» правосвідомості. Йому притаманний
максимальний ступінь викривлення правових ідеалів, свідченням
чого стає свідоме вчинення людьми умисних тяжких або особливо
тяжких злочинів, мотивами яких найчастіше виступають корисливість,
жорстокість, хуліганство та ін. [11, с. 532–548; 46, с. 174–182; 32,
с. 10–47, 67–82]
Необхідність короткого розгляду теоретичних базових понять
проблеми правосвідомості як філософської, так і соціальної категорії
обумовлена тим, що подальше дослідження кримінально-правової
свідомості повинно спиратися, використовувати і, відповідно до теми
розвідки, вдосконалювати зазначені поняття.

7.2. Кримінально-правові і кримінологічні особливості
кримінально-правової правосвідомості
Кримінально-правова правосвідомість ‒ це галузева правосвідомість,
яка поряд із загальнотеоретичними, філософськими має свої
кримінально-правові й кримінологічні особливості. Кримінальноправову правосвідомість слід, на наш погляд, розглядати з декількох
боків.
По-перше, кримінально-правова правосвідомість ‒ багатоаспектне
поняття, яке вбирає в себе низку компонентів: раціональний (погляди,
уявлення, ідеї, принципи кримінального закону, тобто обізнаність щодо
кримінального права); психологічний (почуття, емоції, що спричинені
кримінальним правом і виражають певне ставлення до чинного або
бажаного кримінального права); поведінковий (налаштування на певну
поведінку у сфері кримінально-правових відносин, готовність діяти
певним чином ‒ відповідно або проти приписів кримінального права) [11, с. 90].
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По-друге, кримінально-правовою правосвідомістю охоплюється не
тільки обізнаність щодо законів, якими суспільно-небезпечні діяння
визнаються злочинами, але й ті негативні наслідки, що притаманні
інституту кримінальної відповідальності та покаранню. Переступити кримінальний закон ‒ у свідомості пересічного громадянина
потрапити тимчасово чи назавжди в зону людей з «переродженою»
правосвідомістю, що для багатьох соціально небезпечно. Крім того,
кримінально-правова правосвідомість на будь-якому суб’єктивному
рівні її формування піддається зворотньому впливу на неї кримінального
законодавства, регулюючи, тим самим, поведінковий її компонент
у напрямі вибору законослухняної поведінки. Тобто кримінальне законодавство притаманними йому засобами (стратегіями) реалізує за допомогою кримінально-правової правосвідомості й моральності людей,
груп, суспільства запобіжну кримінологічну функцію. Як би не виглядало кримінальне право в його відповідній ідеологічній обробці, воно
незмінно є засобом організації, а у разі вчинення злочину ‒ реорганізації
порушених злочином суспільних відносин, методом підтримки або
відновлення соціально-психологічної «впорядкованості» суспільства
[1, с. 6–7] та його правосвідомості. Кримінальне законодавство під
цим кутом зору може бути охарактеризоване як силовий інститут,
здатний, спираючись на міць державного примусу і суспільну мораль,
нав’язувати волю, втілювати в життя (буття і свідомість) необхідні
нормативи, програми поведінки [30, с. 53]. За словами М. С. Таганцева, відомого російського криміналіста, вся система кримінального
законодавства спрямована на те, щоб «паралізувати злочинну волю,
протидіяти мотивам, які штовхають на злочин» [41, с. 572].
Отже, кримінальне законодавство намагається проникнути не
тільки у правосвідомість окремої людини, але й розраховане на
досягнення більш стратегічної мети – призупинити нарощування криміногенного потенціалу груп, спільнот, етносів, суспільства
в цілому. На нашу думку, криміногенний потенціал, як кримінологічна
категорія, являє собою стан прихованої можливості особистісного або
соціально масового порушення моральних і правових (у тому числі
кримінально-правових) норм, яка може проявитися (і проявляється) за
певних умов і піддається кількісно-якісній інтерпретації [6, с. 166–
176]. Криміногенний потенціал ‒ антипод кримінально-правової
правосвідомості, але у певній частині вони збігаються. За 20 років
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самостійного розвитку України до органів кримінальної юстиції
із заявами про вчинені злочини звернулося понад 31 млн. жителів
України. Тільки в міліцію щодня надходить 10 тис. заяв і повідомлень
про злочини, і лише в окремих випадках порушуються кримінальні
справи [47, c. 4, 13]. Динаміка реагування органів внутрішніх справ на
факти злочинних посягань проти прав та законних інтересів громадян
викликає багато питань. Так, якщо у 1996 р. пропорція порушених
кримінальних справ (від числа заяв та повідомлень громадян про
факти вчинення проти них злочинів) і процесуальних рішень про
відмову у кримінальному переслідуванні злочинів стабільно становила 30–35% до 50%, то у 2001 р. це співвідношення склало 26,6% проти
54,1%, а у 2008 р. ‒ вже 11,7% проти 76,5%. Тобто, дев’ять із десяти
потерпілих від злочинних посягань фактично «пішли ні з чим» після
звернення громадян з приводу фактів вчинених проти них злочинів.
Цей показник у 7 (!) разів перевищує число зареєстрованих злочинів
(8 874 355 проти 384 424). Не випадково у 2008 р. подано більше 1 млн.
скарг громадян на незаконні дії та бездіяльність міліції за фактами
вчинених злочинів [35]. А взагалі за період 1993–2009 рр. (показник
1992 р. складає базу для порівняння) кількість заяв і повідомлень про
злочини збільшилася з 1 125 789 до майже 3 млн., тобто у 2,7 разів
[24, С. 27]. У 2013 р. було зареєстровано майже 1 млн. 554 тис.
заяв і повідомлень. Згідно з результатами соціологічних опитувань
правоохоронні органи не користуються довірою громадян, не здатні
забезпечити ефективну протидію злочинності внаслідок політичної
заангажованості, корумпованості, відсутності результативних системних реформ, різкого зниження рівня професіоналізму кадрів
[35]. Близько 2 млн. злочинів на сьогоднішній день не розкрито.
Щорічно знімається з реєстраційного обліку і піддається забуттю понад 150 тис. кримінальних справ, тобто злочинці залишаються серед
нас, поповнюючи особистісний аспект криміногенного потенціалу
суспільства. На 1 січня 2012 р. близько 116 тис. засуджені до позбавлення волі, 37 тис. перебувають у слідчих ізоляторах і чекають своєї
долі, а взагалі протягом 1993–2011 рр. було засуджено до різних мір
покарання більше 400 тис. громадян [15]. Матеріальний збиток від
вчинених злочинів за приблизними підрахунками тільки у 2011 р.
склав майже 64 млрд. грн [15].
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7.3. Кримінально-правова правосвідомість
як відображення криміногенного потенціалу
суспільства
Криміногенний потенціал суспільства ‒ це дзеркало, в якому
відображується кримінально-правова правосвідомість. З обігом часу
суспільство переповнюється особами, які створюють криміногенний
потенціал ‒ цей своєрідний сель, що становить серйозну загрозу
національній безпеці України.
Про рівень кримінально-правової правосвідомості криміногенного
потенціалу можуть свідчити результати опитування засуджених
до позбавлення волі в Україні. Нами (проф. В. В. Голіна і доц.
В. М. Головкін) у 2010 р. було здійснено анкетування 678 засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях різних видів.
Переважна більшість (80%) проанкетованих становила молодь віком
14–35 років, що в цілому відповідає віковим характеристикам усього
контингенту засуджених до позбавлення волі в Україні [21, с. 429].
Відтак, їх правосвідомість з приводу запобіжної ролі кримінального
законодавства в загальних рисах відбиває загальну кримінальноправову правосвідомість усіх злочинців. У опитаних респондентів
констатовано середньостатистичний освітній рівень: 76% мали неповну середню і середню освіту, 9,8% ‒ середню спеціальну, 14,2% ‒
неповну вищу і вищу освіту та робітничу професійну орієнтованість,
тобто це люди, які пройшли основні етапи соціалізації і більшменш адекватно оцінюють фактичний і юридичний аспекти своєї
протизаконної поведінки. Із узагальнених даних вбачається, що
найбільш представницьку групу становили крадії, вбивці, грабіжники
і розбійники (382 особи).
Строки покарання свідчать, що суворі покарання і навіть довічне
позбавлення волі, про які, безумовно, було відомо особам перед вчиненням вбивства, охоплювалися їх правосвідомістю, не зупинили
злочинців.
Найбільш цінною виявилася інформація щодо причин невиконання
кримінальним законодавством запобіжної функції. Точніше, в «надрах»
правосвідомості не виникла противага вчиненню злочинів.
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Таблиця 1
Назвіть причину, за якою, на ваш погляд, кримінальне покарання
не утримало вас від вчинення злочину:
Варіант відповіді
Не боявся кримінального
покарання, тому що:
Усе можливо
Через обставини
Сміливий
Не знаю
Усе одно
Захищав своє життя
Без пояснення
Боявся кримінального покарання, але сподівався на
безкарність
Все зробив, щоб уникнути
покарання
Своя відповідь:
Не вистачило грошей
Не усвідомлював ступінь відповідальності
Знаходився у стані алкогольного сп’яніння

Абсолютний
показник

Відносний показник
(%)

62

9,1

4
4
8
4
8
4
30

6,4
6,4
12,9
6,4
12,9
6,4
48,6

366

54

154

22,8

34

5

36

5,3

26

3,8

Отже, як видно з отриманих даних, у майже 77% опитаних
злочинців домінуючим у їх правосвідомості було почуття страху перед кримінальним покаранням, й це почуття нейтралізується
і не безпідставно ‒ упевненість бути виявленим і притягнутим до
кримінальної відповідальності дорівнює десь 50%. І це не просто
статистика. Така ситуація означає, що в країні кожний другий злочинець може розрахувати на уникнення покарання. Зазначена риса
кримінально-правової свідомості в Україні, на жаль, характерна для
багатьох осіб, а тому надто суспільно небезпечна [5, с. 95–103].
У 70‑х роках минулого століття Й. С. Ной провів анкетування
245 осіб, засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини, щоб установити рівень їх правосвідомості. Респондентам було поставлено єдине
запитання: «Чи думали Ви перед вчиненням злочину про покарання
і чому воно не утримало Вас від злочину?».
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Таблиця 2 [26, с. 153]
Оцінка кримінально-правової правосвідомості засуджених
за дослідженням проф. Й. С. Ноя (70‑ті рр. ХХ ст.)
Характер відповіді
Не знав, що вчиняю злочин
Не визнаю себе винним
Не думав про покарання
Мав надію на безкарність
Не уявляв конкретного покарання
Усього

Опитано
Абсолютне число
Відсотки (%)
17
6,9
38
15,6
157
64,0
21
8,6
12
4,9
245
100,0

Відповіді вражають. Майже 100% радянських громадян, про величезний рівень правосвідомості (у порівнянні з населенням буржуазних
країн) яких з пафосом писав проф. Й. С. Ной, так чи інакше вчинили
тяжкі злочини, при цьому не звертаючи ніякої уваги на суворість покарання за Кримінальним кодексом РРФСР. И. С. Ной пояснює цей феномен байдужого ставлення до загрози покаранням тим, що вчиняють
злочини люди частіше обмеженого кругозору, які, мовляв, не в змозі
здраво усвідомлювати і правильно оцінювати стан речей і наслідки
вчинених злочинів [26, с. 153]. Тобто йдеться швидше за все про людей третьої категорії. Ледве чи це пояснення можна вважати науково
обґрунтованим. Чому 64% опитуваних не думали про покарання?
Учений залишив це питання без коментарів.
З метою поглибленого вивчення кримінально-правової правосвідомості нами у 2009 році також було проведено кримінологічне
дослідження думки пересічних громадян України. За анонімною анкетою, розісланою у кожний регіон України, було опитано мало не
2000 респондентів, з яких 725 чоловіків і 1218 жінок віком від 14 до
70 років з неповною, середньою і середньо-спеціальною пі вищою
освітою, 75% з них працюють або навчаються, не судимі тощо. Серед
Інших були поставлені такі запитання:
«Чи утримує людей від вчинення злочинів кримінальне покарання?»
«Чи були у Вашому житті випадки, коли Ви могли вчинити злочин,
але не вчинили?»
«За якими мотивами злочин не було вчинено?»
Ми намагалися цими питаннями охопити всі три компоненти
правосвідомості: раціональний, психологічний, поведінковий залежно
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від політичних і соціально-економічних умов у державі, використовуючи при цьому дані раніше проведених і власних кримінологічних
досліджень.
У 20‑х рр. XX ст. тобто під час нової економічної політики
в СРСР, М. М. Ісаєвим було проведене вибіркове дослідження з метою з’ясування сили впливу на свідомість пересічного громадянина
загрози кримінального покарання. Було роздано і оброблено 316 анкет
(225 чоловіків і 91 жінка). Перед законослухняними громадянами було
поставлене запитання: «Чи доводилося Вам бути в такому становищі,
коли вчинення злочину було вигідним за обставинами справи і практично корисним, але діяння не було вчинене?». У такому становищі, як
виявилось, опинилися 115 чоловіків і 25 жінок. Відповіло на запитання
107 чоловіків і 25 жінок. їх відповіді представлені у табл. 3.
Таблиця 3
Розподіл мотивації відмови законослухняних громадян
від вчинення злочину за результатами дослідженням
проф. Ісаєва М. М. (20‑ті рр. ХХ ст.)
Чоловіки
абсолютне
%
число
Совість не дозволила
26
24,3
Страх покарання
21
19,6
Ніяковість перед людьми
4
3,8
Огида до вчинку
33
30,8
З принципових міркувань
21
19,6
З нерішучості
2
1,9
Усього
107
100,0
Мотиви невчинення
злочину

Жінки
абсолютне
%
число
9
36,0
5
20,0
1
4,0
7
28,0
3
12,0
25
100,0

З цієї таблиці видно, що безпосередній страх покарання справив
свій мотивуючий вплив на 20% з тих опитаних, перед якими конкретно
виникло питання: вчиняти чи не вчиняти злочин?
Саме по собі кримінологічне дослідження проведене М. М. Ісаєвим,
свідчить, що для більшості законослухняних громадян страх перед покаранням не є головним мотивуючим чинником серед інших елементів
психологічного компоненту правової свідомості, оскільки їхній спосіб
життя виключає проблему вибору між злочинною і правомірною
поведінкою. Страх перед покаранням – здебільшого, на наш погляд,
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інтегративний показник інших, зазначених у відповідях опитуваних,
стримуючих чинників, зокрема, совість.
Повернемося до нашого дослідження. Відповіді поділили таким
чином: на перше питання позитивно відповіло майже 74% (1468) і негативно 26,0% (525) опитаних; на друге питання ‒ позитивно 65,0%
(1296) і негативно 35,0% (697) проанкетованих. Відповідь на третє
питання міститься в табл. 4.
Таблиця 4
Мотиви утримання від вчинення злочинів
населення України у 2009 р. (психологічна компонента кримінальноправової правосвідомості)

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мотиви

Совість не дозволила
Страх перед покаранням
Ніяково перед родичами і близькими
Огида до вчинення злочину
З принципових міркувань
З нерішучості
Інші люди утримали від злочину
Змінилися сприятливі для вчинення зло8.
чину умови
9. Свій варіант відповіді
10. Боюсь відповідальності перед Богом
11. Не було навіть такої думки
Усього

Абсолютний Відносний
показник показник (%)
560
43,7
200
15,4
26
2,0
191
14,7
205
15,8
50
3,6
37
2,8
15

1,2

7
5
1296

0,5
0,3
100,0

Надамо деякі коментарі до отриманих даних.
Близько 74% опитаних респондентів, мабуть, виходячи із здорового
глузду, відповіли, що покарання утримує людей від вчинення злочинів.
Але коли необхідно було відповісти тій частині респондентів, яка опинилася в ситуаціях, що сприяли вчиненню злочинів (а таких виявилося
1296 осіб), то мотив страху, як домінуючий у правосвідомості, стримував
від вчинення злочину лише 15,4% осіб, що приблизно дорівнює даним,
отриманим М. М. Ісаєвим (не виключно, що наші дані більш достовірні,
але йдеться про іншу епоху, іншу країну, іншу обстановку тощо). Однак,
разом з тим, наголос робиться все ж на моральні гальма (совість не дозволила ‒ 43,7%; огида до порушення кримінального закону ‒ 14,7%;
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принципові міркування ‒ 15,8% та ін. Розходження з даними дослідження
М. М. Ісаєва все ж суттєві). Й. С. Ной, коментуючи ці дані, писав: використовуючи цікаві дані М. М. Ісаєва, необхідно враховувати, що вони
подекуди є характерними лише для рівня правосвідомості радянського
суспільства перших років революції і зараз, у зв’язку з величезним зростанням свідомості, дещо застаріли [26, с. 154–155]. Але емпіричним
дослідженням рівень правосвідомості сучасних йому пересічних громадян він не підтвердив. Страх перед кримінальним законодавством, покаранням та процедурою його відбування і несприятливими наслідками,
перед Богом, родичами, своєю совістю ‒ це, перш за все, страх перед самим собою як законослухняною людиною. Немає сумніву, що суспільна
людина у своїй більшості погоджує свою поведінку з вимогами закону.
Але екстремальні умови, в яких опинилася більшість населення СРСР
при переході від соціалізму до капіталізму, суттєво вплинули, в негативний бік, на рівень компонентів свідомості взагалі і кримінально-правової
свідомості зокрема.
Отже, мотив страху перед злочином і покаранням не є домінуючим
у поведінковій компоненті правосвідомості і складає десь 15–20%
від усіх інших перелічених мотивів стримання людської здатності до
поведінки, що відхиляється від норми. Але ефект законослухняної
поведінки виникає внаслідок взаємодії кримінального законодавства з досконалою практикою його застосування і виконання, а також комплексом інших соціальних регуляторів [36, с. 52–55]. Треба
відкинути хибну думку, що зібрання кримінально-правових норм
саме по собі справляє стримуючий вплив. «Чистого» загального
запобігання злочинності виключно кримінальним законодавством не
існувало і не існує, як і «чистої», гіпотетичної кримінально-правової
правосвідомості. Річ в тому, що норма права як така тісно пов’язана
з іншими чинниками соціальної регуляції – мораллю, ідеологією, звичаями, традиціями та ін. Її реалізація без їх підтримки, як показують
наведені результати кримінологічних досліджень, вкрай проблематична і неефективна [29, с. 251–252]. Значно більшою мірою утримують
людину від злочину не страх покарання, про процедуру застосування
якого особа може знати з чуток, ЗМІ, кримінального досвіду близьких
і знайомих, а страх перед втратою честі, гідності, доброго імені, поваги
з боку рідних і друзів, співробітників, побоювання ганьби, громадського осуду, сім’ї, майна та ін. Однак, щоб такі почуття володіли люди155
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ною, стали складовою її правосвідомості, те середовище, в якому вона
перебуває (живе, працює, відпочиває), саме повинне мати достатньо
високий рівень правосвідомості [31, с. 557].
По-третє, кримінально-правова правосвідомість не тільки тісно
корелює зі злочинністю, але й визначає її кримінологічну характеристику. Про злочинність в Україні, її сутність, кількісно-якісні показники навіть за 20 років самостійного розвитку країни написано багато
і по‑різному [8; 10; 12; 22; 23; 45; 48]. Але константою її сутності є те,
що це врешті-решт соціальне явище, притаманне суспільству, залежне
від його історичного розвитку, менталітету народу, яке у свою чергу
формує у тому числі і кримінально-правову правосвідомість. Тільки
за останні 7 років (2007–2013 рр.) в Україні було зареєстровано більше
3 млн. злочинів і виявлено понад 1 млн. 300 тис. злочинців [13]. За ці
роки постраждало приблизно стільки ж потерпілих. Половина усіх
зареєстрованих злочинів ‒ крадіжки, у тому числі з квартир, десятки тисяч вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, розбоїв, грабежів,
зґвалтувань, дорожньо-транспортних пригод, що спричинили смерть
людей та ін. Колосальний матеріальний збиток від вчинених злочинів,
що складає мільярди гривень.
Адміністративних правопорушень просто не злічити ‒ їх легіон!
В одній тільки Харківській області за 2011 р. таких зареєстрованих
понад 1 млн. Але ж багато хто з них відрізняються від злочинців лише
волею законодавця [40].
Наведемо для ілюстрації структуру і стан осіб, що вчинили злочини
у 2010–2011 роках (див. табл. 5).
Таблиця 5 [15]

Структура і стан осіб, що вчинили злочини в Україні
у 2010–2011 роках
усього
Дані про осіб

2010

2011

1
2
3
Виявлено осіб, які вчини226385 225517
ли злочини
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динаміка
(%)

З них
неповнолітні
у віці

жінки

14–15 16–17
років років

4

5

–0,4

4143

6

7

9511 30489
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Закінчення таблиці 5 [15]

З них

1
2
3
питома вага, %
Х
Х
працездатних, які не
працювали і не
142199 128646
навчались
питома вага, %
62,8
57,0
безробітні
28685 38274
питома вага, %
12,7
17,0
учні, студенти навчальних закладів
7780
9496
(середніх профтехнічних і вищих)
питома вага, %
3,4
4,2
у складі групи
42889 44824
питома вага, %
18,9
19,9
у стані алкогольного
35242 37368
сп’яніння
питома вага, %
15,6
16,6
які раніше вчиняли
60373 102694
злочини
питома вага, %
26,7
45,5
з яких судиу
мість не знята
27706 35828
т. ч. або не погашена
питома вага, %
45,9
34,9
відносно яких кримінальні справи направлені до суду з обвину- 218688 216594
вальним висновком
(ст. ст. 232, 430 КПК)

4

5
1,8

6
4,2

7
13,5

–9,5

186

3699

15111

33,4

06,
252
0,7

2,9
937
2,4

11,7
4673
12,2

22,1

2906

4433

933

4,5

30,6
2241
5,0

46,7
4290
9,6

9,8
4051
9,0

6,0

226

1212

3387

0,6

3,2

9,1

777

2516

8232

0,8

2,4

8,0

249

927

2724

32.0

36,8

33,1

–0,1

3938

9080 29177

70,1

29,3

іноземні громадяни

2134

2651

24,2

14

44

259

Громадяни
країн СНД

1891

2353

24,4

14

35

232

286

213

–25,5

3

7

27

у т. ч.

Особи без громадянства
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Як видно з цієї таблиці, з 452 тис. (за 2 роки) осіб, що вчинили
злочини, левова частка виявлених і зареєстрованих злочинців, які
вчинили так звані загальнокримінальні злочини, складається в основному з працездатних осіб, котрі не працювали і не навчалися
(відповідно 2010 р. ‒ 142 199 і 2011 р. – 128 646 осіб) та безробітних
(відповідно за цими роками 28 685 і 38 274 особи). Тобто «ударною
силою» злочинності в Україні (75,0%) є прошарок працездатного,
активного, у більшості несудимого, в недалекому минулому законослухняного населення України. Прогнозується, що найближчим часом
в Україні втратять роботу понад 5 млн. осіб, що становить чверть від
загального числа продуктивних сил (приблизно 22 млн. осіб). Все це
визначає рівень кримінально-правової правосвідомості й створює
об’єктивні передумови для зростання показників злочинності у державі,
оскільки, як свідчить статистика, зростання кількості безробітних
на 1% автоматично тягне за собою збільшення злочинності на 5%.
Але не в кращому становищі перебуває й інша ‒ значна за обсягом,
частина пересічних громадян України. За 5 останніх років у 6 разів
збільшилася кількість мільярдерів в Україні (з 5 до 30) і знизилися
доходи пересічних українців у середньому на 10%, в результаті чого
кожен 5‑й її громадянин отримує сьогодні місячний дохід менше прожиткового мінімуму (911 грн.) Число тих, кому грошей не вистачає
навіть на їжу, за половину 2011 р., збільшилося з 13,7% до 17,5% [38].
Збільшення криміногенного потенціалу суспільства зменшує рівень
позитивної правосвідомості. Як замічається в літературі, найбільш
інформативними показниками стану рівня правосвідомості й правової
культури в конкретній країні є дані про злочинність, якісна і динамічна
її характеристики, кількість громадян, засуджених за злочини, а також
рівень корупції [32, с. 188]. Уяву про кримінологічну характеристику
злочинів, виявлених і зареєстрованих лише у 2010 і 2011 рр. дає табл. 6.
На жаль, не є прикладом кримінально-правової правосвідомості
й посадовці, державні урядовці, керівники підприємств різних
видів власності та профілів, від яких багато в чому залежить рівень
кримінально-правової правосвідомості й правової культури перехідного
суспільства [32, с. 191]. Якщо провести поверховий контент-аналіз
декількох джерел нашої преси, то немає такого номера газет, де не
сповіщалося б про протиправні дії посадовців, співробітників правоохоронних органів, суддів та ін. [20; 2; 16; 39; 3; 51].
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Таблиця 6 [14]
Динаміка та результати досудового слідства
окремих видів зареєстрованих злочинів
Кількість злочиЗ них
нів, кримінальні
У тому числі
справи за якими Зареєстровано злочинів
у
звітному
періоді
знаходились
За вчинення яких особам
у провадженні
пред’явлено обвинувачену звітному періоді
ня або у порядку ст. 430
КПК (особи встановлені)
динадина2010
2011
2010
2011
міка,
2010
2011
міка, %
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Усього злочинів
566928 578000 500902 515833
3,0
288175 280782
–2,6
тяжких та особливо тяжких
207721 208296 178947 1821541 1,8
98484
92994
–5,6
Умисне вбивство (та замах) ст. ст.
2996
3118
2356
2506
6,4
2173
2251
3,6
115–188 КК
у т. ч.
двох або більше осіб
138
140
107
111
3,7
96
100
4,2
на замовлення
25
28
19
17
–10,5
19
17
–10,5
умисне тяжке тілесне ушкодження
4603
4210
3777
3441
–8,9
3434
3068
–10,7
ст. 121 КК
у т. ч.
що спричинило смерть
1276
1084
999
848
–15,1
938
786
–16,2
потерпілого
незаконне позбавлення волі або ви357
319
292
259
–11,3
208
188
–9,6
крадення людини ст. 146 КК
торгівля людьми ст. 149 КК
337
239
257
197
–23,3
233
160
–31,3
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окремі види злочинів

159

160

89

2

Зґвалтування (та замах) ст. 152 КК
769
Крадіжка ст. 185 КК
282292
у т. ч.
із квартир
38337
Грабіж ст. 186 КК
26839
Розбій ст. 187 КК
5028
Вимагання ст. 189 КК
623
Шахрайство ст. 190 КК
29253
Бандитизм ст. 257 КК
20
Н е з а ко н н и й о б і г з б р о ї ( с т.
12158
ст. 262,263 КК)
Порушення правил безпеки дорож9947
нього руху ст. 286 КК.
у т. ч.
Що спричинило смерть
2432
потерпілого
Незаконне заволодіння транспорт5043
ним засобом ст. 289 КК
з них
Поєднаних з насильством
82
або погрозою насильства
автомобілями
3986
Хуліганство ст. 296 КК
10668
Втягнення неповнолітніх у злочин2133
ну діяльність ст. 304 КК

1
а з них за ст. 149 ч. 3 КК України:

7386
1787
4278
69
3376
9207
1993

9785
2591
5380

окремі види злочинів
112
4288
10109
2042

1946

3714
8866

96

4682

2129

7925

–2,4

10,0
–3,7

39,1

9,4

19,1

7,3

1,0

11253

11143

12077

63

6
–0,8
9,0
–23,9
–1,4
–7,8
29,1
–3,3
14,3

63

70

5

736
635
630
305021 254755 277598
28987 32781 24930
25893 23300 22966
4553
4029
3715
696
464
599
28039 24879 24058
21
14
16

4

3

1968

1856
5856

42

2416

1128

4963

10723

571
100221
16712
12681
3258
399
13084
13

62

7

1919

2072
5354

63

2638

1118

4801

10697

558
102229
10137
11694
2819
521
12186
15

62

8

–2,5

11,6
–8,6

50,0

9,2

–0,9

–3,3

–2,3
2,0
–39,3
–7,8
–13,5
30,6
–6,9
15,4
–0,2

9
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Структурно злочинність взагалі і за 2 роки зокрема (до речі, як
і у минулі роки) репрезентує корисливу і корисливу насильницьку
спрямованість. Якщо за ці роки взагалі злочинів загальнокримінального
характеру зареєстровано більш 1 млн., то зазначені злочини складають близько 700 тис., тобто 70%. Але з урахуванням латентності, як
злочинності, так і її корисливої і корисливої насильницької частин, ці
дані значно більші.
Отже, в структурі кримінально-правової правосвідомості власність
не стала ані священною, ані непорушною (ст. 41 Конституції України),
так само як і те, що кожен має право на достатній життєвий рівень для
себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (ст. 48
Конституції України).
Певне системне уявлення про злочинність «елітної» частини населення, яке повинне бути носієм моральності та правосвідомості
надає кримінально-правова статистика зареєстрованих злочинів, нею
вчинених (див. табл. 7).
Особливо вражає поширеність і невикоріненість корупції, про
дійсний рівень якої можна лише здогадуватися і яка стала фактично
нормою життя. Саме тут, на наш погляд, сконцентрований чиновницький криміногенний потенціал, якому притаманні:
а) використання службового становища осіб, які знаходяться при
владі, наближені до влади, мають вплив на владних осіб;
б) дії чиновників обов’язково пов’язані з додатковими і тіньовими
доходами, що є невід’ємною частиною їх (і не тільки!) загального доходу і повинні перевищувати загальні суми їх витрат;
в) корупційні дії стали нормою правової культури і правосвідомості;
г) структурна змінюваність корупційних проявів взаємообумовлена
наслідками процесів, які відбуваються в економіці, політиці, соціальному
житті суспільства, посиленням контролю тощо [27, с. 66].
Тому дещо наївними здаються приписи ст. 16 «Запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунка (пожертви)» Закону України
«Про правила етичної поведінки» від 17 травня 2012 р.:
1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної
вигоди або дарунка (пожертви), незважаючи на особисті інтереси,
невідкладно вживають таких заходів:
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1)	 відмовляються від пропозиції;
2)	 за можливості, ідентифікують особу, яка зробила пропозицію;
3)	 залучають свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа колег
по роботі;
4)	  письмово повідомляють про пропозицію безпосереднього
керівника (за наявності) або відповідний вибірний чи колегіальний
орган та/або одного з визначених Законом України «Про запобігання
корупції» спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії
корупції.
За останні роки Україна набула сумнівної репутації надзвичайно
корумпованої країни, з недостатньою спроможністю демократичних інститутів. Про це свідчать як зарубіжні оцінки, так і результати
соціологічних досліджень. На засіданні Ради з прав людини ООН 9
березня 2009 р. прозвучала занепокоєність з приводу «нестриманої»
корупції в Україні, що просякнула всю правоохоронну систему. Згідно
з даними дослідження Київського інституту проблем управління
ім. Горшеніна, оприлюдненими у березні 2009 р.» найбільш корумпованими органами влади респонденти вважають міліцію (54%), суди
(46,5%), місцеві органи влади (26,7%), прокуратуру (24,1%), митницю
(22,4%) [9]. Дослідження і спостереження були здійснені у 2009 році,
зараз 2015 рік, але з того часу ніщо не змінилося, кримінально-правова
правосвідомість і правова культура, здається, погіршилися. Згідно з даними дослідження зазначеного вище інституту, лише 10% українців
вважають, що закон в Україні діє і він один для всіх, 32,3% впевнені, що
домагатися правди в судах неможливо. Біля 40% говорять, що правди,
в принципі, домагатися можна, але це дорого коштуватиме [9]. Образно
кажучи, словами оперного Мефістофеля, «люди гинуть за метал!».
По-четверте, вплив на кримінально-правову правосвідомість справляють латентизація злочинності й латентна віктимізація.
Наявність латентної злочинності, якщо це явище набуває значної
поширеності й свідомо штучного характеру, спотворює фундаментальний принцип кримінального права ‒ невідворотність покарання за
вчинений злочин і болісно відбивається у правовій свідомості громадян.
Наявність значного сегменту невиявлених і незареєстрованих злочинів
знижує авторитет правоохоронних органів, обумовлює негативні
зміни у суспільній правосвідомості та як наслідок ‒ гальмує правову
активність членів соціуму у протидії злочинності [28, с. 77].
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Невиплата заробітної
плати, стипендії, пенсії
чи інших установлених
законом виплат ст. 175
КК
Привласнення, розтрата
майна або заволодіння
ним шляхом зловживання служб, становищем
ст. 191 КК

1
Злочини пов’язані
з використанням
бюджетних коштів

1118

8240

9498

9246

1097

Х

7977

963

9455

6820

965

Х

кількість злоз них
чинів,
кримінальні
справи за
виявлено
якими
розкрито
злочинів
знаходились
(розсліу звітному
у проваджендувано)
періоді
ні у звітному
періоді
2010 2011
2
3
4
5

4680

1001

Х

2010
6

4264

930

Х

2011
7

Виявлено осіб,
які вчинили
злочин (за
закінченими
розслідуванням
кримінальними
справами)

Про кількість виявлених злочинів проти власності,
у сфері господарської та службової діяльності

318

7

Х

2011
8

Взято
під
варту

у т. ч.

1165

48

Х

276

23

Х

Кількість
злочинів, які
зняті з обліку
у тому
числі
усього п.п. 1, 2
ст. 6
КПК
2011
2011
9
10
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1
У великих розмірах
В особливо
великих розмірах
Злочини у сфері господарської діяльності
Виготовлення,
зберігання, придбання, перевезення, пересилання,
ввезення в Україну
з метою збуту або
збут підроблених
грошей, державних
цінних паперів чи
білетів держаної
лотереї ст. 199 КК
Незаконні дії
з документами на
переказ, платіжними картками та
іншими засобами
доступу до банківських рахунків,
обладнанням для їх
виготовлення
ст. 200 КК

з них

164

8601

1014

11724

773

159

1001

1380

206

3
674

2
693

191

718

10246

819

4
520

171

396

8450

618

5
374

34

278

5329

514

6
248

62

237

6932

478

7
196

21

62

272

149

8
17

6

21

642

174

9
101

1

2

212

64

10
45
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у тому числі

1
Порушення
порядку зайняття
господарською
діяльністю з надання фінансових
послуг ст. 202 КК
Незаконне виготовлення, зберігання,
збут або транспортування з метою
збуту підакцизних
товарів ст. 204 КК
Фіктивне підприємництво ст. 205 КК
Легалізація (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом ст. 209
КК
Нецільове використання бюджетних
коштів ст. 210 КК
Порушення порядку здійснення
операцій з металобрухтом ст. 213 КК
521
336

39
1764

434

66

2212

1462

2191

784

3
106

2
120

1998

37

344

565

1998

4
82

1794

28

276

369

1794

5
58

846

12

169

241

846

6
44

1111

21

265

291

1111

7
42

26

77

41

26

8
1

67

17

54

92

67

9
18

17

9

21

18

17

10
12
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у тому числі
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1
Доведення до
банкрутства
ст. 219 КК
Приховування
стійкої фінансової
неспроможності
ст. 220 КК
Шахрайство
з фінансовими
ресурсами
ст. 222 КК
Розміщення цінних
паперів без реєстрації їх випуску
ст. 223 КК
Незаконне використання знака для
товарів і послуг,
фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження
товару ст. 229 КК
Виготовлення, збут
та використання
підроблених недержавних цінних
паперів ст. 224 КК

166

78

8

7

547

502

176

4

6

1

25

34

1

3

2

у тому числі
1

153

1

349

3

21

4

97

307

2

2

5

2

47

275

1

6

59

235

1

2

7

5

13

1

8

1

7

72

1

4

9

2

29

2

10
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1
Незаконна приватизація державного, комунального
майна ст. 233 КК
Незаконні дії щодо
приватизаційних
паперів ст. 234 КК
Недотримання
особою обов’язкових умов щодо
приватизації державного, комунального майна
або підприємств та
їх подальшого
використання
ст. 235 КК
Злочини у сфері
використання
електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів),
систем та комп’ютерних мереж
Злочини у сфері
службової діяльності
190

17980

148

20170

4

3

56

26

51

53

3

2

15969

131

43

2

34

4

14722

108

38

2

18

5

8942

34

47

2

18

6

8831

65

37

1

18

7

704

12

1

8

2690

4

5

4

9

9

1188

1

1

5

10
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у тому числі

167

168

у т. ч.
2501

412

406

2914

3421

3015

827

1178

перевищення влади або
службов.
повноваж.
хабарництво

Одержання
хабара
ст. 368
КК
Пропозиція
або
давання
хабара
ст. 369
КК

3
4543

2
5373

1
зловживання владою
або служб.
станов.

337

2538

2875

806

4
4114

330

2553

2883

668

5
3390

256

1446

1702

189

6
2356

241

1628

1869

663

7
2649

34

285

319

104

8
236

43

209

252

222

9
1001

11

90

101

126

10
435
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У свідомості населення сприйняття злочинності відбивається
у трьох площинах: 1) острах перед злочинністю та його наслідки;
2) диференціація злочинів у суспільній свідомості; 3) ставлення населення до кримінального покарання.
Острах перед злочинністю є відомим соціально-психологічним
феноменом і, як показують вітчизняні й зарубіжні дослідження, належить до провідної групи «побоювань». В Україні, за даними проф.
І. П. Рущенка та інших, а також моніторингу Українського інституту
соціальних досліджень, острах перед злочинністю є постійно присутнім
фактором, що впливає не тільки на свідомість, але й на поведінку
індивіда. У дослідженні, яке було проведено проф. І. П. Рущенко, перед
2000 респондентів ставилося таке запитання: «Які почуття викликає
у Вас злочинність у районі помешкання?». Для виміру використовувалася п’ятибальна рангова шкала, позиціям якої присвоювалися числові
значення від одиниці до п’ятірки, аби розрахувати індекс остраху перед
злочинністю. Індекс остраху перед злочинністю може коливатися
у діапазоні від 1 до 5 (максимум остраху). Результати дослідження
представлені у таблиці 8.
Почуття, що викликає злочинність
(дані 2000 р.: загальний масив і вікові групи)

Таблиця 8

Вікові групи
№

Почуття

Всього

14–17

18–28

29–44

45–49

60…

1 Ніяких
особливих
почуттів

29,4%

44,1%

43,0%

25,4%

23,7%

23,2%

2 Легку занепокоєність
3 Відчутну
занепокоєність
4 Значну
тривогу
5 Страх

32,6%

37,9%

32,1%

34,1%

31,8%

31,0%

14,2%

6,2%

9,7%

17,5%

17,6%

14,1%

14,2%

6,2%

9,7%

17,5%

6,5%

14,1%

6,9%

4,8%

4,3%

17,5%

6,5%

11,6%

2,35

1,89

2,00

2,45

2,51

2,60

6 Індекс
страху
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З наведених даних ми бачимо, що майже 70% респондентів
відчувають занепокоєність перед злочинністю, для 37% (сума позицій
3–5) ‒ це почуття забарвлене в інтенсивні відтінки. Відчуття щодо
злочинності змінюється залежно від віку респондентів: чим старішими
є люди, тим більше вони занепокоєні злочинністю. У групі жінок індекс
остраху суттєво більший, він дорівнює 2,59 (у чоловіків ‒ 2,07). Це
залежить і від економічного, і від соціального статусу. З погляду на
таблицю, острах перед злочинністю є, передусім, проблемою найменш
соціально незахищених верств населення (жінки, пенсіонери та ін.).
Свідомість людини по‑різному сприймає окремі види злочинних проявів, відбувається диференціація сприйняття злочинності.
Дослідження свідчать, що пріоритетними факторами, які посилюють острах перед загрозою кримінальних посягань, є, по‑перше,
розповсюдженість певного виду злочинів, ймовірність стати жертвою,
віктимний досвід, по‑друге, матеріальна шкода від гіпотетичного злочину, по‑третє, сама тяжкість злочинів у кримінально-правовому полі. До
таких злочинів відносяться, наприклад, квартирна крадіжка, крадіжки
з городів, вуличне хуліганство, обман, обважування, обраховування
у торгівлі, пограбування, розбійний напад, побиття, тілесні ушкодження, насилля у сім’ї, сексуальні насильства та ін. [37, с. 289–310].
Що стосується громадської думки, як вияву масової свідомості, стосовно покарання, то думки респондентів розходяться: від ліберальних
ідей гуманізації покарання до більш жорсткого покарання та суворого
поводження зі злочинцями, що ледве чи доцільно. Але однією з особливостей громадської думки є її здатність різнобічно впливати на
свідомість та практичну діяльність людей, регулювати їх соціальну
поведінку [50, с. 637].
Хоча результати зазначених досліджень і відбивають правосвідомість
громадян 2000 року, але суттєвого позитивного «зсуву» у цій сфері на
сьогоднішній день не відбулося. Так, наприклад, за даними досліджень
Міжнародного опитування жертв злочинів (ICVS), ДНДІ МВС України,
НДІ НАВСУ, проведених протягом 1997–2006 років, від 60% до 70%
осіб, які постраждали від злочинів, не зверталися із заявою до міліції.
Отже, на початку XXI ст. наша держава постає перед серйозною загрозою латентизації злочинності й латентної віктимізації. Складається
ситуація, коли жертви злочинів масово не звертаються до правоохоронних органів у зв’язку з невірою у спроможності останніх розслідувати
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справу і притягти винних до кримінальної відповідальності та покарання [9].
Інформацію щодо рівня кримінально-правової правосвідомості наших громадян може надати табл. 9, дані якої свідчать про внутрішню
«війну» криміналітету проти населення України. Тільки за один рік від
злочинів постраждало 343 159 чоловіків, з них загинуло 6 426 осіб. За
20 років самостійності України ці цифри перетворюється на мільйони.
Про осіб, які потерпіли від злочинів

з них

Кількість осіб,
які потерпіли
від злочинів
Рівень на 10 тис.
населення
Тяжких та особливо тяжких
злочинів
Умисних вбивств
(із замахами)
ст. 115–118 КК
двох або
більше осіб

Таблиця 9 [15].

З числа потерпілих
дітей
Осіб
Усього загижіночої
неповноМалолітніх
нуло
статі
літніх (до 14 років)
34159

6426

129667

10649

3820

75,2

1,4

28,4

2,3

0,8

50124

3175

1014

137356 5777

Потерпіли від

2642

1989

739

59

70

215

128

97

6

6

Х

566

130

69

847

608

59

12

Х

1484

168

34

Х

10065

1130

306

Х

90594

4100

936

Х

214

12

5

2629

3571

442

336

Зґвалтувань
636
(із замахами)
ст. 152 КК
Умисних тяжких
тілесних ушко3411
джень ст. 121 КК
Розбоїв ст. 187 КК 3980
Грабежів
22574
ст. 186 КК
Шахрайств
20062
ст. 190 КК
Торгівлі людьми
294
ст. 149 КК
ДТП
10220
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Про соціальний статус осіб, які потерпіли від злочинів
Усього

працівники

депутати всіх рівнів
60
з них
сільської та селищної ради
11
працівників засобів масової інформації
125
у т. ч.
редактори
27
працівники пошти 138
у т. ч.
листоноші
86
лікарі 1818
пенсіонери 39174
іноземці
члени дипломатичного корпусу
2
у  т. ч.
нелегальні мігранти
1
приватні керівники підприємств
1437
органів місцевого самовряду147
вання
місцевої державної адміністра126
ції
центральних органів держаної
21
виконавчої влади
ОВС
1240
прокуратури
111
судів
65
адвокатури
164
СБУ
52
податкової міліції та органів
133
державної податкової служби
митної служби
46
прикордонної служби
37
військовослужбовці
555
серед навчальних закладів
10138
професійно-технічних навчаль1872
них закладів
вищих навчальних закладів
6212
учні,
студенти
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з числа потерпілих
загину- осіб жіночої
ло
статі
1
12
1
3
54
12
2
102
2
71
11
1127
621
20313
1
19

310

5

55

1

71
7

334
2
4
1

85
28
27
59
7

3

63

4
6
107

8
9
25
3000

16

646

44
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По-п’яте, не потребує вагомих доказів теза про те, що, окрім
позитивної правосвідомості, існує усередині її чи паралельно негативна (або «перероджена») кримінально-правова правосвідомість
криміногенного потенціалу суспільства, яке прихильно ставиться
і до кримінальної субкультури. Кримінологи занепокоєні процесом
деформації правової свідомості як на індивідуальному, так і груповому
та суспільному рівнях, а так само недоліками правового виховання
молоді. Молодь, за словами В. І. Шакуна, відтворює кримінальний
досвід минулих років і демонструє це під час політичних і громадських акцій [49, с. 67]. Злочинність, як така, стала міцним каталізатором
правового нігілізму. Вона стрімко поширюється, захоплюючи усе
нові й нові сфери впливу. Окрім тіньової економіки, виникли тіньова
політика, тіньове право, невидимі клани і групи тиску. Зловмисники
не бояться законів, вміло їх обходять, використовуючи різного роду
правові «дірки» і «щілини», діють цілком легально чи напівлегально.
При цьому їм нерідко допомагають достатньо кваліфіковані юристи, що
свідчить також про «рівень» їх правосвідомості та правової культури
[43, с. 121]. Неабияким чинником, який ‒ для пересічного і не дуже законослухняного громадянина ‒ поволі підриває позитивну кримінальноправову правосвідомість, є кримінальна субкультура. Кримінальна
субкультура ‒ це неформальні норми поведінки, настанови, особлива
мова (жаргон), манери, вірші, проза, пісні, звички, татуювання, що
притаманні кримінальному середовищу і виступають як невід’ємний
компонент, що віддзеркалює сталість протиправної поведінки [19,
с. 91]. Мова йде не тільки про її «регулюючу» роль у середовищі засуджених, а про розповсюдження у суспільстві способу мислення деяких
стандартів і звичок ставлення до права злочинного світу («життя по
поняттям», моральні норми злочинців ‒ честь, гідність, справедливість,
взаємодопомога тощо), «художньої творчості», блатної мови (арго),
театральної поведінки, зовнішніх аксесуарів та ін. Цьому сприяють
ЗМІ, особливо шансон і кіно, серіали, які викликають у населення
співчуття до злочинної долі, ненависть до правоохоронних органів,
органів правосуддя та ін. Отже, йде своєрідне розмивання кримінальноправової правосвідомості та й взагалі правової культури. Але мало
хто знає або це замовчується, що в основі «моралі й свідомості» злочинного світу ‒ злодійська ідея, яка полягає у тому, що злодій повинен жити у конфронтації з державою і правом, зовні суспільства
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і соціальних зв’язків і цінностей, що ним визначаються (дружба, сім’я,
любов, колектив, соціальне забезпечення тощо). Злодій не зобов’язаний
служити в армії, бути патріотом, співпрацювати з владою, мати
сім’ю, бути солідарним зі злочинцями (всебічна взаємодопомога),
прихильність до злодійського закону вище свого, а тим більш чужого
життя тощо [4, с. 93–95]. Загалом можна сказати, що кримінальноправова правосвідомість на тлі процесів, які відбуваються у державі
й суспільстві, криміналізується, що вельми небезпечно. Криміналізація
суспільства, яка полягає у «кримінальному зараженні» усіх соціальних
інститутів, ураження суспільства злочинністю і кримінальною субкультурою, тіньове право становить реальну загрозу для легітимної
інституціональної системи [10, с. 260].
Висновки. Проблема правосвідомості й кримінально-правової її
складової невичерпна. Стає очевидним, що без зміни їх вектору у позитивному напрямі протидіяти ані злочинності, ані окремим її проявам, ані корупції неможливо. Річ у тому, що зниження накопиченого
криміногенного потенціалу суспільства, який своєю ідеологією має
деформовану кримінально-правову правосвідомість, дуже складне
завдання. Його складність посилюється різними чинниками, а також
ще й тим, що заходи протидії злочинності, які передбачені програмами
її запобігання і під реалізацію яких у бюджеті виділяються мільярди
гривень, не виконуються. Тільки один приклад. У 2006 році Рахунковою
палатою України був проведений аудит ефективності використання
бюджетних коштів на виконання Комплексної програми профілактики
злочинності на 2001–2005 роки. Аудит засвідчив, окрім іншого, що
жоден захід, нею передбачений, не був виконаний. Кошти пішли на
поточні потреби центральних органів влади [34].
Змінити вектор суспільної правосвідомості, залежної від багатьох чинників, – легше сказати, ніж зробити. Існує безліч пропозицій
з цього приводу: від правового всеобуча і виховання до революційного
руйнування деформованої правосвідомості. Так, наприклад, проф.
С. М. Іншаков, відомий російський кримінолог, називає такі види
антикриміногенних стратегій:
– без зміни соціальної системи – максимальне використання
антикриміногенного потенціалу існуючої соціальної системи (якщо
антикриміногенний потенціал системи більше кримінального, це має
сенс; якщо ні, то така стратегія безперспективна);
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– з частковою зміною соціальної системи, не торкаючись основ
устрою (варіант розвинених країн заходу);
– з частковими змінами, які торкаються економічних, але не
зачіпають політичних основ (китайський варіант);
– зміни, які тягнуть за собою економічні, ідеологічні й політичні
перебудови устрою;
– реформаторські (поступові, еволюційні);
– революційні [17, с. 297].
Мабуть, у «чистому виді» жодна з названих стратегій для нас не
підходить. ЄС потребує від нас реформування соціальної системи
(створення середнього класу, реформування соціальної системи забезпечення слабко захищених верств населення, медицини, освіти, правоохоронних органів, правосуддя, податкової системи тощо). Тобто усе
те, що ми відносимо до загальносоціального запобігання злочинності.
Але без оперативного забезпечення не може бути впроваджена
у життя ніяка стратегія, оскільки у нашій країні склалася парадоксальна ситуація: ні влада, ні верхи, ні низи не хочуть реальних змін. Вони
страхають…
Оскільки мова може йти тільки про зменшення, а не про усунення, що взагалі неможливо, криміногенного потенціалу суспільства,
криміногенної правосвідомості населення, то і тактичні напрями
можуть бути:
1) зменшення практичної можливості проявів криміногенного
потенціалу;
2) підвищення запобіжної функції кримінального законодавства;
3) втручання у кризових ситуаціях, які виникають у повсякденному
житті (допомога, припинення суспільно небезпечних дій);
4) відродження виховної та пропагандиської роботи в масштабах
держави з метою формування правової культури, особливо у молоді;
5) віктимологічна профілактика, самозахист населення;
6) участь громадськості у підтримці правопорядку в країні.
Ці та інші тактичні заходи підвищення кримінально-правової
і взагалі правосвідомості потребують детальної і, головне, професійної
розробки кримінологами разом з фахівцями різних галузей знань реальних, конкретних, економічно обґрунтованих заходів. Влада, центральні
органи, органи місцевого самоврядування повинні дбати про людей,
про виконання ст. 3 Конституції України, згідно з якою людина, її
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життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Коли людина це відчує,
зміниться її кримінально-правова правосвідомість [42, с. 225–239].
Conclusions
The problem of legal awareness and its criminal law component is
inexhaustible. It is obvious that without changing their vector in the positive
direction it is impossible to counteract neither against crime, nor its specific
manifestations, or corruption. The fact is that the decrease in accumulated
criminogenic potential of society, the ideology of which has deformed
criminal law awareness, is a very difficult task. Its complexity is enhanced
by various factors, as well as by the fact that measures to combat crime
provided for by the programs to prevent it, and for the implementation of
which the budget allocates billions of UAH, are not implemented. Just one
example. In 2006 the Accounting Chamber of Ukraine audited the efficiency
budget funds use for implementation of the Comprehensive crime prevention
program for 2001–2005.
The audit showed, among other things, that no measure, provided for
by the Program had been implemented. The funds were used for the current
needs of the central government [34].
To change the vector of social legal awareness, dependent on many
factors, is easier to say than to do.
There are many proposals in this regard: starting from the legal education
and general education to the revolutionary destruction of the deformed legal
awareness.
For example, a famous Russian criminologist Professor S. Inshakov
notes the following types of anti-criminogenic strategies:
– without change of social system – maximum use of anti-criminogenic
potential of the existing social system (if anti-criminogenic potential of the
system is bigger than criminal one, it makes sense; if not, such strategy is
unpromising);
– with partial change of social system, without touching the principles
of government (the developed western countries case);
– with partial changes affecting economic, but not the political principles
(Chinese case);
– changes affecting economic, ideological and political restructuring
of government;
– reformatory (progressive, evolutionary);
– revolutionary [17, р. 297].
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Perhaps, none of these strategies is suitable for us in its «pure form».
The EU wants that we reform the social system (creation of the middle class,
reform of the social system of provision of the weakly protected population,
medicine, education, law enforcement, judiciary, tax system, etc.), i.e. all
that we refer to general social crime prevention.
But without operational support neither strategy can be implemented,
because in our country there is a paradoxical situation: neither power, nor
the top nor the bottoms desire real changes. They are afraid…
Since we can speak only about decrease and not about elimination, that
is impossible at all, of the criminogenic potential of the society, criminogenic
legal awareness of the population, the tactical directions can be the following:
1) decrease in practical possibility of the manifestations of criminogenic
potential;
2) increase in the preventive function of the criminal legislation;
3) intervention in crisis situations that arise in everyday life (assistance,
cessation of socially dangerous acts);
4) revival of educational and propagandist work across the state to form
a legal culture, especially among youth;
5) victimological prevention, self-defence of the population;
6) public participation in maintaining legal order in the country.
These and other tactical measures to increase criminal law and general
legal awareness require detailed and what is more important professional
development of real, specific, economic-based measures by criminologists
together with specialists in various fields. The government, central bodies
of government, bodies of local self- government should care about people,
about execution of Article 3 of the Constitution of Ukraine, according
to which a human being, his or her life and health, honour and dignity,
inviolability and security are recognized in Ukraine as the highest social
value. Once a person feels it, his/her criminal law awareness will change
[42, р. 225–239].
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Розділ 2
Наукові статті
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ
ПРЕСТУПНОСТИ
В ПОСТСОВЕТСКОЙ КРИМИНОЛОГИИ *
1

Настоящая статья не претендует на широкие и бесспорные выводы
и обобщения. Она посвящена рассмотрению научных подходов криминологов к понятию преступности именно в постсоветский период
развития науки, когда стали появляться иные – в отличие от советской
криминологии – нетрадиционные для нее взгляды на понятие преступности.
Автор сознательно избегает термин «методологические подходы», считая, что учение о методе науки, во‑первых, выходит за рамки
криминологии, а, во‑вторых, методология криминологической науки
не тождественна методологии криминологических исследований [15,
с. 95–96]. И в этом прав А. П. Закалюк. Последняя, по сути, ни что иное,
как методы познания или научные подходы к познанию явления, которые могут не совпадать (даже противоречить) методологи социальной
науки, в частности, криминологии [31, с. 155–187].. Такое расхождение
еще не гарантирует их истинности. Оно лишь свидетельствует о назревающих противоречиях в науке на понимание ее основных понятий,
например, преступности.
1. На многие годы в отечественной криминологии утвердилось понятие преступности, данные проф. Н. Ф. Кузнецовой: «преступность –
это относительно массовое, исторически изменчивое социальное,
имеющее уголовно – правовой характер, явление классового общества,
слагающееся из всей совокупности преступлений, совершаемых в соответствующем государстве в определенный период времени» [26,
с. 173–175]. Из этого определения следует, что признаками преступно1
* Шлях до кримінології. Пам᾽яті Анатолія Петровича Закалюка : збірник матеріалів / Національна академія правових наук України. Координаційне бюро з проблем
кримінології та кримінологічних досліджень. Київ; Запоріжжя : КПУ, 2010. С. 11–27.
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сти являються: а) относительная массовость явления; б) историческая
изменчивость; в) социальность; г) уголовно-правовая противоправность; д) классовость; е) совокупность всех преступлений; ж) государственная определенность; з) временная унификация.
Все данные признаки преступности, как и само ее определение, вызывали и вызывают сомнение, а некоторые из них едва ли приемлемы
[16, с. 21–25; 8, с. 121–122; 9, с. 34–36]. Например, указание на то, что
преступность есть социально-правовое явление, а точнее, социальное
уголовно-правовое явление, лишено смысла, ибо в человеческом обществе все правовое, т.е. регулируемое либо охранаяемое правом, является
социальным. А правовые нормы – разновидность социальных норм.
В то же время смысловой акцент на социальность исключает иные
подходы к изучению природы преступного и преступности. Личность
человека, а затем и личность преступника являются исключительно
«жертвами» несовершенства социума, его социальных групп, институтов. Для советской криминологии это было характерно. Редакционно
разные, но очень сходные по содержанию определения преступности
мы встречаем во всех учебниках для вузов [23, с. 70–75; 28, с. 42–51;
25, с. 22–23], многие известные криминологи их как поддерживали,
так и поддерживают [18, с. 19–110; 22, с. 19–22; 17, с. 15–16; 1, с. 54].
Коренным же недостатком такого понимания преступности является то, что сущность, природа этого явления подменяется совокупностью его проявлений. Поправка автора определения преступности,
что она есть не механическая сумма отдельных преступлений, а их
органическая совокупность, системно-структурное явление, что
между всеми признаками и свойствами преступности существует
диалектическое единство – не приближает к пониманию сущности
преступности. Во-первых, чтобы там не говорили, совокупность эта
искусственна, рукотворна с помощью приемов статистики. Во-вторых,
органическая совокупность предполагает системность со всеми ее
составляющими. О какой системности преступности можно говорить, если она рассматривается как дискретное проявление (по годам
и определенным территориям или в целом по стране)? В-третьих,
явление, т.е. подсчитанная нами статистически зарегистрированная арифметическая сумма преступлений (и то далеко неполная,
а какая‑то часть), является лишь внешним выражением сущности,
внешней формой, в которой реальность определяется в виде множе183
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ства разнообразных во всех отношениях преступлений. Сущность
преступности сокрыта, ее невозможно познать простым наблюдением.
Цель науки, научного познания и состоит в том, чтобы за внешними
формами проявления вещей вскрыть их сущность. Если бы форма
проявления и сущность вещей совпадали, то всякая наука была бы
излишней. Например, сущность такого явления как смертность невозможно вскрыть через совокупность ее различных проявлений, а тем
более за определенный период времени. Совокупность смертей –
разных по форме их проявления – никогда не приведут к пониманию
генетической природы смертности. Они лишь поставят многочисленные вопросы: какова природа смертности всего живого на земле;
в чем сущность этого явления; на что и как необходимо оказывать
воздействие, чтобы через сущность сократить ее проявления и т. д.
Рассматриваемый научный подход к понятию «преступность» некоторые авторы называют фундаментальным или уголовно-правовым,
так как «он в прямом смысле слова является фундаментом, на котором
следует делать кладку из кирпичей познания. Уголовно-правовой подход является стержневым для криминологии» [20, с. 8–9]. Это означает,
вопреки очевидности, что «преступление» и «преступность» однопорядковые явления. Исходя из этого, можно сделать вывод: изучать
и вскрывать сущность преступности – значит изучать отдельные преступления и лиц, их совершивших.
Однако при исследовании преступности путем изучения отдельных
видов преступлений исследователь сталкивается с непреодолимыми
трудностями. Подобно тому, как наблюдения за поведением в бою
Платона Каратаева, А. Болконского, П. Безухова, М. Кутузова или Наполеона не дадут полного представления о Бородинском сражении 1812 г.,
так и установление свойств преступлений не приведет к пониманию
сущности преступности как таковой. Более того, анализ единичных
фактов в любой науке может привести к совершенно абсурдным выводам [21, с. 18, 19].
2. Деструктивистский подход к пониманию преступности. А. Ф. Зелинский предлагал компромиссное понимание преступности как массовое проявление деструктивности в поведении людей, выражающееся
в системе предусмотренных уголовным законом деяний, совершенных
на данной территории или среди членов определенных социальных
групп в течение одного года или какой‑то его части [16, с. 24]. Со184
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ставленная из большого числа различных преступлений, совершенных
в обществе, преступность – механическая сумма антиобщественных
поступков. Это множество обладает признаками вероятностной системы – определенной целостностью, устойчивостью параметров,
взаимодействием составляющих ее подсистем. Как понятие общее,
преступность реально существует через отдельное – через конкретные
поступки виновных лиц. В каждом конкретном случае обнаруживаются
признаки, присущие преступности, т.е. общему. По мнению автора,
это злостность, противоправность, виновность, наказуемость. В то
же время, очевидно, всякое отдельное, т.е. единичное преступление,
по своему содержанию обладает множеством признаков, которые находятся за пределами общего понятия преступности [16, с. 24].
На наш взгляд, позиция проф. А. Ф. Зелинского, мятежной души
ученого, двойственна. С одной стороны, преступность – множество
преступлений, пусть и обладающее признаками вероятностной системы (целостностью, устойчивостью, взаимодействием составляющих
ее подсистем). Но откуда появляются у розрозненного, искусственно
расчлененного по годам множества признаки вероятностной системы?
Лес не сводится к совокупности отдельных деревьев, а преступность –
к множественности единичных преступлений. И лес, и преступность
существуют по законам иного уровня, чем конкретные деревья или
преступления. С другой, – под преступностью понимается массовое
проявление деструктивности в поведении людей. Применив термин
«деструктивность», А. Ф. Зелинский, вроде бы признает, что изначально
в людях существует некая деструктивность, т.е. приверженность к разрушению [16, с. 48], которая массово проявляет себя в совершении
преступлений. И она является сущностью преступности. Впрочем, что
понимал автор под деструктивностью в поведении людей в контексте
понимания преступности, сказать сложно из‑за двойственности его
позиции.
3. Близким к рассматриваемому, но во многом содержательно отличному, является девиантологический, или релятивно-конвенциональный
подход к понятию преступности. Под преступностью здесь понимается
относительно распространенное (массовое) статистически устойчивое
социальное явление, разновидность девиантности (deviatio – уклонение; отклонение от правильной линии, о должного направления под
влиянием каких‑либо внешних причин), определяемая законодателем
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в уголовном законе. При этом предполагается, что в реальной действительности нет объекта, который был бы «преступностью» (или
«преступлением») по своим внутренним, имманентным свойствам.
Преступление и преступность согласно этому подходу – понятие
релятивные (относительные), конвенциональные (договорные), они
суть социальные конструкты, лишь отчасти отражающие некоторые
социальные реалии [5].
Общественный человек многообразно и природно, и социально
девиантен, т.е. способен и даже склонен и к добру, и ко злу. Те или
иные виды девиантного поведения (насилие, обман, экспансия) и их
наиболее распространенные и общественно опасные комбинации признаются государством преступлениями. Ни один вид человеческого
поведения не является изначально преступным как таковой в силу
каких – то имманентно присущих поведенческому акту свойств, и в
этом смысле прообраза преступления в реальной действительности нет.
Но существует Уголовный кодекс страны, где дан набор преступлений.
Это относится и к преступности. Преступность, будучи практически
хорошо различаемым, фиксированным (уголовным законом) феноменом, логически относится к числу собирательных понятий. При всей
объективности преступности как реально существующего общественно
опасного явления, ее границы, сущностная и логическая определенность носит конвенциональный характер [6, с. 24].
Автор во многом прав и хотя сущностной характеристики преступности он не дает, однако понимает ее как одну из форм проявления
присущей человеку девиантности.
4. Семантический подход к раскрытию сущности преступности.
Иногда его именуют «естественно-неконвенциональным» подходом
[37, с. 72], на наш взгляд, неудачно. Автор (Д. А. Шестаков) вышел
на собственное понимание феномена преступности, опираясь на семантический подход, исходя из смысла слова «преступность». Чем
отличается преступность конкретного человека от совершаемого им
преступления, – ставит вопрос автор. И отвечает: наверное, тем, что
преступление – это проявления вовне деяния, в то время как преступность – внутренняя предрасположенность индивида к совершению
преступлений, сформировавшееся у него свойство поступать в определенных ситуациях преступно. До известной степени аналогично дело
обстоит и в обществе. Под преступностью следует понимать свойство
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общества воспроизводить множество опасных для человека деяний,
поддающееся количественной интерпретации и предопределяющее
введение уголовно-правовых запретов. Теоретически нельзя исключить
существование людей, вовсе не предрасположенных к совершению
преступлений, чего нельзя сказать об обществе. Если преступность
отдельного человека, в принципе, может равняться нулю, то преступность общества всегда имеет абсолютную величину [37, с. 72].
Автор вправе занимать самостоятельную позицию по проблеме
понятия преступности, но есть несколько вопросов, на которые он не
дает ответы: во‑первых, к какому виду преступлений «предрасположен» тот или иной человек, с какого возраста и почему; во‑вторых, что
это за «свойство» поступать преступно, как оно внешне проявляется?
Однако в целом попытка раскрытия сути преступности (не в собирательном смысле, а как индивидуальная склонность) через врожденное
свойство человека к греху, и преступности (но уже понимаемое автором
как воспроизведенное множество преступлений) общества, думаю,
заслуживает дальнейшего развития.
5. Обратимся к так называемому безличностному пониманию преступности, сторонником которого является О. В. Старков. Рассматривая
соотношение преступности, преступного поведения, преступления
и опираясь на высказывание К. Маркса, что «общество не состоит
из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, в которых
эти индивиды находятся друг к другу» [30, с. 214], автор заявляет, что
и преступность не состоит из преступлений и преступников, в реальной
жизни будто бы не связанные. Интегрируют же их, объединяют в единое целое противоречия социального развития, а также их общесоциальные последствия. И, таким образом, носителем, субъектом преступности является не совокупность, сумма конкретных преступников, не
личность преступника вообще, а общество как социальный организм.
И поэтому преступность – безличностна, как и любое общественное
явление, подчиняется социологическим закономерностям. Преступное
поведение – личностно; его носители – масса отклоняющихся лиц
с окружающей их микросредой, в которую входят криминогенные ситуации различных типов, направляющие их к преступлению. Конкретное
преступление, понимаемое как акт, момент преступного поведения, его
логически завершающее, не просто личностно, оно индивидуально
и в этом смысле неповторимо, не отделимо от определенного лица,
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его носитель – конкретный человек, субъект преступления, личность
преступника [34, с. 10–11].
Несколько замечаний по поводу позиции О. В. Старкова. В обыденном смысле, общество – совокупность людей, объединенных конкретными интересами, потребностями, либо взаимными симпатиями,
либо видом деятельности. Но в социологи понятие «общество» имеет
более широкое, универсальное содержание и сущность. Общество – это
универсальный способ организации социальных связей и социального
взаимодействия, обеспечивающий удовлетворение всех основных потребностей людей, самодостаточный, саморегулирующийся и самовоспроизводящийся. Можно рассматривать общество и как систему,
но здесь сразу же сталкиваешься с разноголосицей взглядов, которая
объясняется неоднозначностью в методологии исследования. Так вот,
у К. Маркса смыслообразующим элементом общества-системы являются (в отличие о других ученых) социальные отношения как непосредственное выражение устойчивых связей, складывающихся между
людьми в процессе из жизнедеятельности [33, с. 204, 205, 206, 212 ].
Иначе говоря, общество формируется тогда, когда возникают устойчивые связи, складывающиеся между людьми в процессе их жизнедеятельности по поводу удовлетворения материальных, духовных благ
и законных интересов. Удовлетворение их запрещенным в обществе
и государстве способом влечет признание таких действий преступными
и наказуемыми. Возникают отношения уголовно – правового характера,
но не между преступлением (?) и преступником, а между преступником
и государством. Преступность же, на наш взгляд, заключена в другом,
о чем пойдет речь дальше.
6. В постсоветский период в украинской криминологии предпринимаются попытки пересмотреть, переосмыслить традиционное для
нее понятие преступности. Плодотворными в этом отношении являются работы известного криминолога, доктора юридических наук,
профессора, академика Национальной академии правовых наук Украины А. П. Закалюка, автора фундаментального труда «Курс сучасної
української кримінології: теорія і практика» в 3‑х книгах, 2007–2008 гг.
А. П. Закалюк раскрывает суть преступности через философскую категорию человеческой активности, а поэтому такой подход можно назвать
«личностно – активным». Он пишет, что эта категория в социальном
значении отображает наиболее общие свойства проявления и законы
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развития человеческого сообщества. Среди множества разновидностей
человеческой активности, по качественной характеристике, выделяется,
в частности, тип социально одобряемой и неодобряемой активности.
Тип социально неодобряемой активности по существующей в обществе
шкале моральной и правовой оценки дифференцируется на асоциальный, антисоциальный и общественно опасный подтипы. Последний
в свою очередь по критерию конкретного проявления общественной
опасности делится на противоправный (не преступный), предпреступный или криминогенный (по криминологическому прогнозу)
и преступный (во время подготовки и совершения преступления) виды
активности. По мнению автора, названные типологические характеристики и иные признаки криминальной активности могут служить
определению на уровне социума предметной сущности преступности.
В этом смысле последняя является социальным феноменом общественной жизни в виде неодобряемой и опасной для общества криминальной
активности части его членов. Далее автор, упреждая критические замечания оппонентов, формулирует важные методологические посылки:
когда речь идет о предметной сущности преступности как криминальной активности, то нет оснований ни категорически утверждать, ни
отрицать, что природа этого феномена – социальна. Скорее можно
говорить о разнообусловленности активности, имеющей на высших
уровнях общественного феномена социальные предпосылки, а на иных
уровнях социальные факторы взаимодействуют с индивидуальными,
в том числе с такими, которые имеют биологическое происхождение.
Многочисленные факторы, обуславливающие совершение преступлений и преступности как социального феномена, в разные времена
и в разные периоды жизни общества неодинаковы не только по содержанию, но и по интенсивности, стойкости и глубине воздействия.
Этими показателями определяются такие черты преступности, как
изменчивость, относительная массовость, интенсивность, мера общественной опасности. Приведенное выше дает возможность, по мнению
А. П. Закалюка, определить предметно – сущностное понятие преступности. Преступность – это феномен общественной жизни в виде неодобряемой и опасной для общества массовой, относительно стойкой,
разнообусловленной криминальной активности части членов этого
общества [15, с. 136–140]. Однако при дальнейшем изложении вопроса,
в частности, об измерении преступности, складывается впечатление,
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что автор возвращается к традиционному для советской криминологии
пониманию преступности как совокупности зарегистрированных преступлений, имеющей свой уровень, структуру, динамику, географию,
цену, латентность и т. д. Иными словами, криминальная активность
части членов общества – это и есть совокупность преступлений и лиц
их совершивших. А сама‑то эта активность: что представляет, чем и как
измеряется, каков ее генезис и т. д.?
7. Институциональный поход к понятию преступности, который
применен В. Н. Дрёминым в ряде своих работ и докторской диссертации. Термин «институциональный» означает «общественно установленный», функционально связанный с обществом. Так, в одной из
статей Д. Белл, еще в 50‑х годах ХХ столетия, писал: «По мере того как
происходили важные измерения в структуре делового предпринимательства, менялось также и «институционализированное» преступное
предпринимательство» [2, с. 268]. Суть институционального похода
к преступности сводится к тому, что преступность рассматривается как
одна из разновидностей социальной практики, криминализирующей
социальные институты. Иначе говоря, криминальные практики, т.е. преступная деятельность, включены в систему разнообразных легитимных
социальных практик. Исходя из этого, преступность, как совокупность
криминальных практик, не является особым видом человеческого поведения, не находится вне социальной деятельности, а является самой
этой деятельностью только вне правого поля. Преступность проявляет
себя не только как правовое явление, но и как разновидность широко
распространенной деструктивной социальной практики людей, которая проявляется в индивидуальной или коллективной предметной
деятельности. По характеру и направленности этой деятельности она
квалифицируется как преступная деятельность, что позволяет отнести
ее к разряду социальных практик, которые автор определяет как «криминальные практики». Криминальная практика включает в себя как
зарегистрированные, так и латентные преступления [12, с. 103–117;
14, с. 13–14].
Действительно, преступность проявляет себя активностью части членов общества в виде всех совершенных в нем преступлений,
действительно, этот феномен криминализирует его институты и т. д.
Но какова природа этой активности? Почему А. Кетле в свое время
загадочно писал: «Общество заключает в себя зародыши всех име190
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ющихся совершится преступлений, потому что в нем заключаются
условия, способствующие их развитию; оно, так сказать, подготавливает преступления, а преступник – только орудие. Всякое состояние
предполагает, следовательно, известное число и известный порядок
поступков, которые являются как необходимое следствие его организации» [19, с. 44].
Можно прийти к выводу, что преступность и преступления – не
однопорядковые явления, что они не соотносятся друг с другом как
общее и единичное, а, следовательно, совокупностью преступлений –
с добавленим «органическая», «статистическая», «не механическая» –
нельзя объяснить сущность преступности. Природа их различна.
Социальным явлением преступность является потому, что ученые
«уловили», заметили ее внешнюю связь с другими, в основном социальными (и природними тоже!) явлениями. Социологи и криминологи
прошлого эмпирически зафиксировали и доказали всему миру, что
преступления – всего лишь свойство, проявление другого феномена,
название которому, как ее понимает В. Д. Шестаков в приведенном
выше его рассуждении, преступность. Однако сущность именно этой
преступности, т.е. те «…зародыши всех имеющихся совершиться
преступлений…», под влиянием главной идеи, что преступность –
социальное явление, и под огульной критикой антропологического
похода, отошли на второй план. Между тем все тот же А. Кетле вывел
склонность к преступлению в зависимости от пола, профессии, воспитания, климата и даже поры года [27, с. 38].
Попытка переосмыслить понятие и сущность преступности предпринималась автором этой статьи неоднократно [8; 7].
Сущность, как философская категория, – это внутреннее содержание предмета, выражающееся в единстве всех его многообразных
свойств и отношений [3, с. 1168]. Вскрыть сущность чего‑либо – значит
проникнуть в скрытую от наблюдателя его сердцевину, в основные
свойства вещи, природу, законы функционирования, зависимости
и взаимосвязи с другими предметами, вещами, явлениями. Явление –
любое проявление чего‑либо; то, в чем сказывается сущность; это
реальность, которая в виде определенной информации является нам,
проявляется во вне, обнаруживается, фиксируется нашими органами
чувств и сознанием, вносит изменения в окружающий нас мир; это
результат действия каких‑то сил. Проявляется в мире и преступность
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как в виде отдельных преступлений, так и их множественности (наиболее зримой ее части).
Единичное преступление – проявление скрытой от нас глубинной
человеческой сущности, которая внешне юридически определяется как
общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие),
совершенное субъектом преступления. Именно этот вид активного деструктивного поведения человечество подметило давно и искало (ищет
и сейчас) скрытые его пружины, создавая по этому поводу специальные
теории. Но сущность предмета, вещи, как нам представляется, до конца
вскрыть невозможно; иначе не было бы науки. Массовость и почти одинаковость во всем мире запретов и жестоких наказаний за их нарушение
нельзя объяснить только формой правления, режимом, социальными
условиями, средой, влиянием религий, уровнем цивилизованности,
которые, конечно же, были различны. Но, видимо, была и есть в человеческой природе некая константа, присуща только общественному
человеку, которая проявляется исключительно в обществе и остаётся,
по сути, неизменной на протяжении существования человечества. Эта
вредоносная константа была скоро замечена самими же людьми и название её – врождённая способность всех людей к отклонению от запрета, склонность к действиям нерациональным, противоречащим даже
здравому смыслу, морали, угрозам наказания, и одновременно часто
ничем не отличающаяся от обыкновенного нормального человеческого
поведения. Мы намеренно пока избегаем оценочного понятия «деструктивность», так как генетическая способность человека к отклонению
от установленных правил во всех сферах своего бытия, материальной
и духовной жизни, имеет плюсовой и минусовой векторы, впрочем,
как и все в природе и обществе. Это зависит от условий и стимулов
жизни. Склонность эта – неистребимая потребность в прегрешениях,
как пишет философ Э. А. Поздняков, стремлении отклониться от чего
бы то ни было. Она имеет не единичный, индивидуальный, а родовой
характер: склонность проистекает из природы как самого человека, так
и общества, побуждающего его «творчески» использовать это свое качество. Врождённую склонность человека ко всякого рода нарушениям,
преступлениям в криминологии осторожно называют «отклоняющимся
поведением» [32, с. 27, 53, 243]. Э. Фромм, рассматривая анатомию
человеческой деструктивности, различал агрессию биологически адаптивную (названную им незлокачественной) и биологически неадаптив192
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ную (отнесенную им же к злокачественной). Первая – это реакция на
угрозу витальным интересам индивида; она заложена в филогенезе,
свойственна как животным, так и людям; носит взрывной характер
и возникает спонтанно как реакция на угрозу из вне, а её следствие –
устранение самой угрозы либо ее причины. Вторая же (деструктивность и жестокость) вовсе не есть защитой от нападения и не заложена
в филогенезе, а является спецификой только человека; она приносит
биологический вред и социальное разрушение. Основу биологически
злокачественной агрессии составляет не инстинкт, а некий человеческий потенциал, уходящий корнями в условия существования самого
человека [35, с. 164]. Не включаясь в сложную дискуссию по поводу
довольно спорного вопроса о разделении человеческой деструктивности на незлокачественную и злокачественную, заметим, что обе
они – это генетически предопределенная способность человека быть
их носителем и проявителем. На генетическую предрасположенность
к указанной способности обращали внимание генетики и криминологи. Так, В. П. Эфроимсон писал: «Именно гены человека порождают
его способность к освоению культуры, отнюдь не определяя, какую
культуру он освоит – японскую, американскую или древнеримскую.
Гены человека определяют его способности к изучению математики,
музыки, поэзии, литературы, астрономии, но не они определяют объём и содержание той культуры и тех знаний, которые выпадут на его
долю в результате жизненных обстоятельств; способность к этической
оценке тоже определяется генотипом, но этические критерии – что
именно считать хорошим, что дурным – в огромной мере определяются
социальной преемственностью» [39, с. 177].
Русский криминолог Д. А. Дриль еще более 140 лет тому назад
призывал при изучении преступности сосредотачивать «свое внимание в равной мере как на причинах субъективных – психофизических
особенностях преступника, так и на причинах объективных – окружающих условиях общественной жизни, которые, с одной стороны,
способствуют развитию предрасполагающих к преступлению особенностей личности, а с другой – при неблагоприятных условиях
обстановки наталкивают уже предрасположенные натуры на совершение преступлений» [13, с. 3]. В современной криминологической
литературе отмечено, что деструктивная психо – духовная энергетика
присуща человеку при всем многообразии ее социального проявления
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и может быть сведена к трем паттернам (системно оганизованным
пучкам) психо – духовных качеств: 1) агрессии – посягательствам на
жизнь и здоровье; 2) экспансии – посягательствам на блага и территорию; 3) обмана – посягательствам на истину, ее искажениям. Агрессия,
экспансия, обман – это трехглавое экзистенциальное воплощение зла.
Из них, как из зародышевых клеток (вспомним А. Кетле!), развились
все причудливые формы криминализируемой греховности [20, с. 58,
59]. Можно было бы привести еще множество цитат авторов, имена
которых мало известны в современной отечественной криминологии,
потому что их мысли не соответствуют официальной социологической
доктрине (анафеме предано общество!).
Итак, мы пытались убедить читателя, что способность человека,
в частности и к криминальной деструктивности, заложена природой,
что новизна идеи состоит лишь в том, что эта способность и есть сущность преступности, но ее проявление не фатальное и носит в своем
большинстве социально обусловленный характер. Способность эта на
индивидуальном уровне не имеет, как представляется, сама по себе ни
биологических, ни психологических, ни социальных отличительных
признаков. В этом и есть отличие данной гипотезы от так называемых
биологически врождённых программ преступного поведения. «Исходя
из современного состояния криминологических исследований, – пишет
Г. Й. Шнайдер, – можно сказать, что преступность – это нормальное,
будничное поведение людей, которое они постигают. И в любом случае
она не связана ни с какими физическими или психическими отклонениями. Не существует преступных личностей в смысле сочетания в них
относительно устойчивых преступных личностных черт» [38, с. 13].
Мы разделяем позицию, что человек всегда социально опасен,
поскольку (ещё раз подчеркнём) он имеет природную способность
преодолевать все, в том числе и правовой запрет [11, с. 124, 126].
Но как и любая человеческая способность, социальная ее опасность
«вызревает» и опосредуется конкретной средой путём, например,
подражания, общения и обучения, конфликта культур, общественной
аномии, фрустрации, психических и душевных отклонений, стрессовых
и экстремальных ситуаций, страстей, соблазнов и пр. Универсальная
способность человечества к преступности (а она проявляется во всём
мире, во все времена, среди всех цивилизованных народов, и во всём
своём разнообразии и ухищренности, ловкости и криминального профессионализма), – это, к сожалению, факт. Э. А. Поздняков, с присущей
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ему откровенностью, пишет, что каждый человек не только способен
на преступление теоретически, но и совершает его на практике при
всяком удобном и неудобном случае [32, с. 181].
Но не все так прямолинейно. В 2009 г. нами совместно с канд.
юрид. наук Б. Н. Головкиным было проведено криминологическое
анкетирование около 2000 респондентов (мужчин и женщин), возрастом от 14 до 70 лет, работающих, учащихся, не судимых и т. д. Среди
иных в анкете были поставлены такие вопросы: «Удерживает людей от
совершения преступления уголовное наказание?». «Были ли в Вашей
жизни случаи, когда Вы могли совершать преступление, но не совершили его?». «По каким мотивам преступление не было совершено?».
Ответы распределились так: на первый вопрос положительно ответило
74% и отрицательно 26% респондентов. На второй вопрос ответило соответственно: 65% (1296) и 35% (697) респондентов. Ответы на третий
вопрос представлены таблицей 1.

Таблица 1
Мотивы удержания от совершения преступления лиц,
находящихся в благоприятных для этого условиях

№
Абсолютный Относительный
Мотивы
показатель (%)
п/п
показатель
1.
Совесть не позволила
560
43,7
2.
Страх перед наказанием
200
15,4
Стыдно перед родственниками
3.
26
2,0
и знакомыми
Отвращение к совершению пре4.
191
14,7
ступления
5.
Принципиальные соображения
205
15,8
6.
Нерешительность
50
3,6
Иные люди удержали от соверше7.
37
2,8
ния преступления
Изменились условия, благоприят8.
ствующие совершению преступле15
1,2
ния
9.
Свой вариант ответа
Боюсь ответственности перед Бо10.
7
0,5
гом
11. Не было даже такой мысли
5
0,3
Итого
1296
100,0
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Выходит, что 77,0% опрошенных не совершили преступление по
моральным соображениям, а не из‑за страха перед наказанием. Однако не
следует спешить с выводами. Результаты иных исследований показывают,
что 94% из 100% опрошенных законопослушных граждан признались,
что они совершили преступление, которое осталось латентным либо личность виновного не была установлена правоохранительными органами
[24, с. 55, 56]. В Великобритании 49,0% британцев считают, что молодое
поколение опасно как друг для друга, так и для общества [4].
Противоречивость результатов исследования может свидетельствовать об исследовательской методической противоречивости и настоятельной потребности преодолеть и совершенствовать методику.
«Не только результат исследования, – писал К. Маркс, – но и ведущий
к нему путь должен быть истинным» [29, с. 7]. Но сначала этот путь
должен быть найден.
И еще один вывод: все опрошенные сознавали свою скрытую
способность к совершению преступления и свою потенциальную
общественную опасность. «Важнейшим открытием криминологов
… является обнаружение ими почти тотальной распространенности
среди населения способности к совершению преступлений», – заявляли Л. В. Кондратюк и В. С. Овчинский, приводя математические
расчеты массовой криминальной и передкриминальной пораженности
населения Российской Федерации [20, с. 92–94]. В равной степени это
относится и к нашей стране. И не только…
Следовательно, сущность преступности заложена в базовых человеческих свойствах, в ментальной, духовной и психической конструкции человека, т.е. в нас самих. Сущность преступности – врожденное генетическое качество, и как таковое не имеет правовой оценки.
Однако форма проявления этой сущности в виде множественности
преступлений формирует уголовно-правовой и криминологический
феномен, который методологически неверно (как общее к единичному
преступлению) назван «преступность». Примерно такое же искажение
претерпело название «криминология» – как наука о преступности, хотя
в переводе термин этот означает «наука о преступлении».
В любом обществе существует аномия, возникает состояние, в котором индивиды оказываются в сложных (действительных или мнимых) конкретных жизненных ситуациях, объективно, а часто и субъективно не имея возможности или в силу разных обстоятельств не желая
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руководствоваться, принимать и следовать общепринятым стандартам
поведения.
Сегодняшней наукой преступность, а точнее ее проявления, рассматриваются как некий чужеродный деструктивный для общества
элемент, социальная патология, обладающая высокой общественной
опасностью, отклоняющееся от обыкновенного поведения, болезнь
духа части населения и т. п. Однако жизнь свидетельствует, что совершение преступлений не какое‑то исключительное, предельно иррациональное человеческое поведение (по нашей версии оно и быть таким
не может), а очень распространенное, для многих привычное, хотя
и рискованное поведение. Наивно полагать, что будто бы преступления
связаны с какими – то неведомыми пороками, присущими небольшому
числу людей. Если взять, например, греческую мифологию, то боги
то и делали, что совершали, говоря нашим языком, самые различные
преступления. Что же говорить о людях?! Для очень многих граждан
Украины, должностных лиц, руководителей совершение различных
преступлений (мошенничество, взяточничество, злоупотребление служебным положением, кражи, грабежи, убийства, нарушение налогового
и таможенного законодательства, финансовые махинации, рейдерство,
контрабанда, растраты и др.) стало для одних способом выживания, для
других – формой обыденного поведения, для третьих – накоплением
капитала и средством обогащения и т. д.
Сегодняшняя капитализация сродни парку юрского периода. Хотя
и сенсационным, но вполне соответствующим нашей криминологической версии и реалиям, признание, что «за два года привлечено
к уголовной ответственности, по существу, все население Черниговской
области» [10].
Значит человеческая склонность к девиантному поведению, заключающемуся в возможности решения людьми своих проблем, и путем
нарушения уголовного запрета, и практическое воплощение этой возможности частью населения – криминологический факт. Образуется
синдром криминальной активности, т.е. возникает, укрепляется – под
влиянием того, что мы видим и слышим – убеждение и решимость
разрешать проблемы обходным, в том числе преступным путем. Этот
синдром мы называем «криминогенный потенциал общества». Он –
источник преступных проявлений. Статистическая совокупность этих
проявлений дает некоторое представление о количественно-качественной его характеристике, в частности, какая часть и какие слои населения
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наиболее концентрируют и реализуют этот потенциал, почему и какие
общественные отношения его понижают или увеличивают, а также
каковы необходимы меры для его уменьшения.
Иными словами, акцент криминологических исследований и практики противодействий преступным проявлениям переносится на реальный – необычный для сегодняшней теории и практической деятельности источник преступности – криминогенный потенциал общества.
Его изучение открывает широкие перспективы использования как
общесоциального, так и специально-криминологического предупреждения преступности. Меняется представление о природе преступного
поведения, о роли репрессивного и профилактического воздействия
на проявление врожденной склонности личности к девиантному поведению. Антропологический уровень криминологического познания
может вывести на новые рубежи противодействия преступности на
основе новейших достижений науки и техники.
И в заключение следует привести высказывание А. П. Закалюка на
проблему научных подходов к пониманию преступности: сегодня ни
один из существующих взглядов на природу преступности нельзя признать господствующим, как и нельзя его отбрасывать. Тем более, когда
речь идет о предметной сущности преступности как криминальной
активности, нет оснований ни категорически утверждать, ни отрицать,
что природа этого феномена является лишь социальной. Скорее имеет
место разнообусловленная активность, которая на высших уровнях
общественного феномена имеет социальные предпосылки, а на иных
уровнях социальные факторы соединяются с индивидуальными, в том
числе и биологического происхождения [15, с. 139].
При этом желательно, чтобы ученые не отдавали предпочтение при
объяснении природы преступности какому‑то одному конкретному
научному подходу и не боялись конкуренции теорий. Именно разновекторные подходы позволят создать реальную картину преступности
в Украине [36, с. 27].
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ПРЕСТУПНОСТЬ: МНОГООБРАЗИЕ ПОНЯТИЙ
И ПРЕДМЕТНАЯ СУЩНОСТЬ ЯВЛЕНИЯ *
1

В криминологической (и не только) литературе нет ни единой работы, в которой так или иначе не рассматривался бы вопрос о преступности, её толковании, происхождении, сущности и т. д. Преступность – исходное, базовое понятие криминологии, и тот, кто её исследует, обязан
решить важнейший концептуальный вопрос о её понимании. Различия
в последнем исторически предопределили и продолжают предопределять методологический подход ученых к изучению и осмыслению
криминальной реальности, т.е. преступления и преступности. Именно
на концептуальных уровнях их разумения целесообразно остановиться,
поскольку они формируют в криминологии научные школы, которые,
в свою очередь, существенно влияют на государственную политику
борьбу с преступностью.
Вне анализа оставим теологическое разумение природы преступного и преступности как наследие первородного греха, хотя именно
религиозной философией рассматривалась проблема соотношения
божественного начала в человеке и греха, как проявление его индивидуальной сатанинской злой воли, что обусловливало основание
ответственности перед богом и властью. В философской литературе
отмечается, что существование зла есть величайшая тайна мировой
жизни и величайшее затруднение для официальной теологической
доктрины и для всякой монистической философии. И до настоящего
времени в философии продолжается дискуссия: имеет ли зло изначально самостоятельное, собственно онтологическое бытие и, как
таковое, укоренено в самой реальности или выступает фрагментом
жизни, устремлённой в целом к добру? В самом деле, в человеке ли
изначально сокрыта в зародыше способность ко злу (впрочем, как
и способность к добру), в том числе и к совершению преступления
либо он её приобретает в процессе онтогенеза? В попытке ответить на
этот вопрос в криминологии возникло ряд концептуальных позиций,
а, следовательно, понимания и определения преступности.
1
* Проблеми законності : республік. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. акад. України, 2009. Вип. 100. С. 324–336.
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Индетерминисткий философский принцип свободы воли человека, перенесённый в сферу уголовного права, а затем и криминологии,
исключал целостное восприятие преступности с присущими ей внутренними закономерностями Криминальная реальность мыслилась
в виде множественности преступлений как результат проявления злой
(сатанинской) воли отдельных личностей, мотив к действию которых
возникает произвольно, по усмотрению самого преступника в силу
действия всемирного начала деструктивности людей. Обосновывая
необходимость остановить «. деспотические устремления людей к ниспровержению законов общества…» путём чувственных побуждений –
наказаний, Ч. Беккариа писал: «…Как показал опыт, массы не могут
усвоить твёрдых правил поведения и избежать действия всемирного
начала разложения, проявляющегося как в мире физическом, так
и моральном как при помощи побуждений, которые, непосредственно
поражая чувства и длительно запечатлеваясь в уме, уравновешивают
силу впечатлений, порождаемых той или другой страстью, противоборствующей общему благу» [1, с. 89]. Обращает на себя внимание
то, что учёный допускает наличие у людей свойственных только им
деспотических устремлений, т.е. произвола, объясняя этот феномен
действием всемирного начала разложения, чего, однако, для понимания
природы человеческого преступного произвола, а тем более преступности явно недостаточно. Некоторые определения преступности и преступного поведения в последующих трудах учёных соответствуют данной концепции. Например, «преступность заключается в совершении
деяния, наносящего ущерб очень сильным коллективным чувствам»;
«преступность – способ достижения социальных благ и власти»; «преступность – не просто омерзительное событие, это человеческое поведение»; преступность есть «поведение, нежелательное для народа»
[Цит по: 8, с. 14].
Антропологический детерминизм сего основной идеей «врождённого преступника» приводил к выводу о существовании криминальной
реальности как набора заранее заданных преступлений, совершённых
ненормальными людьми. Преступление и даже его вид заранее запрограммированы природой человека. Оно должно случиться, если
не будет заблаговременно обезврежен потенциальный преступник.
Человек – носитель преступной программы определённого типа, которая со временем сама по себе реализуется. И хотя в последующие
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годы эта концепция природы преступности была модернизирована, её
слишком жёсткие антропологические и юридические выводы смягчены
компромиссным заявлением о влиянии и социальных факторов в становлении преступности, всё равно суть её осталась неизменной, что
нашло отражение в дальнейших научных поисках объяснения сущности
последней [См: 5, 14, 16, 20] и др.
Характерными – в широких рамках этой концепции – являются
и определения преступности. Лишь некоторые (из множества) примеры: «Преступность – разновидность нравственного помешательства»;
«преступность – это явление столь же естественное, как рождение,
смерть зачатие»; «преступность – разновидность душевных болезней»;
«преступные действия ест з реакция на нарушения химических процессов, происходящих в организме человека»; «преступность – психологическое явление, порождаемое чисто психологическими причинами…»
и т.п [Цит. по: 8, с. 14, 15].
Становление понятия «преступность» как явления, не зависящего
от произвола отдельной личности, связано с концепцией социального
детерминизма, которая позволила её сторонникам превратить поначалу казавшиеся случайными и разрозненными факты в серьёзный
показатель состояний господствующих социальных условий. «Общество, – писал А. Кетле, астроном и математик, – заключает в себе зародыш всех имеющихся совершиться преступлений, потому что в нём
заключаются условия, способствующие их развитию: оно, так сказать,
подготавливает преступления, а преступник – только орудие. Всякое
состояние предполагает, следовательно, известное число и известный
порядок поступков, которые являются как необходимое следствие его
организации» [9, с. 44]. Это было открытие. Впервые было выявлено
и статистически доказано, что, складываясь из отдельных различных
по своей природе, индивидуальных актов, образуется явление, резко
отличающееся от составляющих его частей. Образуется преступность
как социальное явление, существующее в обществе, благодаря обществу и в связи с условиями этого общества.
Можно прийти к выводу, что преступность и преступления не однопорядковые понятия, что они не соотносятся друг с другом как общее и его часть, а, следовательно, совокупностью преступлений (даже
статистической) нельзя объяснить сущность преступности. Природа
их различна. Социальным явлением преступность стала потому, что
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учёные «уловили», заметили её связь с другими в основном социальными явлениями. Социологи и криминологи прошлого эмпирически
зафиксировали и доказали всему миру, что преступления – всего лишь
свойство, проявление другого феномена, имя которому – преступность.
Однако сущность преступности, т.е. те «…зародыши всех имеющихся
совершиться преступлений…» под влиянием главной идеи, что преступность – социальное явление, отошли на второй план. Между тем всё тот
же А. Кетле вывел склонность к преступлению в зависимости от пола,
профессии, воспитания, климата и даже поры года. Он подчёркивал, что
преступность возбуждает резкая смена в жизни от достатка к убогости.
Жизнь таких людей полна соблазнов. По мнению ученого, чтобы было
совершено преступление, необходимо 3 условия: воля совершить его,
что зависит от степени нравственности человека, благоприятные условия
для этого и возможность их использования [12, с. 38].
Преступность, как криминальная реальность, – сложное для понимания, а главное – восприятия общественное явление, о котором
многие (и учёные, и политики, и практики) судят очень поверхностно,
что влечёт за собой множество дилетантских суждений и принятие на
этом основании неправильных или заведомо неисполнимых решений.
Очень часто в угоду конъюнктурным соображениям объективное толкование преступности отсутствует либо многие её тенденции и свойства
пытаются не замечать, ибо их изменение органически связано с коренным пересмотром социально-экономического и политического курса.
В отечественной науке под мощным влиянием политиков и практиков
сущность преступности искажается, упрощается. Зачастую (и это
сказывается на определениях) её пытаются представить только как
совокупность преступлений, совершённых в определённый период
времени на конкретной территории. Фактически анализу подвергается
не феномен преступности, а её проявления, т.е. зарегистрированные
преступления.
На многие годы в отечественной криминологии (в учебниках,
монографиях, диссертациях, статьях) утверждалось понимание и определение преступности как относительно массового, исторически
изменчивого социального, имеющего уголовно правовой характер
явления классового общества, слагающегося из всей совокупности
преступлений, совершаемых в соответствующем государстве в определённый период времени [См: 19, с. 55; 11, с. 173].
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Все данные признаки преступности, как и определение её понятия,
продолжают вызывать сомнения, возражения, а многие из них едва
ли приемлемы. Массовость, даже относительная, – признак явления,
в котором пребывает или принимает участие одновременно множество
субъектов (например, массовая безработица, массовая забастовка, массовые беспорядки и т. д.). Так, как её понимают сторонники указанного
определения, преступность таким признаками не обладает, поскольку
многие преступления совершаются стихийно, нередко случайно, неорганизованно и т. п. А если преступность, т.е. «совокупность уже
совершённых преступлений», – явление, то в чём же предметная его
сущность? Такова совокупность на этот вопрос ответа не даст, поскольку она сама лишь часть проявления более мощного источника,
возможно, кардинально отличного от этой своей совокупности.
Можно конечно, согласиться с утверждением, что преступность –
исторически изменчивое явление (хотя omnia mutantur), но лишь с одним уточнением: исторически изменяется лишь форма её проявлений,
а сущность остаётся неизменной, как неизменен в целом человек с присущими ему свойствами на протяжении тысячелетий.
Едва ли преступность – явление классового общества. Преступные
проявления существовали всегда. Ф. фон Лист утверждал, что «мы
можем говорить о преступлении и наказании так же и там, где ещё не
завершилось образование государства» [13, с 8]. Логически мы вправе
сказать: когда зло приняло размеры, угрожающие нормальному функционированию общества, тогда и было сформулировано понятие преступного и выраженного в праве и в создании механизма принуждения в виде
государства. Но сформулировано уже существовавшее. И не только
в интересах лишь господствующего класса, но и для борьбы со злом…
[8, с. 79, 80]. Классовость общества обеспечила лишь мощный приток
проявлений преступности путём постоянной криминализации деяний.
Указание на то, что преступность есть социально-правовое, точнее,
уголовно – правовое явление, лишено смысла, ибо в человеческом
обществе всё правовое является социальным. А правовые нормы –
разновидность социальных норм. В то же время смысловой акцент
на социальность исключает иные подходы к изучению природы преступного, ориентируя на одностороннюю социологическую парадигму
в исследовании этиологии преступности [7, с. 22]. Личность человека,
а затем и личность преступника выступают как своеобразные жертвы
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несовершенства социума, его социальных групп, институтов. Для советской криминологии, даже современной отечественной это было
и есть характерным.
Поправка авторов критикуемого определения понятия преступности, что она есть не механическая сумма отдельных преступлений, а их органическая совокупность, что между всеми признаками
и свойствами преступности существует диалектическое единство, не
приближает к пониманию преступности. Во-первых, совокупность эта
искусственна. Во-вторых, органическая совокупность предполагает системность. О какой системности преступности в данном случае можно
говорить, если последняя рассматривается и в теории, и на практике
как дискретное явление (по годам, по определённым территориям,
регионам, в целом по стране)? В-третьих, явление, т.е совокупность
преступлений, есть внешнее выражение сущности, внешняя форма,
в которой реальность определяется в виде множества преступлений.
Сущность преступности сокрыта, её невозможно познать простым
наблюдением. Цель науки, научного познания как раз и состоит в том,
чтобы за внешними формами проявления вещей вскрыть их сущность.
Форма проявления и сущность вещей непосредственно не совпадают.
Стало быть, совокупность преступлений (проявление) нельзя сводить
к преступности (сущности).
За последние годы в криминологии наметился несколько иной
подход к пониманию сущности преступности. А. Ф. Зелинский, можно сказать, занимает двойственную позицию относительно данной
проблемы. С одной стороны, под преступностью он понимает массовое проявление деструктивности в поведении людей, а с другой,
как и другие, – полагает, что преступность – не механическая сумма
преступлений, а множество, обладающее признаками вероятностной
системы – определённой целостностью, устойчивостью параметров,
взаимодействием составляющих её подсистем [7, с. 24, 48]. Применив
термин «деструктивность», он, вроде бы, признаёт, что сущностью
преступности является врождённая приверженность человека к разрушительности. Но тогда причём здесь «вероятностная система преступлений», «множество преступлений, совершённых на данной территории или среди членов определённых социальных групп в течение
одного года или какой‑то его части»? Приверженность к разрушительности – биологическое в человеке, а совершение преступлений, как
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правило, обусловлено явлениями социального характера. Э. Фромм
в известном труде «Анатомия человеческой деструктивности» пишет,
что «специфическую человеческую страсть к абсолютному господству
над другим живым существом и желание разрушать (злокачественная
агрессия) я выделяю в особую группу и называю словами «деструктивность» и «жестокость», которые не имеют, по его мнению, «филогенетической программы не служат биологическому приспособлению и не
имеет никакой цели» [21, с. 18, 22]. Что же имел в виду А. Ф. Зелинский
под «деструктивностью в поведении людей» в контексте понимания
преступности, сказать сложно. Но к вопросу о деструктивности как
свойстве человека мы ещё вернёмся.
По мнению ряда криминологов, предметная сущность преступности состоит либо в том, что последняя является социальным феноменом общественной жизни в виде неприемлемой и опасной для
общества преступной активности его членов [6, с. 137], либо в широко
распространённой социальной активности, разновидности массовой
практики людей, проявляющейся в деструктивном поведении [4, с. 81],
что, впрочем, одно и то же. Если отбросить криминологический дизайн
определений, сущность преступности сводится к преступной активности или преступной деструктивности членов общества. Однако при
дальнейшем изложении данной проблемы, в частности, о количественно-качественных показателях преступности, многие правоведы рассматривают её уже как совокупность зарегистрированных преступлений,
имеющую свой уровень, структуру, динамику, географию, цену и пр. Но
ведь это лишь проявления сущности преступности, названной учеными
«криминальной активностью» или «деструктивностью». А они‑то чем
измеряются, каковы их количественно-качественные показатели? А вот
именно они и образуют то, что мы сегодня называем «преступностью».
Прежде чем перейти к изложению своего видения исследуемого понятия, приведем размышления о понимании таких исходных терминов,
как «понятие», «явление», «сущность», «совокупность», поскольку они
будут использоваться в контексте данной статьи.
Понятие – форма мышления, отражающая предметы в их существенных признаках. Это одна из основных форм научного познания
действительности. Формируя понятие, наука фиксирует в нем изучаемые ею предметы, явления, вещи, виды человеческого поведения
и прочее и при этом не содержит всего богатства индивидуальных их
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признаков. Вместе с тем, отвлекаясь от несущественного, случайного,
они позволяют глубже проникнуть в действительность. Значит, преступность – это нечто общее, находящееся вне своего проявления, и от
наблюдателя сокрытое.
Явление – это любое проявление чего‑нибудь: то, в чём сказывается
сущность; это реальность, которая в виде определённой информации
является, проявляется, обнаруживается, фиксируется нашими органами чувств и сознанием, вносит изменения в окружающий нас мир;
это результат действия каких-то сил. Проявляется в мире и преступность как в виде множественности преступлений (наиболее зримой
её части), так и иных, связанных с ней и порой не так отчётливо видимых криминальных последствий. Стало быть, преступность – это
реальность, существующая в различных формах своего проявления.
Вскрыть сущность чего‑либо – значит проникнуть в глубины вещи, явления, в их основные свойства, выявить их основные свойства, законы
функционирования, тенденции развития. Проникновение в сущность
преступности иллюстрируется многочисленными теоретическими
и эмпирическими исследованиями преступного поведения. Под совокупностью мы понимаем некое множество предметов, результатов
человеческих деяний, имеющих общие признаки. Как вид поведения,
преступность существует в отдельных преступлениях и проявляется
в виде их совокупности [18, с. 27], хотя и искусственной.
Различные проявления преступности существуют вечно, чему есть
подтверждением фольклор и писаная история народов: заповеди, запреты (табу), наконец, законы, в которых эти проявления обозначены
(убийства, разбои, грабежи, изнасилования и др.). Наиболее древним из
всех, бесспорно, существовавших и дошедших до нас законодательных
актов, включающих наказания по принципу талиона, классической
формулировкой которой считается: «А если будет вред, то отдай душу
за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за
обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб» (Книга Исход, 21.23–25) [22,
с. 50], является Свод законов нововавилонского лугаля Хаммурапи,
датированный XVIII в. до н.э., состоящий из 280 параграфов. И многие
из них содержали суровые наказания за тяжкие преступления. Аналогичные законы существовали и в других странах.
Массовость и почти одинаковость во всём мире запретов и жестоких наказаний за их нарушения нельзя объяснить только социальными
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условиями, средой, уровнем культуры, которые, конечно же, различны.
Видимо, была и есть в человеческой природе некая константа, присуща только человеку, проявляющаяся исключительно в обществе
и остающаяся, по сути, неизменной на протяжении тысячелетий. Эта
вредоносная константа была вскоре замечена самими же людьми,
и название её – врождённая способность всех людей к отклонению от
запрета, склонность к действиям, часто противоречащим даже здравому
поступку, и одновременно ничем не отличающаяся от обыкновенного
человеческого нормального поведения. Это и есть те «зародыши», о которых не договорил А. Кетле. Кстати, свою книгу он назвал «Человек
и развитие его способностей, или опыт общественной физики», в которой писал, чтд во всем, что касается преступлений, числа повторяются
с таким постоянством, что это нельзя не заметить. Это постоянство,
с которым ежегодно воспроизводятся одни и те же преступления, есть
один из самых любопытных фактов, какие сообщают нам статистические данные. [9, с. 5–7]. Иначе против чего и кого были направлены жесточайшие законы и заповеди, нарушение которых считалось смертным
грехом?! Мы намеренно пока избегаем понятия «деструктивность», так
как генетическая способность человека к отклонению от правил во всех
сферах своего бытия имеет плюсовой и минусовой векторы Всё зависит
от условий и стимулов общественной жизни. Гений и злодейство – не
совместимы, но они есть проявление этой способности человека.
Философ Э. А. Поздняков это понятие рассматривает как выражение неотъемлемого свойства, имманентного только общественному человеку,
т.е. лицу, организованному в ассоциацию под названием «общество».
Склонность эта – неистребимая потребность в прегрешениях, стремлении отклониться от чего бы то ни было. Она имеет не единичный,
индивидуальный, а родовой характер: склонность проистекает из природы как самого человека, так и общества, побуждающего его идти не
прямо, а искать обходные пути. Врождённую склонность человека ко
всякого рода нарушениям в криминологии называют «отклоняющимся
поведением» [17, с. 27, 53, 243].
Э. Фромм рассматривая анатомию человеческой деструктивности, различал агрессию биологически адаптивную (незлокачественную) и биологически неадаптивную (злокачественную). Первая – это
реакция на угрозу витальным интересам индивида; она заложена
в филогенезе свойственна как животным, так и людям; носит взрыв209
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ной характер и возникает спонтанно как реакция на угрозу извне, а её
следствие – устранение самой угрозы либо её причины. Иначе говоря, адаптивная агрессия – это инстинкт. Вторая же (деструктивность
и жестокость), вовсе не есть защитой от нападения и не заложена
в филогенезе, а является спецификой только человека; она приносит
биологический вред и социальное разрушение. Основу биологической
злокачественной агрессии составляет не инстинкт, а некий человеческий потенциал, уходящий корнями в условия самого существования
человека [См.: 21, с. 164; 15, с. 138]. Не включаясь в сложную дискуссию по поводу довольно спорного разделения человеческой деструктивности на незлокачественную и злокачественную, заметим, что обе
они – это генетически предопределённая способность человека быть
их носителем и проявителем. Хотим мы того или нет, но в социуме
образуется некий общественно опасный потенциал. Иное дело, что
именно общество создаёт лучшие или худшие, более или менее благоприятные условия для развития этого потенциала.
На генетическую предрасположенность к указанной способности
обращали внимание и отечественные генетики, и криминологи. Так,
В. П. Эфроимсон лет 20 назад писал: «Именно гены человека порождают его способность к освоению культуры, отнюдь не определяя, какую
культуру он освоит – японскую, американскую или древнеримскую.
Гены человека определяют его способности к изучению математики,
музыки, поэзии, литературы, астрономии, но не они определяют объём и содержание той культуры и тех знаний, которые выпадут на его
долю в результате жизненных обстоятельств; способность к этической
оценке тоже определяется генотипом, но этические критерии – что
именно считать хорошим, что дурным – в огромной мере определяются
социальной преемственностью» [24, с. 177].
Столь длинная цитата классика генетики предназначена, чтобы
убедить читателя, что способность человека, в частности и к деструктивности, заложена природой, что новизна идеи состоит лишь в том,
что эта способность и есть сущность преступности, но её проявление
не фатальное и носит в своём большинстве социальный характер.
В этом и есть отличие данной гипотезы от так называемых биологических врождённых программ преступного поведения. «Исходя из
современного состояния криминологических исследований, можно
сказать, – пишет Г. Й. Шнайдер, – что преступность – это нормальное,
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будничное поведение людей, которое они постигают. И в любом случае
она не связана ни с какими физическими или психическими отклонениями Не существует преступных личностей в смысле сочетания
в них относительно устойчивых преступных личностных черт» [23,
с. 13]. Мы разделяем взгляд, что человек всегда социально опасен,
поскольку (ещё раз подчеркнём) он имеет природную способность
преодолевать все, в том числе и правовой запрет [3, с. 124, 126]. Но
как и любая способность, социальная её опасность взрослеет вместе
с онтогенезом людей, вызревает/опосредствуется конкретной средой
путём подражания (вспомним, теорию подражания Г. Тарда), обучения
(теория дифференциальной ассоциации Э. Сазерленда), вынужденности (теория аномии Э. Дюркгейма), недостаточной воспитанности
и культуры, страстей, жизненных обстоятельств, экстремальных ситуаций, душевных состояний, психических отклонений, умственной
наклонности и пр. Универсальная способность человечества к преступности (а она проявляется во всём мире, среди всех народов, во все
времена истории человечества и во всём своём разнообразии), – это,
к сожалению, факт. Э. А. Поздняков со всей откровенностью пишет, что
каждый человек не только способен на преступление теоретически, но
и совершает его на практике при всяком удобном и неудобном случае
[17, с. 181]. Результаты исследований в Украине показывают, что от 90
до 100% опрошенных законопослушных граждан призналась, что они
совершили преступление, которое осталось латентным [10, с. 55, 56].
В Великобритании 49% британцев считают, что молодое поколение
опасно как друг для друга, так и для взрослых [2].
Таким образом, сущность преступности заложена, в базовых человеческих свойствах, в ментальной и психологической конструкции
человека, те. в нас самих. Следовательно, сущность преступности –
врождённое генетическое качество и как таковое не имеет правового
значения. Однако форма проявления сущности в виде множественности преступлений формирует преступность как уголовно-правовой
феномен. В любом обществе существует аномия, возникает состояние,
в котором индивиды оказываются в сложных (действительных или
мнимых) социальных ситуациях, объективно, а нередко и субъективно не имея возможности или в силу разных обстоятельств не желая
руководствоваться общепринятыми стандартами поведения. Образуется синдром криминальной активности, т.е. возникает убеждение
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и решимость решать проблемы обходным, в том числе незаконным,
преступным путём. Этот синдром можно назвать «криминогенный потенциал общества». Его реализация и есть проявление преступности.
Статистическая совокупность этих проявлений даёт некоторое представление о криминогенном потенциале общества, о том, какая часть
и какие слои населения наиболее концентрируют этот потенциал, почему и какие общественные отношения его понижают или повышают,
а также каковы необходимы меры для его снижения. Иными словами,
акцент криминологических исследований переносится на реальный
источник преступности – криминогенный потенциал общества. Это
потребует разработки соответствующего понятийного аппарата, иных
количественно-качественных измерений, иного понимания детерминант, а в конечном счёте – и разработки концепции снижения криминогенного потенциала и его проявлений.
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«ТІНЬОВА» ЗЛОЧИННІСТЬ *
1

Злочинність – це кримінологічне поняття, яким позначається
соціальне явище у виді множинності суспільно небезпечних
кримінальних проявів людської поведінки (злочинів і злочинців), уявлення про дійсний стан якої на певній території за конкретний період
часу можуть надати їх повне виявлення неупереджена реєстрація
у офіційній статистиці, професійна, з дотриманням вимог законності,
кримінально-правова оцінка як самих злочинних подій, так і правильне урахування їх наслідків, зацікавленість держави та її інституцій
у об’єктивній кількісно-якісній характеристиці фактичної кримінальної
реальності в країні. Але досягти тотального обліку злочинів і злочинців
ще не вдалося жодній країні світу. Значна, а іноді дуже велика частина
злочинів із різних причин залишається поза межами кримінальноправової статистики. Ця частина фактично вчинених злочинів отримала спочатку назву «темна цифра» злочинності, а згодом – латентна
злочинність (від лат. latens – прихований, невидимий). Прихованість,
невидимість «підпільної» злочинності породжувала різні погляди на її
природу: від твердження про існування особливого виду злочинності
зі своїми, саме їй притаманними, закономірностями і властивостями
до закликів окремих вчених про створення загальної теорії латентних
процесів. Ще за часів А. Кетле (ХІХ ст.) висловлювалася думка, навіть
упевненість про існування майже незмінного (сталого) співвідношення
між зареєстрованою злочинністю, судимістю і невідомою сумою вчинених злочинів [1, с. 193], що наділяло латентну злочинність самостійним
видом злочинності з особливими і навіть містичними особливими
ознаками та властивостями. І хоча сталість такого співвідношення
у подальших наукових спостереженнях не підтвердилася, однак деяка
«загадковість» латентної злочинності залишилася. А інакше як можна
розцінити пропозицію деяких соціологів «розробити щось на зразок
загальної теорії латентних соціальних процесів, спираючись на спільні
риси явищ, подібних до загальнокримінальної злочинності, корупції,
сімейного насилля, поширення нелегальних наркотиків, проституції
тощо» [2, с. 238]. Ледве чи взагалі можливо створити подібну штучну
1∗  
Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. Науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2017, № 1(1). 134–143.
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мегатеорію з різнопричинних за природою перерахованих автором
явищ та й недоцільно, бо природа латентної злочинності, як і багатьох
соціальних явищ – рукотворна.
Більшість сучасних зарубіжних й вітчизняних кримінологів
відкидають будь-яку загадковість латентної злочинності та визначають її як реальну, але сховану і невраховану кримінально-правовою
статистикою фактично вчинених злочинів [3, с. 382; 4, с. 232; 5, с. 12
та ін.], або як сукупність злочинів різних видів, які вчинені, однак із
різних причин не стали предметом передбаченого законом реагування
у виді порушення кримінального процесуального провадження та притягнення винних у їхньому вчиненні до відповідальності [6, с. 177].
У останньому визначенні латентної злочинності зроблено акцент на
різнопричинній латентизації тих чи інших злочинів, що складають її
масив. Під латентизацією (у загальному виді) ми розуміємо умови, при
яких відбувається приховування вчинених злочинів від виявлення або
навмисне їх укриття від належного обліку.
Взагалі латентна злочинність оцінюється як суспільно небезпечне явище з переліком негативних її наслідків правового, фізичного,
інформаційного, матеріального і морального характеру. І це дійсно
так. Але існує судження, нехай парадоксальне, про позитивний аспект
латентної злочинності, який полягає, зокрема, в тому, що латентність є,
так би мовити, своєрідною реальною перешкодою, бар’єром на шляху
до надлишкової кримінальної репресії. І латентність, певно, слід розглядати як один із «природних» чинників саморегуляції кримінальної
репресії. У зв’язку з цим виникає конче нове завдання: пошук законодавчих, управлінських і організаційних заходів використання цього
чинника у системі заходів впливу і контролю над злочинністю [7,
с. 271]. Якось у публікації промайнула пропозиція зменшення латентної
злочинності шляхом перекладання кримінальної відповідальності за
неї на винних осіб: строк перебування злочину у латентному стані
автоматично приєднується до строку призначеного судом покарання.
Виходить, що чим довше особою приховується злочин, тим більший
строк покарання вона отримає. Коментарі, як кажуть, зайві, але ми
не стали би зовсім відкидати ідею регуляції кримінальної репресії
шляхом використання фактора латентності. І цей фактор, до речі,
успішно використовується. Так, скажімо, розширення за українським
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кримінальним процесуальним законодавством переліку злочинів,
облік і кримінальне провадження щодо яких є можливим лише на
підставі заяви потерпілого (приватне обвинувачення), є свідченням
своєрідного законодавчого «компромісу» з латентною злочинністю. Із
«підпілля злочинності» від обліку законодавчо виключається великий
пласт злочинів. До заяви потерпілих їх нібито й не існує. Не києм, то
палицею…
Складається враження (і не безпідставно), що, з одного боку, латентна злочинність визнається явищем особливо небезпечним, що
обумовлює актуальність послідовної боротьби з нею, а, з другого – йде
процес маніпуляції латентною злочинністю, визнання її необхідності
й неможливості подолання (з огляду на стан ресурсного забезпечення
інституцій держави у протидії злочинності в Україні) і навіть використання її як інструмента скорочення злочинності. Це чимось нагадує
«тіньову економіку», під якою (спрощено) розуміється прихована
від державного обліку вкрай небезпечна економічна діяльність, що
створюється і діє паралельно з легальною економікою, але слугує для
певної частини населення України нелегітимним джерелом виживання. І «темна цифра» злочинності також знаходиться у тіні та є рукотворною, а тому ми вводимо поняття «тіньова» злочинність, оскільки
воно, на наш погляд, більш точніше передає природу цього явища,
яке не є якоюсь таємничою властивістю злочинності, а створюється
«зусиллями» людського фактора і багатьма чинниками економічного,
політичного, організаційно-управлінського, правового та іншого характеру. Як підтримуючий аргумент щодо цієї позиції наведемо варіант
поділу латентної злочинності, запропонований «Програмою вивчення
причин латентності злочинів та розробки засобів забезпечення боротьби з латентною злочинністю», затвердженою розпорядженням
Прем’єр-міністра України від 1 грудня 1998 р. № 19241/2. Згідно до
нього всі латентні злочини за причинами і механізмом латентизації
поділяються на шість основних груп: злочини, які з низки причин
(вчинення з необережності, правова некомпетентність та ін.) помилково
не сприймаються як такі; злочини, про які потерпілі з різних мотивів
не повідомляють правоохоронним органам; злочини, в яких немає
персоніфікованого потерпілого; злочини, факт вчинення яких відомий
обмеженому колу осіб або лише злочинцям; злочини, інформація про
які відома суб’єктам реєстрації, але вони (помилково чи свідомо) не
216

Розділ 2. Наукові статті

обліковуються у ЄРДР або приховуються; злочини щодо яких прийнято
необґрунтоване процесуальне рішення про відсутність події або складу
злочину [8, с. 2–3].
Запропонований і підтриманий фахівцями варіант поділу латентних злочинів не тільки обмежує природу тінізації злочинності, але
й представляє проблему так, що в її створенні та інтенсивній динаміці
зростання винні окремі суб’єкти, а не вся система органів кримінальної
юстиції.
Формування «тіньової» злочинності в Україні відбувається
внаслідок дії різнопричинних чинників, зокрема, у сферах:
– сучасного кримінального і кримінального процесуального законодавства;
– державної кримінально – правової статистики;
– суспільно – політичного життя в країні, соціально-політичного
клімату у суспільстві;
– діяльності органів кримінальної юстиції;
– кримінальної і посткримінальної поведінки злочинців,
потерпілих, свідків та інших учасників кримінальних подій;
– ресурсного забезпечення діяльності щодо запобігання і протидії
злочинності.
Кожний із зазначених чинників потребує спеціального аналізу, але
в межах цієї статті зупинимося лише на відправних питаннях.
Сфера сучасного кримінального і кримінального процесуального
законодавства. Конструкція, невизначеність змісту окремих понять,
ускладненість законодавчих приписів, недостатність заохочувальних кримінально-правових норм, які б стимулювали злочинців до
самовикриття, соціально-правова необґрунтованість криміналізації
і декриміналізації, кон’юнктурне розширення меж приватного обвинувачення (ст. 477 КПК) – лише деякі з істотних чинників, що залишають
або відштовхують вчинені злочини до зони «тіньової» злочинності.
Сфера державної кримінально-правової статистики. Як відомо,
особливістю правової статистики є те, що вона характеризує лише
ті правові явища, які офіційно зареєстровані органами кримінальної
юстиції за їх інструкційними методиками і приписами. Якщо ті чи інші
явища з якихось причин не були відображені в статистичній звітності,
то для правової статистики їх не існує. Із цією особливістю статистики
і пов’язана «тіньова» злочинність. Правова статистика є інструментом
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у руках держави та її органів, що відображає політичну волю влади
у сфері боротьби зі злочинністю.
Сфера суспільно-політичного життя в країні, соціальнопсихологічного клімату у суспільстві. У багатьох офіційних документах (наприклад, посланнях Президента України Верховній Раді
України), змістовних, побудованих на дослідницьких матеріалах,
роботах вітчизняних кримінологів є аксіоматичним твердження про
взаємозв’язок суспільно – політичного, економічного, ідеологічного,
культурного, морального стану в країні, соціально-психологічного
клімату зі злочинністю майже в усіх сферах життєдіяльності громадян України. Так, В. І. Шакун у роботі «Суспільство і злочинність»
наголошує, що «криміналізація суспільних відносин в умовах
девальвації моральних цінностей, різкого зниження духовного
потенціалу людей, цинічного беззаконня, невисокого (попри офіційної
статистики) рівня розкритих злочинів, катастрофічного нехтування
людським життям призвели до того, що поведінка владних інститутів
і пересічних громадян відбувається на грані порушення права і моралі.
Головну роль у поведінці набувають не правові засади, а сила влади,
грошей, таємні домовленості, утиск засобів масової інформації. При
цьому надзвичайно низький поріг відповідальності за вчинені злочини певної категорії осіб породжує у суспільстві впевненість, що за
умови, коли вдається уникнути відповідальності, то допустимо такій
злочин вчинити» [9, с. 51]. Ми навмисно навели таку довгу цитату
тому, що в ній висвітлена широка палітра витоків злочинності, у тому
числі її «тіньової» зони. Такі самі спостереження й висновки стосовно
розглядуваної проблеми проглядаються у роботах В. М. Дрьоміна [10],
О. М. Бандурки [11], Ю. В. Орлова [12] та ін.
Сфера діяльності органів кримінальної юстиції. Це та сфера, де
створюється (навмисно чи помилково) штучна «тіньова» злочинність
і спотворюється кримінально – правова статистика усієї злочинності
в Україні. Умов і способів штучної «тінізації» (латентизації) безліч. Їх
перерахування і пояснення не є ціллю статті. Правоохоронні органи
України – заручники як власних нормативно – правових приписів
(звітів, інструкцій), так і криміногенної обстановки в країні протягом
25 років її незалежності. Візьмемо лише один аспект сфери діяльності
кримінальної юстиції – реєстрацію і облік злочинів. Впродовж 2003–
2015 рр. постійно, з деякими несуттєвими рівневими коливаннями,
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спостерігається зростання чисельності заяв та повідомлень про злочин
та інші події (наприклад, щорічне зникнення людей, а це тисячі), що
надійшли до органів внутрішніх справ. У 2003 р. їх нараховувалося
понад 2 млн., у 2010 р. – понад 3 млн., у 2013 р. – їх дорівнювало вже
біля 4 млн. 700 тис., у 2015 р. – понад 4 млн. 800 тис., що на 12,1%
більше ніж у 2014 р. Отже, наприклад, у 2014 р. із загальної кількості
заяв та повідомлень, що надійшли до ОВС, було обліковано як злочини
12,3% (у 2013 р. – 12,1%) і, відповідно, відносно 87,7% (у 2013 р. –
87,9%) було визнано відсутність складу злочину або події. Виходить, що
абсолютна більшість (а це мільйони!) заяв та повідомлень про злочини
щорічно з певною стабільністю визнаються юридично безпідставними.
Наведені дані викликають подив і потребують проведення масштабного
вибіркового дослідження таких матеріалів [13, с. 70, 75, 76, 78 та ін.].
Зазначимо, що існуюча система правоохоронних органів ресурсно (у
тому числі кадрово) орієнтована на зареєстровану злочинність, а тому
реальний рівень злочинності у багато разів перевищує показники
облікованих злочинів. «Впоратися» з цим «злочинним валом», який
щорічно зростає внаслідок погіршення кримінальної ситуації в Україні,
ніяка система кримінальної юстиції невзмозі. Отже, «тінізація»
злочинів у цій сфері неминуча і, навіть, як це не парадоксально звучить,
закономірна. Логіка тут проста. Збільшення кількості зареєстрованих
злочинів тягне зменшення процента розкриття. Звідси емпіричний закон: для того щоб добре виглядати із позиції цього головного критерію
оцінки роботи – розкриття – треба намагатися, всупереч об’єктивному
зростанню злочинності, створювати «керований» режим її реєстрації
[14, с. 198].
Розширення кримінального провадження у формі приватного звинувачення (ст. 477 КПК), «виштовхнуло» у «тінь» 63 різних за тяжкістю
злочинів. Тим самим було «вирішено» проблему сімейного насильства,
оскільки на шляху заяви щодо нього стоїть відповідний закон.
Подібних прикладів рукотворства «тіньової» злочинності у сфері
діяльності кримінальної юстиції достатньо.
Сфера кримінальної і посткримінальної поведінки злочинців,
потерпілих, свідків та інших учасників кримінальних подій. У цій сфері
«народжується», так звана природна, «тіньова» (латентна) злочинність.
Публічність вчинення злочинів (за винятком деяких з них: тероризм, захоплення заручників, погроза вбивством) не притаманна
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злочинній поведінці. Злочинці намагаються уникнути кримінальної
відповідальності різноманітними способами приховування злочину,
що, у свою чергу, залежить від багатьох чинників, зокрема: ситуації,
професіоналізму, організованості, винахідливості, сфери суспільних
відносин, кругової поруки, рівня соціального контролю, корупції
тощо. Таким чином, вчинені злочини, особливо ті з них де відсутня
персоніфікація потерпілого, залишаються в «тіні» на довгі роки, а то
й назавжди.
Потерпілі, свідки, інші учасники кримінальних подій із різними
мотивами «мовчання», широко висвітленими у наукових публікаціях,
відомчих матеріалах та ін., також здійснюють свій «внесок» у «тіньову»
злочинність.
Сфера ресурсного забезпечення діяльності щодо запобігання
і протидії злочинності. Якість функціонування системи кримінальної
юстиції знаходиться у певній відповідності з її ресурсним забезпеченням державою. Так, якщо ресурсне, а це інформаційне, кадрове,
фінансове, наукове, матеріально – технічне, забезпечення, не відповідає
реальному стану злочинності, то вона з метою свого виживання в таких умовах починає регулювати, «калібрувати» реальну картину
злочинності [14, с. 196], тобто підганяти її стан під свої ресурсні
можливості. Виходить, що маніпулювання злочинністю вимушене
і навіть необхідне. «Тіньова» рукотворна злочинність «демонструє»
свій «позитивний аспект»…
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CRIMINOLOGICAL POLICY OF THE STATE:
PRESENT AND FUTURE*
Criminological policy is one of the levels of State policy in combatting
criminality. It must note at once that in foreign and in Ukrainian doctrinal
writings there are virtually no theoretical studies devoted to criminological
policy. Most often it is considered as an element of the integral aggregate
of directions of combatting criminality and as a separate element of a broad
understanding of criminal policy.
In the works of leading Russian and Ukrainian criminalists (D. A. Dril
(1885), I. la. Foinitskii (1889), and M. I. Chubynskyi (1905), and
others) criminal policy is analyzed solely on the conceptual plane as a branch
of criminal law science which, unlike dogmatic science, that is, criminal
law, elaborated its recommendations for practice on the basis of studying
the etiology of criminality, the state thereof, effectiveness of law-application
activity, and so on1. Chubynskyi wrote that criminal policy is a scientific
discipline which should illuminate the path of the criminal legislator2 and
consists of three orientations for combatting criminality: criminal legislation
prevention policy, and policy of repressions (chastisement policy).
A similar notion of criminal policy, but under a different name and
with certain textual additions, is shared by some Ukrainian criminologists.
The phrase «criminal policy» they use as a generalizing term of a specific
orientation of State policy in the sphere of combatting criminality, and
as a general theory of combatting criminality consisting of four or more
elements. Criminal policy is defined as activity of the State and general
public which arises from objective natural laws of the development of
society, is provided for and substantiated in scientific theories, law, and legal
practice, and consists of the selection of a strategy, principal orientations, and
various social and legal grounds, forms, means, and methods of overcoming
criminality and preventing crimes; the establishment and realization in
*  
Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. 2013.
Вип. 1(1). С. 348–365. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/1_20.pdf
1   
І. M. Danshyn, «Кримінальна політика: за і проти» [Criminal Policy: For and
Against], Право України [Law of Ukraine], no. 8 (1992), p. 31.
2   
M. P. Chubynskyi Очерки уголовной политики (понятие, история и основные
проблемы уголовной политики, как составного элемента науки уголовного права) [Survey of Criminal Policy (Concept, History, and Basic Problems of Criminal Policy
as Constituent Element of Science of Criminal Law)] (Kharkov, 1905), p. 85.
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compliance with respective procedures of criminal responsibility; the reform
of convicted persons. This policy represents a system of four elements in
functional dependence with one another rand interaction between themselves:
(1) criminal law policy; (2) judicial and criminal procedure policy;
(3) penal; and also (4) criminological policy1.
In our view, criminal policy is highly diverse in content. It includes the
collection of criminological information and forecasting on the basis thereof
of trends in the development of criminality as a whole and individual types
thereof; the development of State general social and special criminological
programs for combatting them; and the establishment of the grounds for
criminal responsibility and stimulating positive legal responsibility, and
also the timely and substantiated criminalization and decriminalization,
penalization and depenalization of unlawful acts; and the forming of law
enforcement and law-application agencies, determination of their competence
and forms of activity, creation of conditions for the effectuation thereof with
results; and correctional-educational work with persons drawn into the
orbit of criminality, and so on2. Belkin and, after him, Zelenetskyi included
within the subject-matter of the general theory of combatting criminality also
branches of knowledge such as legal statistics, theory of operational-search
activity, criminalistics, theory of administration, and others3.
Well-known criminologists and contemporary researchers of criminal
policy incline towards this position. In their view, policy in the sphere of
combatting criminality is realized in the activity law enforcement agencies
1   
Chubynskyi, Курс уголовной политики [Course of Criminal Policy] (2d ed.; St.
Petersburg, 2011), p. 52.
2   
Danshyn, «Кримінальна політика: за і проти» [Criminal Policy: For and Against],
Право України [Law of Ukraine], no. 8 (1992), p. 30. An analogous position is taken by
A. N. Korobeev, A. V. Uss, Iu. V. Holik, S. S. Boskholov, M. M. Melnyk, O. M. Lytvak.
See A. N. Korobeev, et al., Уголовно-правовая политика: тенденции и перспективы
[Criminal Law Policy: Trends and Prospects] (Krasnoiarsk, 1991), p. 7; S. S. Boskholov, Основы
уголовной политики: Криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты
[Fundamental Principles of Criminal Policy: Criminological, Criminal Law, and Informational
Aspects] (Moscow, 1999), p. 32; M. I. Melnyk, Антикримінологенна політика [AntiCriminogenic Policy], Енциклопедія сучасної України [Encyclopedia of Modern Ukraine]
(Kyiv, 2001), I, pp. 547–548; O. M. Lytvak, Державний вплив на злочинність. Кримінально-правове дослідження [State Impact on Criminality. Criminal Law Study] (Kyiv,
2000), p. 54; and others.
3   
R. S. Belkin, Kypc cоветской криминалистики [Course of Soviet Criminalistics]
(Moscow, 1997), I, pp. 73–74; V. S. Zelenetskyi, Общая теория борьбы с преступностью
[General Theory of Combatting Criminality] (Kharkov, 1994), I, pp. 75–76.
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on the basis of norms of individual branches of law, each of which has its
own specific nature, and leaves a certain imprint on the forms and methods
of effectuation. Therefore, on the theoretical plane this provides a basis for
singling out policy in the sphere of combatting criminality as an integral socioregulatory system of the individual subsystems, or elements, thereof – criminal
law, criminal procedure, penal, and criminological policies1. Somewhat
transcending realities, Fris defines policy in the sphere of the struggle
against criminality as a general line already developed by the Ukrainian
State which determines the basic orientations, purposes, and means of impact
on criminality, the paths of forming criminal, criminal procedure, and penal
legislation, regulation of the practice of the application thereof, and also
developing and realizing measures directed towards the prevention of crimes2.
And this in conditions when discussions are proceeding in Ukraine with regard
to renewal of the Criminal Code of Ukraine and the Penal Code had not yet
been adopted requires certain changes of penal legislation and the practice
of its realization, and there is no theoretical elaboration of the fundamental
principles of criminological policy, and so on. Moreover, as noted in doctrinal
writings, the practice of State policy of a specific historical society as a special
element of social reality is limited and constantly must be interlinked with
cognitive-theoretical activity, which through certain scientific knowledge
influences social practice in general and certain political relations in individual
spheres of the life of society in particular. Only the dialectical interaction of
theory and practice are a prerequisite for their success3.
There are individual statements, however, of scholars that criminal
law, and the more so criminal policy, should be autonomous orientations
in combatting criminality by means of repression in the State because
criminal policy is incompatible with real democracy and human rights. The
planned counteraction against criminality they link with criminological
policy (A. F. Zelinskyi). Some scholars believe that criminological policy
1   
A. P. Zakaliuk, Курс сучасної кримінології: теорія і практика [Course of
Contemporary Ukrainian Criminology: Theory and Practice] (Kyiv, 2007), III, p. 382;
P. L. Frys, Нарис історії кримінально-правової політики України [Outline History of
Criminal Law Policy of Ukraine] (Kyiv, 2005), pp. 8–9.
2   
P. L. Frys, Нарис історії кримінально-правової політики України [Outline History
of Criminal Law Policy of Ukraine] (Kyiv, 2005), pp. 10–11.
3   
V. V. Denisov, «Проблема диалектического единства теории и практики в контексте
современной эпохи» [Problem of Dialectical Unity of Theory and Practice in the Context
of the Modern Epoch], Философия и общество [Philosophy and Society], no. 2 (2002),
pp. 74–88.
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is a scientifically-substantiated strategy and tactics for the prevention of
criminality when the assistance of systems of prophylactic measures of
a special criminological character, and also by means of averting specific
crimes and the elimination thereof. Unlike criminal policy, criminological
policy does not provide for the publication and application of criminal laws.
Prevention always has an active, assertive character, but is orien- tated not
towards repression, but towards a reduction of the sphere of the application
of measures of coercion. A policy of the prevention of crimes is realized on
the basis of criminological forecasting and planning by taking into account
the social and economic situation, which is constantly changing. Other
researchers imagine criminological policy as a system which interrupts links
(a) of the forming and functioning of criminogenic processes in society;
(b) between these processes and forming of the personality, and (c) between
the person and the situation of committing a crime1.
One can hardly enter into a polemic with certain aspects of the statements
of the scholars. One need merely note that, first, criminal law policy has
always existed in any State. The many-centuries history of mankind is
testimony to this, including today. The statement of the German criminalist,
F. von Liszt, has not lost its topicality, according to whom the best criminal
policy is the best social policy. Second, criminological policy also exists.
It is, using the words of Montesquieu, the spirit of the social policy of the
State. Third, criminological policy is a broader concept than the prevention
of criminality. A criminological policy is a distinctive ideology under
whose influence the forms, tasks, and content of the activity of the State
in the sphere of non-repressive orientation of combatting criminality are
developed.
A criminological policy is thus an integral part of State domestic social
policy which, in accordance with the 1996 Constitution of Ukraine and
knowledge integrated by criminological science, determines the basic
methodological foundations and ways by which the State is guided when
effectuating non- repressive counteracting of criminality and manifestations
thereof. Criminological policy acts as the unity of:
1   
P. L. Frys, Теоретические основы предупреждения преступности. Нарис історії
кримінально-правової політики України [Theoretical Foundations of the Prevention of
Criminality: Outline History of Criminal Law Policy of Ukraine] (Moscow, 1977), p. 31;
S. Iu. Lukashevich, Сучасна політика держави щодо протидії злочинності [Contemporary
Policy Against Criminality], in V. la. Tatsyi (ed.), Проблеми законності [Problems of
Legality] (Kharkov, 2007), vol. 88, p. 151.
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– the State conception of counteracting criminality expressed in
respective directive acts (laws, decrees, edicts of the President of Ukraine,
programs, plans) and so on;
– the scientific criminological theory of the prevention of criminality;
– a special type of activity the State, agencies thereof, general public
directed towards the effective counteracting of criminality as a social
phenomenon and individual varieties thereof.
Criminological policy, consequently, is not only the aggregate of planned
measures but also, speaking figuratively, an ideological generator which
enhances a safe «tension» in society, forms a social tolerance and respect
for social values, and accumulates so-called «social capital» (public order,
confidence, honor, and others). In the words of Babaev, whereas criminal
policy combats evil, punishing for evil, criminological policy introduces
good, teaching good1.
Terminology and Conception
The term «conception» is understood as a system of views or concepts
concerning particular phenomena; a means of the consideration of any
phenomena or understanding of something; a leading theoretical principle
or normative formula2. A conception is a doctrine proper in which political
will of the State, its intentions and decisive actions, are set out transparently
and precisely. Power is the basic, organizational, and regulatory-controlling
commencement of policy. Power, undoubtedly, represents a means of
effectuating policy. Therefore, a conception of non-repressive counteracting
of criminality should emanate as a directive act from the highest authoritative
structures by which all agencies of power, administration, and selfgovernment are guided from the top downwards. The content of a conception
of criminological policy may be various but, it seems, it is essential to
follow a determined structure of text, which enables the basic provisions
and intentions of power to be set out.
The obligatory sections of a Conception of criminological policy (if it
is created as a separate directive act) should be as follows:
– determination of the problem for whose resolution the Conception
is directed. The acuteness of the problem should be noted. The modern
understanding of the nature of criminality and manifestations thereof and
1   
M. M. Babaev, «О соотношении уголовной и криминологической политики» [On
the Correlation of Criminal and Criminological Policy], in Проблемы социологии уголовного права [Problems of Sociology of Criminal Law] (Moscow, 1982), p. 12.
2   
I. V. Lekhin, S. M. Lokshina, et al. (eds.), Словарь иностранных слов [Dictionary
of Foreign Words] (6th ed.; Moscow, 1964), pp. 225, 311.
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social destructiveness of this phenomenon, the existence in the State of real
means of impact and the results thereof, the level of resource provision,
the sources thereof, the objective and subjective obstacles on the path of
increasing the effectiveness of the system of counteracting criminality, and
others. This important section should be maximally candid socially;
– an analysis of the causes of problems arising and a substantiation of
the need to adopt the particular Conception in order to resolve them. It is
desirable to openly name the basic causes and conditions of certain trends
of criminality and those negative socio-psychological phenomena which
generate this or active promote the manifestations thereof;
– the purpose of the Conception. The purpose of a Conception is the
creation of a legal base and determination of scientifically-substantiated
complexes, and organizational-administrative ways for the development
of existing and the introduction of additional measures of counteracting
criminality which enable, for example, the level to be materially reduced
in the future and the structure weakened of all criminality and individual
manifestations thereof, the security of citizens to be enhanced, and the
protection of their rights, freedoms, and legal interests;
– the location of the optimal variant of resolving the problem on the
basis of a comparative analysis of proposed possible variants. Reference may
be to the improvement of the existing system of non-repressive counteracting
of criminality, the administration and coordination thereof, or the reformation
of the system in the direction of a principled renewal of approaches to the
preventive impact on criminality. Of the existing variants, the conceptual
is that whose fulfillment the State and its institutes are in a position to
ensure. Combatting criminality, especially the prevention thereof, cannot
have an opportunistic voluntarist character (as was true before) or create
an imitation image of such combatting, as sometimes happens now (for
example, combatting corruption);
– the principles, strategy, and methods of resolving problems.
A principle is the basic point of departure for some theory, doctrine, and
so on; a guiding idea, a basic rule of activity; a conviction intime, view of
things which determines a norm of behavior; requirements from which there
is no derogation1. In criminological doctrinal writings the question relating
to principles of criminological policy are not specially considered, although
1   
See V. A. Hatseliuk, Реализацыя принципов уголовного права Украины: проблемы
и перспективы [Realization of the Principles of the Criminal Law of Ukraine: Problems
and Prospects] (Lugansk, 2003), p. 78.
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some remarks exist on this matter. There are relegated to principles of
criminological policy: the planning and precise coordination of combatting
criminality on various levels; the priority significance of criminologicalpreventive activity; active participation of the general public in combatting
criminality; combining measures of State and public impact; humanity1.
Among the principles or requirements with regard to organization
and administration of the process of preventing criminality, and also the
measures of prevention, are: democracy, humanity, legality, conformity of
criminological policy to other elements of policy in the sphere of struggle
against criminality, preference for prophylactic means over means of criminal
repression, advisability, adequate of prophylactic means to the criminogenic
situation, substantiation, economic advisability, radicalness, scientific nature
and progressive-ness, completeness and differential, reality, and concreteness2.
The said principles hardly concern only criminological policy. Moreover,
the multiplicity of guiding ideas weakens their significance. Those principles
should be singled out in a Conception which, first, reflect the genuine
nature of criminological policy and its tasks and designation or function;
second, serve as «through» orientators for the organization, functioning,
and development of a non- repressive system of counteracting criminality
and concentrated reflection of the aggregate thereof3. These principles are
specialization, reality, democracy, legality, scientific substantiation, and
resource provision. We disclose the content of each of them.
The principle of specialization, or professionalization, consists in the
fact that, first, the theory and practice of counteracting criminality require
special, including profound, criminological knowledge, vocational training
for work in the sphere of preventing criminality; second, the effectuation of
the conceptual foundations of non-regressive counteraction of criminality
require personnel provision; third, the varieties of operational activity of
subject of the prevention of criminality place on the agenda the issue of
the complex of specific criminological knowledge, skills, and know-how4.
1   
I. M. Danshyn, «Кримінальна політика: за і проти» [Criminal Policy: For and
Against], Право України [Law of Ukraine], no. 8 (1992), p. 30.
2   
V. V. Holina (ed.), Кримінологія. Загальна та Особлива частини [Criminology. General
and Special Parts] (2d rev. ed.; Kharkov, 2009), pp. 78–80.
3   
I. A. Divailov, Преступность и уголовная политика (актуальные проблемы борьбы
с преступностью) [Criminality and Criminal Policy (Topical Problems of Combatting
Criminality)] (Baku, 1990), p. 142.
4   
S. Gerasimov, «Предупреждение преступности: теория, опыт, проблемы»
[Prevention of Criminality: Theory, Experience, Problems], Законность [Legality], no. 2
(2002), p. 5.
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Reality is a principle, the taking into account of which enables economically
and politically advisable measures to be developed for the prevention with
existing resource provision under the particular conditions of the place, time,
and other circumstances, and also to count on factual measures and possibilities
of the State and its subjects in combatting criminality, correlate ancillary
economic and other social phenomena with the realization of measures and
anticipated consequences. Consequently, the principle of reality guarantees
the validity and implementability of the measures.
Democracy as a principle means the active participation of broad strata
of the population and associations thereof in the realization of measures of
the State to combat criminality because, as is emphasized in international
documents, to achieve positive results is possible only in interaction with
the efforts of a civil society, the population, and individual citizens which
ensures glasnost, transparency, and control over the effectuation of State
criminological policy in Ukraine.
Legality is the main principle of a rule-of-law State. All provisions of
the Conception should have a legal basis. A provision is obligatory in the
Convention under which any measures of prevention activity are linked with
definite (significant or insignificant) limitations of freedom and rights and
legal interests of the person. But these limitations are impossible without
legislative regulation. Thus, at the conceptual level the principle of legality
means that the system of non- repressive counteracting of criminality
should be regulated in a certain way. Moreover, a law on the prevention of
criminality has not yet been adopted in Ukraine.
The principle of scientific substantiation provides for the development
and embodiment of strategies for the prevention of criminality and individual
manifestations thereof with the use of the most recent achievements of
science, technology, and positive experience of foreign countries. This
principle, embodied in a Conception of criminological policy, aims scholars
and specialist practitioners towards the constant «invention of the wheel»,
that is, improvement of traditional and stable quests for new measures and
means for counteracting crimes1.
Resource provision for the prevention of criminality is a principle of
any practical activity, and the more so prevention, which is impossible
1   
Conception for Reform of Scientific and Scientific-Technical Activity in the System
of Law Enforcement Agencies, confirmed by Regulation of the Cabinet of Ministers of
Ukraine, 16 November 2002, No. 649‑p. Офіційний вісник України [Official Herald of
Ukraine] (2002), no. 47, item 2170.
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effectively to effectuate without proper financial, personnel, materialtechnical, informational, and other provision. Ignoring this principle in
practice transforms the very best conception into vocal intentions without
consequences1. In recent decades not one of the complex programs for
combatting criminality has been completely fulfilled. The basic reasons for
this are the shortage of funds; frequent change of executives of agencies of
power and administration, adoption of new normative acts contrary to earlier
ones, which makes the fulfillment of previously adopted plans, programs,
and conceptions senseless. That is why, although no one denies in words
the need for resource provision, little attention in reality is devoted to this.
Strategy is a means for achieving a purpose2, the art of combatting
criminality or individual manifestations thereof, the choice of a decisive
orientation(s) for achieving previously contemplated aims3. In a more
elaborate conceptual form, the strategy of combatting criminality may be
defined as a branch of State activity in which the promising questions of
the theory and practice of the organization and future strategic planning are
realized, preventive measures are effectuated, the natural law of preventive
activity are researched, the effectiveness and subsequent long-term
criminological forecasting are evaluated4. The said principles, and possibly
others, underlie strategies. The essence and character of criminological
strategies are determined on the basis thereof. Strategy cannot go outside
the principles, which are protected by the State5. In our view, the following
are the conceptual strategies of a criminological policy.
The best criminological policy is a well-thought out social policy
orientated towards the person and his requirements and interests. If a person,
his life and health, honor and dignity, inviolability and security are deemed
in Ukraine to be the highest social value (Article 3, 1996 Constitution of
1   
G. M. Minkovskii, «Концепция проекта федерального закона «Об основах предупреждения преступлений» [Conception of Draft Federal Law «On the Fundamental Principles
of the Prevention of Crimes»], Государство и право [State and Law], no. 3 (1998), p. 48.
2   
S. V. Borodin, Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы
[Combatting Criminality: Theoretical Model of a Complex Program], (M6scow, 1990), p. 13.
3   
А. I. Dolgova (ed.), Криминология [Criminology] (2d ed.; Moscow, 2002), p. 416.
4   
V. N. Burlakov and B. V. Volzhenkin (eds.), Современные проблемы и стратегии
борьбы с преступностью [Contemporary Problems and Strategies of Combatting
Criminality] (St. Petersburg, 2005), p. 477.
5   
A. M. Goloshchapov, «Конституционные основы становлення государственно-правовой
стратегии Российской Федерации» [Constitutional Foundations of the Origin of the State Law
Strategy of the Russian Federation], Государство и право [State and Law], no. 11 (2005),
p. 98.
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Ukraine), only thanks to a reasonable social policy does this benefit of man
actually become positively significant criminologically.
The creation and development on the contemporary level of a specific,
flexible, democratic system of preventing criminality provides for a reduction
of the practical opportunities to commit crimes, resolve adaptation issues,
educational and informational work among the population, operational
interference in crisis situations, involvement of the general public in
prevention activity, assistance to victims of crimes, and others. In his time,
the American sociologist Shure wrote that now it is essential to direct
the resources and energy used to combat crime with different specialized
correctional and other repressive programs and fundamental long-term
programs intended for the permanent «elimination of the socio-economic
diseases of our society1».
The strategy for counteractions so-called «background» phenomena, by
which in criminology are understood the aggregate of immoral, destructive
manifestations contrary to generally-accepted norms of behavior and
organically linked with criminality because they determine one another and
entail social degradation of the person and certain groups of the population.
Desocialization, which is one of the consequences of «background»
phenomena, concerns not only individual persons, but also the morality
and culture of all of society (juvenile and adult delinquency, drug addiction,
toximania, drunkenness and alcoholism, prostitution, a negative attitude
towards social values, vagrancy, leading a parasitic way of life, victimization,
criminal subculture, sects, and others). The State cannot be considered to
be a democratic and rule-of-law country so long as these phenomena exist
and are widespread. The introduction of strict socio-legal control over them
does not mean a return to totalitarianism, as some believe.
The strategy of security includes organizational orientations (recording,
control, strict compliance with special rules) and a situational warning of the
commission of crimes (creation of obstacles to the commission of individual
types of crimes, reduction of the advantage of committing crimes, and so on)2.
1   
E. Shure, Наше преступное общество. Социальные и правовые источники преступности в Америке [Our Criminal Society. Social and Legal Sources of Crime in America]
(Moscow, 1977), p. 171.
2   
V. N. Kudriavtsev, Стратегия борьбы с преступностью [Strategy of Combatting
Criminality] (Moscow, 2003), pp. 340–343; Kudriavtsev, «Стратегия борьбы с преступностью в России» [Strategy of Combatting Criminality in Russia], in Организованная
преступность, терроризм и коррупция [Organized Crime/ Terrorism, and Corruption]
(Moscow, 2003), IV, pp. 116–121.
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We have named examples merely of certain strategies of a conception of
criminological policy. When creating specific strategies, one should proceed
from the criminogenic situation, quantitative and qualitative indicators
of criminality, development of a theory of the prevention of criminality,
recording the degree of resource provision, and so on.
Methods of preventive impact are the focal point of criminological
strategies. In this context the term «method» is used as a means of action,
influence. By a method of strategy is understood a scientifically-formulated
means of preventive impact on criminological phenomena or objects. Strictly
speaking, the method of a strategy is a distinctive attempt, scientificallysubstantiated, real, legal, specific approach, even an invention, to achieve the
purposes of a strategy(ies). Methods may have a social, legal, communicative,
psychogenic, or other character1.
Anticipated results of introducing conceptual provisions and strategies
of criminological policy and evaluation thereof. One may consider
several variants of the results of effectuating a strategy and evaluation of
criminological policies.
First variant. As a consequence of particular socio-political
circumstances, criminological policy and the conceptual provisions and
strategies thereof remained in general not introduced. There are many
examples of this.
Second variant. The purposes of provisions and strategies realized of
criminological policy are not fully achieved as a consequence of objective
or subjective causes and conditions, but the ways and methods of resolving
a problem(s) were correctly selected. The conception requires an adjustment,
changes, additions, additional appropriations, and so on.
Third variant. The predicted purposes of planning were achieved,
the numerical and qualitative indicators of criminality, «background»
phenomena, and criminogenic potential of society were materially reduced
or weakened, the security and guarantees of the protection of the rights,
freedoms, and legal interests of citizens were enhanced. Having regard to
positive results, the dynamic of the criminological situation in Ukraine,
1   
V. V. Holina, «Научные подходы к деятельности по предупреждению преступности» [Scientific Approaches to Activity for the Prevention of Criminality], in V. la. Tatsyi
(ed.), Проблемы законности [Problems of Legality], vol. 31, pp. 127–136; Holina Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя й здоров’я особи [Prevention of Grave
Violent Crimes against Human Life and Health] (Kharkov, 1997), pp. 36–38.
232

Розділ 2. Наукові статті

region, or territorial segment, a conception and strategy of criminological
policy are developed and introduced.
Role of Theory
A theory of the prevention of criminality is the scientific base for
a criminological policy. The basic provisions of this theory have been
adequately elaborated in the works of foreign and Ukrainian criminologists.
It should be noted that the entire history of world experience with combatting
criminality and numerous scholarly studies convincingly show that to finally
overcome criminality and those phenomena which generate and facilitate this
is impossible. Strictly speaking, the history of the development of State and
law have not created those socio-political, economic, cultural-educational,
and moral conditions under which the overcoming of criminality, or more
precisely, the criminogenic potential of members of society, a manifestation
of which is criminality, would have become a reality. The failure to resolve
this global problem by means of the historically- created model of primarily
repressive or chastisement impact on criminality is attracting attention for
an energetic search for the effective introduction of another long-known
model of counteracting criminality – the prevention thereof, which (except
for certain elements) no country has applied.
Socio-economic stability in the State (or even in States), the growth in
a country of the social potential «of the very best social policy», the positive
dynamic of international cooperation, stability of legislation regulating all
spheres of life, and others are obligatory prerequisites for the prevention
of criminality. Globalization, inter alia, should facilitate the extension of
positive standards. Now the «wise legislator» tries to combine a repressive
moderation with reinforced prophylactic pressure. The time has come, as
noted in doctrinal sources, when criminology is being transformed from an
«alerting» science1 into a social science capable of resolving and genuinely
taking a powerful part in the introduction of its ideas into combatting
criminality2, which also is occurring in Ukraine (creation of scientific
research institutes for criminology, developing and introducing complex
programs for the prevention of criminality, fruitful work of the Coordination
1   
I. I. Karpets, Современные проблемы уголовного права и криминологии
[Contemporary Problems of Criminal Law and Criminology] (Moscow, 1976), p. 136.
2   
E. E. Raska, Криминологическая профилактика преступлений. Теоретические
и методические аспекты [Criminological Prevention of Crimes. Theoretical and
Methodological Aspects] (Moscow, 1988), p. 5 (abstract diss, doctor iurid. nauk).
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Bureau for Problems of Criminology of the National Academy of Legal
Sciences of Ukraine, and others). The Conception for the Development
of Criminological Science in Ukraine at the Outset of the XXI Century,
elaborated by the Coordination Bureau for Problems of Criminology, is
promising. This Conception should serve as the base for the development
of respective problems and tasks of the science of criminology and, in
significant measure, of criminological practice for the near future1.
The theory of prevention of criminality conceptually substantiates
these important propositions: (1) prevention of criminality – the chief
orientation of combatting it; (2) constitutional foundation for the prevention
of criminality is a social, democratic, rule-of-law State; (3) prevention of
criminality is understood as the aggregate of general social and special
criminological types of activity of the State, society, and the general public;
(4) the purpose of the system of preventing criminality in the near future is
a material reduction in the structural mitigation of the level and character
of criminality.
The theory of the prevention of criminality is the quintessence, the
product of the development of the entire Ukrainian science of criminology.
Therefore, the criminological policy of Ukraine should be based on the
most recent Ukrainian and foreign achievements2. The peculiarities of the
activity of the State, agencies thereof, institutes, social groups, officials, and
the general public to prevent criminality comprise the following:
first, this is a long-term, complex, stable, sometimes virtually useless
counteraction against all social systems of the State by those phenomena
which generate criminality and individual manifestations thereof;
1   
A. P. Zakaliuk, «Концептуальні проблеми української кримінології (до розроблення Концепції розвитку кримінологічної науки в Україні на початку ХХІ століття)»
[Conceptual Problems of Ukrainian Criminology (On the Drafting of the Conception for the
Development of Criminological Science in Ukraine at the Beginning of the XXI Century)],
Право України [Law of Ukraine], no. 9 (2001), pp. 9–20; «Концепція розвитку кримінологічної науки в Україні на початку століття» [Conception for the Development of
Criminological Science in Ukraine at the Beginning of the XXI Century], Інформаційний
бюлетень [Information Bulletin], no. 9 (2007), pp. 4–29.
2   
For example, the Edict of the President of Ukraine of 26 February 2007 «On the Statute
on the Inter- Departmental Scientific Research Center for Problems of the Struggle against
Organized Crime» provided: the working out of scientifically- substantiated proposals for
combatting organized crime, methods recommendations for State agencies which combat
organized crime; study and analysis of foreign experience of combatting organized crime
with a view to the application thereof in Ukraine. Юрид. вісн. України [Official Herald of
Ukraine] (2007), no. 15, item 561
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second, the criminogenic determinants of criminality are concealed,
ultimately, in society itself, people, therefore we refer to a kind of selftreatment, cleansing. The State and society must think over and adhere to those
approaches to domestic and foreign policy which would exclude or reduce the
criminogenic potential in society. To place this task solely on the power law
enforcement and even law-application agencies is inconceivable. They are
elements of the State system. That is why the implementation of criminological
policy consists not in the formal declaration of its general provisions, but in
strict control by the highest agencies of power from above to below over the
actual constant embodiment of the conceptual provisions, ideas, strategies
thereof in the practical preventive activity with determined results;
third, a peculiarity of the activity relating to non-repressive counteracting
of criminality is linked with a rejection of haste, transforming such activity
into a short-term campaign and extravagant promises. A change of the
power structures should not influence the fulfillment of preventive measures
if they are consistent with the principles of criminological policy. Some
adjustments, certain changes, additions, are possible, but the effectuation
of the policy itself should continue;
fourth, thus far a real result has not been ascertained from the introduction
and proper resource provision for strategies and measures for the prevention
of criminality, and it is impossible to determine the true achievements or
failures of criminological policies. This is an axiom of the theory of the
prevention of criminality;
fifth, the activity for the prevention of criminality and criminological
policy itself does not generate optimism in the criminal world. But,
regrettably, ordinary citizens may not be interested in the effectuation thereof
whose actions and life are capable, as a result of objective and subjective
circumstances, of not being law- abiding.
No doubt there are other peculiarities of activity within the conception
of criminological policy in Ukraine. What are the prospects for the further
development of criminological policy in Ukraine?
There is serious interest in the State and a significant part of society
to implement criminological policy, to which scientific, organizationaladministrative, and informational measures attest, namely: the creation
of scientific research institutions for criminology, the embodiment in the
combatting of criminality of criminological forecasting and planning
(conceptions, plans, complex programs), budget support for resource
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provision, and so on. One may hope that these trends will be continued and
strengthened. Forms of participation of the general public in prevention
activity will receive greater precise regulation in the near future. The
reformation of law enforcement and law-application agencies and criminal
procedure and penal legislation will further the stabilization of the situation
in Ukraine and, consequently, the implementation of criminological policy.
In addition, placing on the agenda for State domestic policy the issue of
rein- forcing the criminological aspect in combatting criminality activizes
lawmaking with respect to the adoption of laws on the prevention of
criminality in Ukraine, victimological prevention, assistance to victims of
violent crimes, and so on. The creation of new State and social structures,
one way or another directed towards implementing criminological policy
in Ukraine, is not precluded1.

1   
Iu. V. Truntsevskii, «Национальная стратегия в борьбе с преступностью:
зарубежный опыт (на примере полиции Литвы)» [National Strategy For Combatting
Criminality: Foreign Experience (Example of the Police of Lithuania)], Российский
следователь[Russian Investigator], no. 6 (2007), pp. 37–40.
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КРИМІНОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА
РОЗРОБКИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЗАПОБІГАННЯ
ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ *
1

Постановка проблеми. Одним із складників державної політики
у сфері запобігання злочинності є кримінологічна політика. Її можна
вважати своєрідною ідеологією, сконцентрованою в ній політичною
волею держави, влади, під впливом якої, з одного боку, розробляється
концепція протидії злочинності на певному етапі розвитку країни,
її форми, завдання, зміст, заходи, принципи діяльності держави та
інституцій, з другого, – використовується найбільш обґрунтована
з соціально-політичних позицій наявна або розробляється відповідно
до неї нова теорія запобігання злочинності, з третього, – відпрацьовується мистецтво управління процесом здійснення запобіжного впливу
на злочинні прояви. З огляду на це виникає проблема, що потребує
комплексного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема кримінологічної політики за останні роки у вітчизняній і зарубіжній кримінології отримала інтенсивний науковий поштовх. З’явилася низка публікацій М. М. Бабаєва, О. М. Бандурки, А. Б. Благої, С. С. Босхолова,
В. В. Василевича, В. В. Голіни, А. Ф. Зелінського, М. П. Клеймьонова,
В. М. Соміна, О. М. Литвака, О. М. Литвинова, П. Л. Фріса та ін., в яких
автори намагаються розкрити сутність, завдання, принципи, доктринальні приписи, інші теоретичні питання і прикладні аспекти впровадження положень кримінологічної політики у сфері запобігання злочинності. Проте стверджувати, що в Україні остаточно сформувалася
і діє кримінологічна політика як складова державної політики, зарано.
Виникає безліч питань щодо розуміння такої політики, оскільки треба
враховувати не тільки адекватність кримінальним реаліям, а й її зворотній вплив на подальшу розробку кримінологічної науки.
Метою статті і є дослідження поглядів на сутність кримінологічної політики, її визначальної ролі у вдосконаленні теорії і практики
запобігання злочинності.
Виклад основного матеріалу. Однозначного розуміння поняття, сутності, змісту, структури кримінологічної політики у системі
*1
Проблеми законності: зб. наук. праць / отв. ред. В. Я. Тацій. 2016. Вип. 133.
С. 192–203.
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державної політики щодо протидії злочинності серед теоретиків
і практиків різних галузей знань, які так чи інакше торкаються цієї
проблеми, не було і не існує досі.
Кримінологічна політика бере свій початок з реформаторської низки робіт Ш. Монтескье, Ч. Беккаріа, Вольтера та ін., в яких ставилась
проблема створення (поряд із кримінальним правом) кримінальної
політики як науки. За словами М. П. Чубинського, ці вчені на довгі роки
визначили її зміст, систематизували необхідний матеріал, критично
ставились до існуючих на той час системи правосуддя, законодавства,
запобігання злочинам і намічали на майбутнє «найкраще і належне»
[23, с. 55].
Впродовж ХІХ – ХХ ст. у кримінально-правовій науці здебільшого
дискутується питання щодо розуміння кримінальної політики як науки
і нового напряму протидії злочинності (А. Фейєрбах, І. Бентам, Юсті,
Бемер, Ф. Ліст, Е. Феррі, Р. Гарофало, М. Духовський, С. Гогель, М. Чубинський та ін.). Перед теоретиками і практиками стояло завдання розробки на основі вивчення злочинності, її причин, особистості злочинця
більш успішної і цілеспрямованої організації протидії злочинності,
у тому числі і заходами її запобігання [6, с. 3–10; 23, с. 5–79]. Однак словосполучення «кримінологічна політики» у тогочасних літературних
джерелах не зустрічається, адже, власне, такої науки, як кримінологія,
не було. Справа не у назві, а в тому, що від догматики кримі нального
права виокремлювався напрям протидії злочинності нерепресивним
шляхом. У сучасному розумінні, по суті, йшлося про кримінологічну
політику. Значна увага до вироблення кримінологічної політики, її
поняття, змісту, структури приділялася у радянській кримінології
(Г. А. Аванесов, П. С. Дагель, М. М. Бабаєв). І це закономірно. Партійні
директиви КПРС ставили перед суспільними науками принципове
питання про більш широкий її вихід на конкретні потреби практики,
вимагали, щоб учені-суспільствознавці чітко реагували на переміни
у житті, тримали у полі зору нові явища, формулювали висновки, що
здатні правильно орієнтувати практику [21, с. 36]. Такі вимоги має
враховувати і сучасна кримінологія.
Аналіз висновків цих та інших вчених щодо поняття та змісту
кримінологічної політики дозволяє з’ясувати їх точку зору (не беззаперечну) відносно її ознак і призначення. По-перше, вона формулює головні
напрями запобіжного впливу [1, с. 499]; по‑друге, визначає основні
238

Розділ 2. Наукові статті

напрями, цілі, засоби діяльності державних органів і громадськості,
спеціально спрямованої на запобігання злочинів шляхом усунення
причин й умов, що їх породжують, впливу на осіб, схильних до злочинних посягань [8, с. 83]. Тобто мова йде про зв’язок кримінологічної
політики лише за спеціально-кримінологічним запобіганням
злочинності. По-третє, кримінологічна політика розуміється як
єдність загальносоціальних і спеціально-кримінологічних заходів
цілеспрямованої і науково обґрунтованої діяльності державних органів
і громадських організацій щодо виявлення чинників і механізмів
злочинної поведінки, усунення причин й умов злочинності, виправлення і перевиховання злочинців [2, с. 7]. По-четверте, кримінологічна
політика – термін, який відображає соціальне явище, що має своїм
змістом визначення загальних принципів, цілей і завдань (загальних) напрямів, (загальних) методів діяльності державних і недержавних органів, організацій щодо усунення (нейтралізації, послабленню
дії) причин й умов злочинності, конкретних злочинів [20, с. 19].
Також мають місце і деякі інші судження стосовно розуміння і визначення кримінологічної політики. Характерно, що більшість учених
кримінологічну політику розглядають не як статичну директиву, а як
динамічну систему приписів адекватного реагування держави на стан
криміногенного потенціалу суспільства і його злочинних та інших
суспільно небезпечних проявів. Кримінологічною політикою вони
вважають не тільки сукупність запланованих заходів і їх втілення
в управлінські рішення, а й, образно кажучи, певну ідеологічну настанову, своєрідний потужний генератор, який підвищує запобіжну
«напругу» в суспільстві, формує в ньому соціальну толерантність
і повагу до соціальних цінностей, сприяє нагромадженню соціального
капіталу (безпека, громадський порядок, захист прав, свобод та законних інтересів суб’єктів суспільних відносин, довіра, чесність,
віротерпимість, законослухняність та ін.). Наведемо кілька тверджень.
Так, А. Ф. Зелінський вважав, що кримінологічна політика – це
науково обґрунтована стратегія і тактика запобігання злочинності за
допомогою системи заходів спеціально-кримінологічного характеру, а також шляхом відвернення конкретних злочинів і припинення
їх. Кримінологічна політика реалізується на основі кримінологічного
прогнозування і планування з урахуванням соціальної і економічної
ситуації, що постійно змінюється [12, с. 34]. М. П. Клеймьонов визначає
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кримінологічну політику як науково обґрунтовану, таку що відповідає
міжнародним стандартам та вимогам національного законодавства,
цілеспрямовану і системну діяльність державних і муніципальних
органів, політичних інститутів, суб’єктів підприємницької діяльності,
громадських організацій, релігійних об’єднань і громадян щодо скорочення злочинності і декриміналізації суспільних відносин соціальними
і правовими засобами забезпечення захищеності життєво важливих
інтересів особистості, суспільства, держави від зовнішніх і внутрішніх
загроз кримінального характеру [14, с. 199]. На думку В. І. Борисова,
кримінологічна політика – це складний комплекс нормативно-правових,
загальносоціальних і спеціально-кримінологічних заходів, спрямованих
на запобігання злочинності й усунення її причин [3, с. 572]. У ґрунтовній
статті «Доктринальні засади кримінологічної політики» В. В. Василевич
доходить висновку, що кримінологічну політику можна визначити як
засновану на ідеї гуманізму та принципі верховенства права стратегічну
складову внутрішньої та зовнішньої антикримінальної політики держави,
владна дефініція якої полягає у формуванні ключових доктринальних засад у сфері боротьби зі злочинністю та її практичної реалізації в системі
органів і установ антикримінальної юстиції відповідно до положень
кримінально-правової, кримінально-процесуальної та кримінальновиконавчої політики і законодавства України. Таким чином, цей автор
розглядає кримінологічну політику як: державну політику (доктрину), яка посідає вагоме місце серед стратегічних напрямів боротьби зі
злочинністю; особливий вид соціальної діяльності, спрямованої на забезпечення внутрішньої безпеки, правопорядку та законності в країні,
створення організаційно правових засад та реалізації стратегічних
напрямів щодо запобігання і протидії злочинності; наукову теорію, що
володіє аналітичними методами та синтезом відповідних політичних,
соціологічних і правових знань; законодавчу ініціативну функцію влади
щодо забезпечення діяльності суб’єктів кримінологічної політики [4,
с. 127]. Гадаємо, таке розуміння кримінологічної політики виходить за
межі інституціональних можливостей кримінології і більше відповідає
визначенню державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, що,
за словами П. Л. Фріса, є цілісною соціальною регулятивною системою її підсистем: кримінально-правової, кримінальної процесуальної,
кримінально-виконавчої та кримінологічної (профілактичної) політики
[22, с. 10–11].
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Торкаючись проблем кримінологічної політики, ми мали намір максимально спростити її визначення, зміст і межі можливого, зробити їх
зрозумілими і практично придатними для впровадження у життя. Тож,
на наш погляд, кримінологічна політика – це складова частина державної
внутрішньої соціально-економічної політики, яка на основі Конституції
України, законодавчих і нормативно-правових актів, теорії кримінології
і інтегрованих нею для потреб запобігання злочинності здобутків інших
галузей знань визначає директивні засади та шляхи, якими керується держава при здійсненні нерепресивної протидії злочинності та її проявам.
Тим самим кримінологічна політика виступає як єдність: 1) державної
Концепції запобігання злочинності, що виражається у відповідних директивних актах; 2) кримінологічної теорії запобігання злочинності; 3) особливого виду діяльності держави, її органів, суспільства, громадськості,
спрямованої на ефективний результат.
Осмислення поглядів відомих учених стосовно кримінологічної
політики дає можливість дійти певних принципово нових важливих
висновків як щодо природи самої цієї політики, так і її ролі у подальшому розвитку кримінологічної теорії і практики запобігання злочинності.
1. Актуалізація проблеми кримінологічної політики, відстоювання
її реальності не викликають у цілому заперечень. Відчувається
занепокоєність науковців недостатнім розумінням владою і суспільством специфіки саме кримінологічної політики. Вона нібито розчиняється в аморфному понятті державної політики у сфері боротьби зі
злочинністю. Гілки влади повинні своїми зусиллями спонукати одна
одну діяти у єдиному напрямі.
2. Самостійність кримінологічної політики не є абсолютною. Її становлення не означає відкидання або відрив від інших галузевих політик
у сфері запобігання злочинності. Нами неодноразово підкреслювалось,
що кримінологічна політика є своєрідною державною ідеологією, під
впливом якої, з одного боку, розробляються завдання, зміст, принципи, форми діяльності тощо щодо нерепресивного запобіжного впливу на злочинність, а з другого, – використовуються найсучасніші
прогресивні стратегії її запобігання. Гострота криміногенної ситуації
в країні ставить перед юридичними науками нові важливі завдання без урахування інституціональних наукових і прикладних можливостей останніх. До предмета кримінології включаються, зокрема, загальносоціальний напрям і управління процесом запобігання
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злочинності. Саме наділення кримінології гіперфункцією призвело
до девальвації кримінологічної політики і самої кримінології. Між
тим кримінологія була і є «сигналізуючою» наукою, а не індустрією
з вироблення будь-яких за природою запобіжних заходів. І на цьому
має будуватися кримінологічна політика.
3. Політика нерепресивного впливу на злочинність утілює владну
волю, а тому вона має набувати форми директивного акта, закону,
яким керуються всі гілки влади, громадські організації, громадяни.
Запобігання злочинності має стати національним обов’язком усіх гілок
влади, тож заходи щодо її здійснення мають затверджуватися вищим
органом держави – Верховною Радою України, а не розпорядженням
Кабінету Міністрів України, як це має місце зараз.
4. Для практичного втілення кримінологічної політики недостатньо
знань про стан злочинності та дотримання гуманістичних і демократичних переконань, що теж важливо. Слід ще чітко уявляти об’єкти
запобіжного впливу, а також методи такого впливу, які при цьому
необхідно використовувати, достатність політичної волі, рішучості
й ресурсного забезпечення.
У сучасних непростих умовах розвитку держави суспільству
необхідно дещо змінити стереотипи у підходах до запобігання
злочинності та її проявам. З одного боку, необхідно зменшити
рівень криміногенного потенціалу суспільства – цього могутнього внутрішнього джерела правопорушень, девіацій, відхиляючої
деструктивної поведінки, збочень, віктимізації і віктимності, психічних
аномалій, злочинів, чому має слугувати професійно використаний
ресурс державного загальносоціального запобігання злочинності,
а з другого – вже час відмовитися від гігантоманії планів і програм
(ліквідувати, усунути, скоротити) і перейти до невеликої кількості
стратегій, призначення яких – без кон’юнктури і перебільшення –
є зниження або обмеження злочинних проявів.
1. Участь громадськості у запобіганні злочинності має стати
реальністю, а не гаслами. Слід дуже продумано розробити нові форми, методи й техніку для мобілізації і використання у превентивних
цілях значних прихованих громадських ресурсів. Ідеологія участі
громадськості у запобіганні злочинності формується на засадах
як інтелектуальної її підтримки, так і фізичної співучасті в цьому
процесі.
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Кримінологічна політика, як, мабуть, будь-яка державна політика,
її сутність, зміст, напрями реалізації, цілі та інші необхідні компоненти
знаходить своє вираження у відповідній Концепції. Концепція – це система поглядів, уявлень про ті чи інші явища; засіб розгляду будь-яких
явищ, розуміння чогось; керівний теоретичний принцип або нормативна формула [19, с. 225, 331]. Отже, у Концепції сформульовані державний погляд на проблему кримінологічного (а не іншого) запобігання
злочинності в країні, які згодом знаходять свою «матеріалізацію»,
конкретизацію у виді планів чи програм. У Концепції реалізації
державної політики у сфері профілактики правопорушень на період
до 2015 р., схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2011 р. № 1209‑р, зазначено, що метою Концепції є забезпечення ефективної реалізації державної політики саме у сфері
профілактики правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов
вчинення злочинів, захист інтересів людини, суспільства і держави
від протиправних посягань, а також налагодження дієвої співпраці
між суб’єктами, діючими у цій сфері [17]. Як державний документ,
Концепція повинна мати директивний, обов’язковий для виконання,
відповідальний характер, а тому прийматися не Кабінетом Міністрів
України, а Верховною Радою України. Постановою Уряду від 8 серпня
2012 р. був затверджений План заходів з її виконання [18].
Науковою базою кримінологічної політики, а фактично Концепції,
є теорія запобігання злочинності, яка ґрунтується на сучасному
розумінні і поясненні її детермінант. Вітчизняна кримінологія виходить із того, що злочинність, злочинна поведінка обумовлена врештірешт комплексом різних за природою, силою криміногенного впливу,
знаходженням, інтенсивністю прояву тощо негативних соціальних
явищ, що породжують або сприяють злочинності у цілому та її проявам. Отже, теорія запобігання формується на уявленнях, що поступове витиснення детермінуючих злочинність явищ, випередження
появи нових, обмеження, усунення їх дії, захист життя, здоров’я,
свобод громадян, матеріальних цінностей, подолання страху перед
злочинністю і відчуття захисту, безпеки, а також своєчасне відвернення
і припинення злочинів може бути здійснене державою, суспільством,
громадськістю на загальносоціальному, спеціально-кримінологічному
та індивідуальному рівнях.
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Практичне втілення кримінологічної політики потребує особливого
виду діяльності держави, суспільства, громадськості, а також специфічного управління цією діяльністю. Але у чому полягає ця специфіка,
з яких процедур складається, яких знань, умінь, навичок потребує,
чіткої відповіді немає. Теорія управління запобіжною діяльністю, тобто
реалізація запобіжного впливу відповідних заходів, засобів, прийомів,
до цього часу не створена, хоча є – з деякими відмінностями – вдалі
спроби окреслити основні ознаки, поняття та систему вказаного різновиду управління у їх кримінологічній інтерпретації, а також розглянуті
у загальних рисах засоби його забезпечення у працях А. Е. Жалінського
[9, с. 127–143], А. П. Закалюка [10, с. 365–381], О. М. Литвинова [16,
с. 10–42] та ін. Однак дослідження цієї проблеми виходить за межі нашої публікації. Лише зауважимо, що соціальна потреба у спеціалізації
і професіоналізації запобіжної діяльності спричинить як появу спеціалістів-кримінологів, так і розроблення відповідного організаційноуправлінського її забезпечення.
Виникає питання: яке відношення до створення кримінологічної
політики мають загальносоціальне, спеціально-кримінологічне та
індивідуальне запобігання злочинності і злочинам? Перераховані
назви запобіжних напрямів зараз розглядаються в межах кримінології. Конкретизація заходів цих напрямів свідчить про те, що деякі їх
складові мають запобіжний вплив, але безпосереднього відношення
до кримінології не мають, і від того вони не стають кримінологічними
(напр., оперативно-розшукова діяльність, адміністративний нагляд
тощо).
Загальносоціальне запобігання злочинності – це мудра соціальна
політика держави, яка вирішує свої важливі нагальні для неї соціально-економічні, політичні, демографічні, культурно-виховні, правові,
організаційно-управлінські тощо завдання, що спрямовані на обмеження, усунення суперечностей, конфліктності, гармонічне поєднання
державних, групових, національних, особистісних інтересів. Отже,
зрозуміло, що у ході цього процесу здійснюється вплив на різні за природою походження явища, що обумовлюють криміногенний потенціал
суспільства. Добробут громадян багато в чому залежить від захисту
їх порушених прав, свобод, законних інтересів, справедливості, помірності у задоволенні своїх потреб, відсутності різних фобій тощо.
Водночас, загальносоціальне «крило» заходів спрямоване не тільки
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на задоволення матеріальних, культурних, виховних, правових потреб
і інтересів, а й на обмеження надмірних споживацьких і меркантильних
апетитів людей.
З певним припущенням можна стверджувати, що негативні суспільно небезпечні явища, що породжують або сприяють злочинності
і пов’язані зі злочинною поведінкою, одночасно усуваються загальносоціальними заходами, і таким чином відбувається їх загальносоціальне
запобігання. Отже, соціальна діяльність держави, за словами А. П. Закалюка, «побічно має ефект і щодо запобігання злочинності» [10, с. 327].
Складається враження, що кримінологічні завдання у процесі проведення соціальних заходів вирішуються автоматично і немає потреби у використанні кримінологічних знань. Так не має бути. Влада, здійснюючи
соціальну політику, зобов’язана враховувати (за необхідністю) знання,
отримані кримінологією при вивченні зв’язків злочинності з різними
соціальними явищами, і постійно інформувати про них владу. Тобто
бути, за висловом І. І. Карпеця, «сигналізуючою» наукою, показувати
причини злочинів, умови, недоліки, що ведуть до їх вчинення, але не
відповідати за розробку конкретних заходів [13, с. 136].
Сучасний науково-методичний рівень кримінології дозволяє виявляти «запобіжний ефект» загальносоціальних заходів, формулювати
і закладати у них кримінологічні цілі на різних стадіях їх здійснення
[9, с. 89]. «Кримінологізація» цілей загальносоціальних заходів є нагальним теоретичним завданням з вагомим практичним результатом
вітчизняної кримінології, що потребує поглибленої її розробки.
Таким чином, загальносоціальне запобігання на основі криміноло-гічних знань має стати наріжним каменем створення державної
кримінологічної політики поступового – у історичній перспективі –
витискування криміногенних антисуспільних явищ.
Запобіжний ефект від загальносоціальних заходів і його оцінка
можливі за умови проведення в країні спеціальних запобіжних заходів.
Теорія й практика розробки і реалізації методів і заходів руйнівного
безпосереднього впливу на явища й процеси, що зумовлюють або можуть зумовити активізацію криміногенного потенціалу суспільства,
зокрема, у виді злочинних проявів, а також недопущення злочинів
на різних стадіях злочинної поведінки, тобто на стадіях формування
кримінальної мотивації, виникнення умислу на вчинення злочину
(злочинної діяльності), готування до злочину та замаху на злочин,
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отримали назву спеціально-кримінологічного запобігання злочинності.
Існує думка, що спеціально-кримінологічне запобігання називається
спеціальним не тільки тому, що спеціально спрямоване на досягнення
певних цілей, а й тому, що потребує спеціальних і навіть професійних
знань [9, с. 101]. Загалом поділяємо цю тезу, але зауважимо, що цим
словосполученням у радянській кримінології вченими, які працювали
у системі МВС СРСР, були поєднані запобіжні заходи репресивного
характеру кримінально-судової системи з нерепресивним кримінологічним запобіганням, що свідчить про штучно створений розглядуваний
напрям. Це, до речі, підтверджує і структура спеціально-кримінологічного запобігання злочинності, яка (з деякими термінологічними відмінностями) складається з кримінологічної профілактики, відвернення
і припинення злочинів [7, с. 357–400]. У літературі відмічається, що
систему впливу на злочинність знадобилося доповнити кримінологічною ланкою з призначенням здійснювати ненасильницькими засобами
профілактичний вплив на криміногенні дефекти суспільної правосвідомості, безпосередні об’єктивні і суб’єктивні причини злочинної
поведінки [14, с. 62]. Отож, відвернення і припинення злочинів, а також
профілактика на індивідуальному рівні – це напрями запобігання злочинів, що потребують оперативного втручання спеціальних підрозділів органів охорони громадського правопорядку у розвиток злочинної
поведінки, злочинної діяльності, злочинних подій. Останнім надано
повноваження, у межах яких вони установлюють причини й умови
вчинення конкретних правопорушень. Так, наприклад, у ст. 23 Закону
України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580‑VIII
серед довгого переліку основних повноважень поліції зазначено, що
вона виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних
та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції
заходи для їх усунення [5]. Звідси випливає, що відвернення і припинення злочинів є силовими репресивними запобіжними напрямами
діяльності спеціальних органів або їх підрозділів держави і навряд чи
охоплюється поняттям кримінологічної політики. Розробляти практичні
запобіжні заходи відвернення і припинення злочинів мають спеціалізовані установи поліції, СБУ та ін.
Висновки. Проведене дослідження показує, що на сьогодні кримінологічна політика держави формується (здебільшого правознавцями) як певна інтегрована система різних за походженням запобіжних
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напрямів, що викликає полярність теоретичних і прикладних концепцій
запобігання злочинності. Така практика, як справедливо вказується
у деяких літературних джерелах, позначається на авторитеті кримінологічної науки аж до соціального розчарування і фінансового бойкоту
з боку урядів. Кримінологічне наукове поле, в тому числі така його
ланка, як запобігання злочинності, «засіяне» скороспілим зерном рекомендацій, які, на жаль, непридатні для практичного застосування. Кримінологічну політику слід очистити від штучно створених гібридних
запобіжних систем, напрямів, за впровадження або виконання (точніше,
невиконання) яких чомусь несе відповідальність тільки кримінологія.
Складається враження, що саме вчені відповідальні за стан злочинності
в країні, а не уряд, який вимагає від них ефективних рекомендацій,
яких, одначе, не прагне дотримуватися. Кримінологічна політика – це
не тільки контроль над злочинністю, а й контроль за владою, її інституціями, а тому повинна мати відповідний інструментарій. Одним із
таких інструментаріїв є кримінологічна експертиза законопроектів із
метою оцінки їх відповідності верховенству права. В іншому випадку,
як писав А. П. Закалюк, держава в особі своїх інститутів, покликаних
боротися зі злочинністю, може стати загрозливим чинником криміногенного впливу на суспільство [11, с. 23–27].
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ В УКРАИНЕ *
1

Политическая и социально-экономическая обстановка в Украине
существенно обостряется ростом преступности. Криминологическая
статистика свидетельствует о том, что темпы роста и количество зарегистрированных преступлений постоянно увеличиваются; 1980 г. –
196,2 тыс, 1985 г. – 249,5 тыс, 1989 г. – 322,5 тыс, 1990 г. – 369,8 тыс,
1991 г. – 405,5 тыс, 1993 г. – 539,3 тыс, 1994 г. – 572,3 тыс. При этом
необходимо учитывать то, что зарегистрированная преступность отражает лишь незначительную часть реальной ситуации. Латентная
преступность, как правило, на несколько порядков усиливает общий
криминогенный фон.
Следует обратить внимание на ухудшение качественных характеристик криминологической обстановки, что проявляется главным
образом в: усилении агрессивно-разрушительных мотивов преступного поведения; возрастании доли тяжких преступлений; интенсивном росте хищений оружия и все более широком и актив ном
его применении; росте разбойных нападений и убийств по найму;
распространении коррупции и организованных форм преступности;
вовлечении в преступность все большего числа несовершеннолетних
и молодежи; вытеснении «уголовного типа» на сферы корыстной
преступности и замена его типом «интеллектуального», «предприимчивого» преступника; значительном распространении новых, ранее
неизвестных видов преступной деятельности – опасном расширении
криминальной социальной базы за счет увеличения маргинального
слоя люмпенизированных групп населения; иных не менее тревожных
структурных изменениях преступности, что неоднократно отмечалось
в научных публикациях.
Все это отражается на уровне массового сознания, в субъективных
оценках потенциальной опасности стать жертвой преступных посягательств. А вопиющие факты безнаказанности вызывают убежденность
о вседозволенности и неверие в возможности и способности правоохранительных органов качественно выполнять возложенные на них
* Проблемы законности. : респ. междувед. науч. сб. Харьков, 1995. Вып. 30.
С. 144–152.
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обязанности. Преступность из рядового бытового явления, каким она
была до недавнего времени, приблизилась к факторам политического
значения, стала характеристикой состояния общества, существенным
дестабилизатором общественной жизни. В стране даже заговорили
о «пятой власти». В выступлении Президента Украины Л. Д. Кучмы
на расширенной заседании Координационного комитета по борьбе
с коррупцией н организованной преступностью 30 января, 1995 г. подчеркивается, что организованная преступность представляет особую
опасность для страд, переживающих глубинные общественно-экономические трансформации, поскольку в таких условиях преступные
кланы имеют реальные шансы взять под контроль государственную
власть, в том числе на высшем уровне [1, с. 2].
Анализ указанных обстоятельств приводит к следующим выводам:
складывается впечатление, что преступность (и не только организованная), выходит из‑под контроля правоохранительных органов, претендуя на роль «пятой власти» в обществе; борьба с «пятой властью»
имеет для Украины первоочередное значение для обеспечения ее национальной безопасности и даже связана с проблемой ее выживания;
в условиях демократии правоохранительные органы работать не готовы
и требуют радикального совершенствования; необходимо искать принципиально новые, неординарные подходы в борьбе с преступностью,
интеллектуально подняться на более высокий уровень по сравнению
с нашими противниками; стране нужна концепция предупреждения
преступности.
Каждый из этих выводов, вероятно, заслуживает самостоятельного освещения. В статье же затрагивается последний из них, тесно
связанный с остальными. Очевидно, что в правовом государстве альтернативой «силовым» методам борьбы с преступностью может быть
рассчитанное не на сиюминутную отдачу, а на перспективу теоретически разработанное направление – предупреждение преступности, ибо,
говоря словами Вольтера, предупреждение преступности есть истинная
юриспруденция в цивилизованном обществе.
В современной криминологии предупреждение преступности
рассматривается как часть социальной политики, обеспечивающей
достижение тенденции снижения преступности и позитивное изменение ее качественных показателей, т.е. своеобразный контроль над
преступностью со стороны общества.
251

В. В. Голіна. Вибрані праці

Согласно криминологическим воззрениям предупреждение преступности осуществляется путем использования как общесоциального,
так и специального методов противодействия преступности. В связи
с этим различают общесоциальное и специально-криминологическое
предупреждение. По господствовавшей в литературе точке зрения,
общесоциальное предупреждение – это социально сориентированная
политика. Для общесоциального предупреждения преступности характерно то, что составляющие его методы и меры являются необходимым
элементом социально-экономического строительства и направлены на
решение именно этой задачи. Предполагалось, и не без оснований, что
в них заложено планомерное опосредованное воздействие на преступность, на все звенья механизма антиобщественного поведения, результативность правоохранительной деятельности и т. д. [2, с. 105]. Такой
вывод вытекал из представления о единстве цели социальной политики
и результатов ее осуществления на пути построения гармонического
общества. Выходило, что все или почти все социальные мероприятия,
проводимые в государстве, достигали намеченных результатов и,
следовательно, одновременно служили целям общесоциального предупреждения преступности. Общесоциальное предупреждение преступности рассматривалось в теории как неизбежный результат социальной
политики. В криминологии создавалась концепция общесоциального
предупреждения преступности как внутренне присущее свойство наступательного на все негативные явления социального процесса. Исходя из этого, выдвигалось предположение, что в социалистическом
обществе общесоциальное предупреждение целиком и полностью
соответствует социальной политике. Поэтому надобности в разработке
проблем общесоциального предупреждения преступности нет. И не
удивительно, что в литературе по криминологии прошлых лет не было
ни одной серьезной работы, посвященной теоретическим проблемам
обшесоциального предупреждения преступности. Такое понимание
общесоциального предупреждения преступности соответствовало
идеологии и практике социального строительства того времени и было
своеобразной реализацией принципа еще классической криминологии,
что, выражаясь словами Ф. Листа, наилучшая уголовная политика – это
наилучшая социальная политика. Данный принцип – криминологическая и социологическая аксиома. Он не устарел и продолжает быть кра252
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еугольным камнем борьбы с претупностью в любом обществе. Но его
реальное претворение в жизнь зависит от общественного устройства.
Осуществляется ли данный принцип в социальной политике Украины?
Коренное и подчас болезненное реформирование многих сфер
жизни в Украине породило экономическую и политическую нестабильность, изменение на уровне государственной политики идеологических
установок в отношении собственности, средств производства, личности, социальных ценностей и психическую неготовность значительной
части населения воспринимать эти изменения; частнособственнический экстремизм зарождающихся предпринимателей; дефицит власти;
проявления бюрократизма; колоссальное распространение коррупции
и правового нигилизма, преступности и организованных ее форм, что
крайне отрицательно характеризует новое зарождающееся общество.
Претерпевает изменение социальная структура населения, происходит
расслоение людей по имущественному положению, увеличивается число социально незащищенных граждан и идет процесс люмпенизации,
уменьшается слой законопослушной части общества, растут индивидуализм, стяжательство, моральная распущенность, конфликтность
и т. п. Ограниченность материальных ресурсов и намерение получить
к ним доступ во что бы то ни стало становится доминантой насилия,
корыстолюбия, социальной напряженности.
Оценивая сегодняшние реалии, надо сказать, что в Украине нет
системы общесоциального предупреждения преступности, так как социально-экономическая и идеологическая политика направлена на воссоздание и развитие главным образом таких общественных отношений,
которым внутренне присущи криминогенные явления, порождающие
и увеличивающие преступность, а также ужесточающие ее характер
и структуру. Это факт давно зафиксирован криминологами; преступность является неизбежным следствием существующего социального
порядка в конкретный исторический период развития той или иной
страны [3, с. 33–41; 3, с. 118–130].
Следовательно, на определенном этапе развития и преобразования
социальной жизни, как это происходит в Украине и других странах СНГ,
многие социально-экономические мероприятия преобразовательного
характера, хотим мы этого или нет, объективно выступают катализатором возрождения и массового проявления многих негативных явлений,
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становятся мощным стимулом антиобщественного поведения. Очевидно, что современная социально-экономическая и идеологическая
политика в Украине автоматически не выполняет функцию общесоциального предупреждения преступности. Означает ли это, что в Украине
отпала необходимость в общесоциальном предупреждении?
Общесоциальное предупреждение преступности по‑прежнему
остается важнейшим аспектом социально-экономической и идеологической политики, социальной реакцией государства на преступность.
Общесоциальное предупреждение преступности – это экономические,
социальные, идеологические, культурно-воспитательные, организационные, управленческие и иные по характеру и природе преобразования,
осуществляемые обществом и государством и в целях ослабления деструктивных явлений и процессов, детерминирующих преступность,
и усиления сдерживающих ее факторов. Только общесоциальные меры
способны кардинально воздействовать на эти общественные явления. Представляется, что ориентация на их разработку и применение
в обществе рыночных отношений является плодотворным подходом
в борьбе с преступностью. Данное предупредительное направление
при правильном использовании соответствующих методов и комплекса
вытекающих из них мер и рекомендаций должно смягчить крайности
нынешней социально-экономической политики. Именно эти цели
преследуют некоторые общесоциальные меры, предусмотренные
«Государственной программой борьбы с преступностью»: предупреждение бедности, безработицы, ослабления социальных и семейных
связей, дискриминации; улучшение организации досуга и занятости
молодежи; контроль над средствами массовой информации с целью
защиты морали и нравственности населения и иные меры. Цельной
же концепции общесоциального предупреждения пока в стране нет, но
ее следует иметь. С учетом существующих реальностей необходимо
сделать ряд выводов:
1) На данном историческом этапе развития Украины рассматривать социально-экономическую политику одновременно и как общесоциальное предупреждение преступности нельзя, хотя отдельные
меры и предназначаются для выполнения такой функции. Значит, надо
стремиться строить социальную политику, которая отвечала бы идее
общесоциального предупреждения преступности, что сейчас довольно
сложно.
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2) Отсутствие системы общесоциального предупреждения преступности в стране не должно сковывать инициативу региональных
и местных органов власти в широком осуществлении соответствующих
мер, ослабляющих факторы преступности, что, кстати, вытекает из
статей 1–4 раздела II «Профилактика преступлении «Государственной
программы борьбы с преступностью».
3) Принимая важные и нужные хозяйственные решения, надо предвидеть хотя бы основные их негативные последствия и если нельзя
их избежать, то быть готовым к ослаблению и нейтрализации их криминогенного действия. Требуется создать (а это не просто) надежно
функционирующий научно-практический механизм прогнозирования
и эффективного разрешения возможных проблем. Такой механизм
может действовать на междисциплинарной, независимой от ведомств
основе.
4) Отсутствие целенаправленной системы общесоциального предупреждения преступности, конечно; снижает эффективность осуществления специально-криминологического предупреждения преступлений. Автономное его функционирование, как Молох, будет постоянно
требовать все новых финансовых и иных ресурсов. Государство может
столкнуться с такой парадоксальной ситуацией, когда затраты на борьбу
с преступностью окажутся чрезмерными.
5) Общество и государство должны быть заинтересованы в усилении предупредительного эффекта экономических, социальных, идеологических, организационно-управленческих, правовых и иных мер,
большей сориентированности их на предупреждение преступности
и сознательно идти на соответствующие затраты.
Специально-криминологическое предупреждение – это совокупность специфических направлений деятельности государственных
органов, общественных организаций и граждан по разработке и осуществлению на разных социальных уровнях мер, направленных на
упреждение возникновения, ограничение, (устранение криминогенных
явлений и процессов, которые образуют причинно-следственную детерминацию преступности и ее проявлений, а также на недопущение совершения преступлений на различных стадиях преступного поведения.
Специально-криминологическое предупреждение является сложноорганизованной системой противодействия преступности. Эта система
опирается па криминологическую теорию, юридическую силу право255
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вых дисциплин с их теоретической базой и практическим опытом соответствующих правоохранительных органов, а также привлекает подсистемы борьбы с преступностью и фоновыми явлениями иных наук.
Стало быть, специально-криминологическое предупреждение есть
особая наступательная интегративная система социально-правового
воздействия на криминогенные явления и процессы. Необходимость его
обусловлена тем, что преступность, ее проявления, причины и условия,
личность преступников и даже сама предупредительная деятельность
представляют собой явления не только прошлого, но и, главным образом, настоящего и будущего. Поэтому‑то в целом специально-криминологическое предупреждение состоит из совокупности оперативных
направлений предупредительной деятельности: криминологической
профилактики, предотвращения и пресечения преступлений. Криминологическая профилактика – это авангардная часть специального
предупреждения по заблаговременному упреждению возникновения
криминогенных явлений и процессов, ограничению их негативного
пространственно-временного и контингентного влияния, устранения их
как таковых из жизни, если это реально возможно и защите социальных
ценностей и благ личности от преступных посягательств. Можно даже
утверждать, что криминологическая профилактика, исходя из специфики тех криминогенных явлений и процессов, на которые направляется
профилактическая деятельность сама есть структурное образование,
состоящее из четырех видов профилактики, а именно; профилактики
упреждения, ограничения, устранения и защиты. Предотвращение
преступлений – вид предупредительной деятельности, нацеленной на
отдельные группы и конкретных лиц, которые вынашивают преступные
намерения, задумывают совершение преступлений или положительно
воспринимают преступный способ жизни, создают условия, способствующие преступлениям либо достижению преступного результата,
с целью его дискредитации, отказа от преступного умысла или продолжения преступной деятельности устранения криминогенных явлений.
Этим термином обозначается многообразная оперативно-предупредительная деятельность, осуществляемая как на уровне отдельных,
«случайных» преступлений, так и криминального профессионализма,
преступного мира и его субкультуры, организованной преступности
и т. п. Пресечение преступлений часть оперативно-предупредительной
деятельности, направленной на прерывание преступного поведения на
256

Розділ 2. Наукові статті

стадиях приготовления к преступлению, покушения на преступление
и оконченного преступления. Термином охватывается обширная работа
соответствующих субъектов по недопущению продолжения начатого
преступления либо наступления более тяжких последствий при его
совершении.
Указанные направления специально-криминологического предупреждения преступлении должны иметь примерный круг противостоящих им криминогенных явлений и процессов (объектов), систему
отвечающих им субъектов, методы предупредительного воздействия
(научные подходы к эффективному воздействию на криминогенные
объекты) и вытекающие из стратегического или тактического замыслов
борьбы с преступностью комплексы предупредительных мер, а также
научное, правовое, информационное, финансовое, кадровое и иное
ресурсное обеспечение [4].
В борьбе с преступностью все виды специально-криминологического предупреждения необходимы, ибо его эффективность заложена
в единстве их осуществления. Кроме того, концепция специально-криминологического предупреждения должна «вписываться» в структуру
реальной жизни, отвечать потребностям социальных структур (органам
власти, правоохранительным органам и др.). В противном случае оно
будет искусственным элементом, лишней пристройкой к существующим системам общества и государства и функционировать не будет.
И последнее. Любая социальная предупредительная система предполагает наличие соответствующих – присущих именно ей – субъектов
предупреждения преступлений. Субъект предупредительной деятельности – это государственный орган, общественная организация, социальная группа или отдельные граждане, которые осуществляют на
разных уровнях государственной власти и управления меры криминологической профилактики, предотвращения и пресечения преступлений, имеют в связи с этим определенные права, обязанности и несут ответственность за достижение должных целей. По виду предупреждения
преступлений и месту в системе предупреждения преступлений можно,
на мой взгляд, выделить следующие группы субъектов: определяющие
основные направления криминологической политики и отвечающие
за ее реализацию в государстве; осуществляющие непосредственное
руководство, управление и координацию специально-криминологическим предупреждением преступлений и контроль; «обеспечивающие»
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субъекты (информация, финансы, кадры и т. и.); исполняющие меры
предупредительного воздействия. Даже формально системы, которая
отвечала бы полностью требованиям предупреждения преступности,
в стране нет. Тем более это относится к специально-криминологическому предупреждению преступности. Структура существующих государственных, в том числе правоохранительных органов и некоторых
общественных организаций мало приспособлена для наступательной
деятельности именно по предупреждению преступности, особенно
по осуществлению криминологической профилактики. «Силовые»
ведомства из‑за громадного вала преступлений практически не могут
заниматься профилактической работой. Кроме того, они не охотно
воспринимают идею создания в их структурах специализированных
подразделений по предупреждению преступности (например, за последние 20 лет подразделения по профилактике преступлений в органах
внутренних дел то создавались, то расформировывались неоднократно). Возникает необходимость создания в Украине системы субъектов
специально-криминологического предупреждения преступности. Это
означает совершенствование ныне существующих субъектов в направлении их большей ориентированности на предупреждение преступлений и, видимо, создание новых органов. Первым органом такой
системы, как представляется, который обладал достаточно мощными
полномочиями, являлся Координационный комитет по вопросам борьбы с преступностью при Президенте Украины, созданный его указом от
18 июня 1993 г., основными задачами которого были координационная,
контрольная, законодательная. Комитет осуществлял: координацию
работы всех субъектов по усилению натиска на различные формы
преступности и устранению криминогенных явлений и процессов, ее
порождающих; контроль за выполнением ими законодательства Украины по борьбе с преступностью; подготовку предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере [5]. Несмотря на ряд
организационно-управленческих и иных недостатков, Координационный комитет был задуман как орган прогнозирующий, анализирующий,
определяющий стратегию и тактику борьбы с преступностью. Однако
вскоре он был ликвидирован и создан новый – Координационный
комитет по борьбе с коррупцией и организованной преступностью,
в составе которого образован подкомитет до координации деятельности
правоохранительных органов и других государственных органов по
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вопросам укрепления правопорядка [6], что едва ли заменит прежний
Координационный комитет, который призван был стать штабом борьбы
со всей преступностью, а не с отдельной – пусть и очень опасной – ее
частью. Представляется, что следует вернуться к идее Координационного комитета по вопросам борьбы с преступностью при Президенте
Украины. Опираясь на властные полномочия этого комитета опыт его
работы можно было бы попытаться создать реальную систему предупреждения преступности в стране.
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КРИМІНОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА
ЗЛОЧИННОСТІ: ПОНЯТТЯ, СПЕЦИФІКА,
СТРУКТУРА, ОБ’ЄКТ ЗАПОБІЖНОГО ВПЛИВУ *
1

Постановка проблеми. Злочинність («зло чинити») – одна із
стародавніх форм соціального буття, яка існує, незважаючи на палке
бажання переважної частини людства позбутися її. Це складне соціальне
явище, причини й умови якого пов’язані як із генетичними схильностями
людей до відхиленої, у тому числі злочинної поведінки, так і з вадами та
недосконалістю самого суспільства й ступенем його здатності формувати
правослухняну людину. У процесі історичного розвитку людство поступово переконувалося, що для ефективної протидії злочинності недоцільно
впливати на тіло, плоть злочинця (жорстокі, нелюдські покарання).
Потрібно змінити духовний стан людини, а це можливо шляхом усунення тих різноманітних подразників, які посилюють людські пристрасті
і ведуть до нераціональної, деструктивної поведінки. Отже, для протидії
злочинності недостатньо тільки кримінально-правових заходів. При всій
важливості останніх, очевидно, що вони носять обмежений характер,
бо повністю не зачіпають причин і умов злочинності. Виникло (ще
з давніх часів) розуміння, що для більш-менш перспективної протидії
злочинності потрібні не тільки спеціальні, в тому числі кримінальноправові, але й загальноправові заходи щодо удосконалення суспільних
відносин, законодавства, культури, виховання, побуту, самої людини,
усунення (при можливості) негативних явищ і процесів у суспільстві,
впровадження законності й справедливості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея зв’язку права,
справедливості, законності і запобігання злочинності знаходить свій
значний розвиток у роботах мислителів і просвітителів ХVII – ХІХ
століть: Т. Мора, Ж.‑Ж. Руссо, Т. Кампанелли, Ж. Мельє, І. Бентама, Ш. Монтеск’є, Вольтера, Ч. Беккаріа, К. Сен-Симона, Ш. Фур’є,
р. Оуена та ін. Тоді ж у науці виникло й утвердилось положення про
правову державу, в якій право є могутнім регулятором суспільних
відносин і засобом вирішення суспільних суперечностей [6, с. 14–18].
1∗
Проблеми законності: зб. наук. праць / отв. ред. В. Я. Тацій. 2015. Вип. 130.
С. 145–154.
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Теорія протидії злочинності переважно шляхом її запобігання
збагатилась новим змістом завдяки науковим працям вітчизняних
і зарубіжних кримінологів і вчених інших галузей знань XIX–XXI
ст. У їх творах були закладені філософські, соціологічні, моральні
психологічні, соціальні, антропологічні, організаційно – управлінські,
економічні, педагогічні, пенітенціарні та інші основи запобігання
злочинності й окремих її проявів (Ю. Антонян, А. Геррі, А. Кетле,
Ч. Ломброзо, Д. Дриль, Е. Дюркгейм, Г. Тард, Е. Феррі, Р. Гарофало,
О. Кистяківський, К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін, М. Гернет, А. Герцензон, Е. Сатерленд, Н. Кузнецова, В. Кудрявцев, О. Сахаров, І. Карпець,
А. Зелінський, В. Дрьомін, О. Туляков, О. Литвинов, А. Закалюк, В. Шакун, Б. Головкін та багато ін.). Разом із тим окремих робіт, присвячених
власне проблемі кримінологічної профілактики як складової частини
спеціально-кримінологічного запобігання злочинності, досі не було.
Мета статті – дати уявлення про кримінологічну профілактику як
самостійний напрям запобігання злочинності, що має свою специфіку,
структуру і об’єкти запобіжного впливу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Отже, запобігання
злочинності – це соціальна політика держави, спрямована на подолання кримінально небезпечних суперечностей у суспільних відносинах
з метою їх позитивного вирішення і поступового витиснення (так зване
загальносоціальне запобігання), а також спеціальна випереджальна
практика протидії формуванню і реалізації на різних стадіях злочинних
проявів (спеціально-кримінологічне запобігання).
Теорія і практика розробки та реалізації заходів і методів руйнівного
впливу на явища і процеси, які зумовлюють або можуть зумовлювати
активізацію криміногенного потенціалу суспільства у виді злочинних
проявів, а також недопущення їх здійснення на різних стадіях злочинної
поведінки, тобто на стадіях формування кримінальної мотивації, виникнення умислу на вчинення злочинів, готування до злочинів та замаху
на злочини, називається спеціально-кримінологічним запобіганням.
Зважаючи на викладене, можна зробити висновок, що завдання
спеціально-кримінологічного запобігання є як запобігання виникненню
детермінуючих злочинні прояви негативних явищ і процесів, обмеження, їх розповсюдження і сфери дії, і навіть усунення, так і оперативне
(силове) реагування на формування і розвиток злочинної поведінки.
У зв’язку з цим спеціально-кримінологічне запобігання здійснюється
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за трьома головними напрямами: а) кримінологічна профілактика;
б) відвернення злочинів; в) припинення злочинів [9, с. 357–400].
Кримінологічна профілактика злочинності є найбільш складним
і разом з тим тонким по розробці і виконанню наступальним запобіжним
діянням. Незважаючи на значний інтерес учених і практиків до проблеми профілактики злочинності, багато питань її теорії потребують
вивчення. Перш за все, це стосується структури профілактики, правильне змістовне розуміння якої має не тільки суто теоретичне, а й
практичне значення. Справа в тому, що деякі вчені взагалі не бажають
виокремлювати цей особливий кримінологічний напрям у протидії
злочинності і використовують термін «профілактика» як синонім
терміна «запобігання» [1, с. 9]. На наш погляд, це все одно, що, наприклад, у медицині вчені і практики відмахнулися б від медичної
профілактики, яка дала людству доленосні засоби збереження здоров’я
та виживання і лікування небезпечних хвороб (щеплення, вакцинація,
гігієна, вітаміни тощо).
Отже, профілактика означає вжиття заходів, які здатні перешкодити реалізації небажаних явищ, подій, зв’язків, наслідків чогось.
Завчасне вживання заходів як певна предметна діяльність включає
до себе заходи щодо випере дження виникнення або використання
у злочинних цілях криміногенних явищ і процесів, обмеження розповсюдження і послаблення дії вже існуючих, усунення їх, а також
захисту осіб та різних соціальних (матеріальних і духовних) цінностей
і благ від можливих злочинних посягань. Залежно від того, на які
прогнозовані чи існуючі криміногенні явища і процеси, людські дії
спрямована профілактична діяльність, її можна представити за принципом професіоналізації і спеціалізації як окремі види кримінологічної
профілактики: а) профілактика випередження; б) обмеження; в) усунення; г) захисту. Вважаємо, не дивлячись на можливі заперечення
учених, що сьогоденна практика протидії злочинності потребує саме
такої структури кримінологічної профілактики, оскільки в ній дійсно
викристалізовуються види діяльності, які вимагають специфічних
навичок, вмінь, підготовки, знань, тобто того, на що на практиці не
звертається належної уваги і, відверто кажучи, не сприймається державою і суспільством. Неможливо не погодитися з А. Е. Жалінським,
який зазначав, що професіоналізація і спеціалізація у сфері запобігання
злочинності полягає в тому, що вона, по‑перше, потребує все більше
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спеціальних, у тому числі кримінологічних, знань, підготовки,
заснованій на кримінологічній базі; по‑друге, в тому, що розширюється
коло посадових осіб, для яких ця діяльність є основною або провідною;
по‑третє, всередині профілактики утворюються види діяльності, які
потребують специфічних знань, навичок та вмінь [4, с. 283].
Динаміка і трансформація спеціальних процесів, які відбуваються
у суспільстві, зобов’язують суб’єктів запобіжної діяльності передбачати і випереджати виникнення нових кримінологічних явищ і процесів
або нових зв’язків на тлі тих, що вже існують і діють. Розрив за часом між виникненням і осмисленням кримінологічної проблеми, як
свідчить практика, прямо пропорційна небезпеці поглиблення протиріч,
появі негативних наслідків, які дорого коштують нашому суспільству
і державі (алкоголізм, торгівля людьми, міграція, наркоманія, корупція,
сімейне насильство, безпритульність, жебрацтво тощо).
Профілактика випередження – це вид запобіжної діяльності
спеціалізованих суб’єктів, заснований на прогнозі, що спрямована на
недопущення виникнення криміногенних явищ і процесів, які здатні
масово формувати злочинну мотивацію. Профілактика випередження
заздалегідь інформує владу про суспільно небезпечні явища, що можуть виникнути в разі здійснення тих чи інших соціально-економічних
заходів і безпосередньо або опосередковано детермінувати певні
злочинні прояви. Наприклад, своєчасне врегулювання суспільних
відносин з метою усунення в такий спосіб причин та умов майбутніх
(можливих) злочинів. Ті чи інші недоліки у різних сферах буття
і діяльності людей швидко неправомірно використовуються частиною членів суспільства у власних інтересах. Як відзначає відомий
російський кримінолог В. В. Лунєєв, інші галузі права, на які покладено
завдання оптимального правового регулювання суспільних відносин
у різних сферах, а саме в них зосереджено головні детермінанти, що
обумовлюють вчинення злочинів, міцно відгородилися від надання
будь-якої допомоги у вирішенні кримінологічних проблем. Однак те чи
інше правове регулювання різних сфер суспільних відносин створює
або прямі й побічні передумови для злочинності, або правові перепони
до їх здійс– нення, запобігаючи їх вчинкам на різних стадіях визрівання
намірів суб’єкта та вирішення своїх проблем злочинним шляхом [8,
с. 111]. Злочинність, як пише В. М. Дрьомін, у своїй основній масі
віддзеркалює особливості задоволення тих чи інших потреб людини
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у межах певного різновиду його предметної діяльності [3, с. 90]. Ось
чому професор А. І. Долгова визначає злочинність як «соціальне явище,
яке полягає у вирішенні частиною населення своїх проблем з винним
порушенням кримінально – правової заборони» [2, с. 7].
Прикладом можливого впровадження профілактики випередження
є реалізація ідеї кримінологічної експертизи законопроектів в Україні,
цінність якої, за думкою її розробника академіка А. П. Закалюка,
вбачається саме в тому, що вона дає обґрунтування для своєчасної, як
правило, ще до прийняття останніх у формі закону, суспільно доцільної
фахової корективи їх змісту, спрямованої на усунення сумнівних або
суперечливих норм, і тим самим запобігає негативним наслідкам упровадження законів у життя у вигляді створення сприятливих умов для
вчинення злочинів [5, с. 191–192].
Профілактика обмеження передбачає вжиття таких запобіжних
заходів, що перешкоджають поширенню в країні, регіоні, місті
криміногенних явищ, детермінації окремих видів злочинності та формуванню типових рис різних категорій злочинців [7, с. 80]. У наукових
працях профілактика обмеження спеціально не виділяється і частіше
розглядається як метод, різні способи організації і управління діяльністю,
спрямованої на обмеження факторів і явищ, які детермінують злочинні
прояви. Але уже сам факт, що цей метод характеризується сукупністю
різних способів організації і управління діяльністю певних суб’єктів,
тобто, по суті, діяльність несе яскраво виражений спеціалізований
характер, наводить на думку, що профілактика обмеження не стільки
спосіб чи метод, скільки вид кримінологічної профілактики, як ми
її розуміємо, яка має свої об’єкти запобіжного впливу, ресурсне забезпечення, фахівців, критерії оцінки результатів здійснення та ін.
Обмежувальні заходи застосовуються тоді, коли йдеться про явища
та процеси, існування яких неминуче в силу певних історичних умов,
і які не можуть бути усунені за короткі строки. Отже, профілактика
обмеження – і як метод, і як сукупність специфічних заходів, і як
вид діяльності – займає проміжне місце між профілактикою випередження і профілактикою усунення. Відомо, що багато негативних явищ у сучасному житті, як це не прикро усвідомлювати, не можуть бути усунені, ліквідовані тими засобами і технологіями, які є у
розпорядженні держави та суспільства. Це реальний факт і його слід
враховувати у запобіжній діяльності. Профілактика обмеження ставить
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перед усіма суб’єктами (перш за все не зайнятими тільки протидією
злочинності) і намагається вирішити не утопічні, а реальні завдання –
завдання складні, можливо на цей час нерозв’язні, але разом з тим які
потребують вирішення. Профілактика обмеження – це застереження
від волюнтаризму у сфері запобігання злочинності. Наприклад, заходи
щодо обмеження незаконного обігу в Україні наркотичних речовин;
обмеження поширення віктимізації населення; вживання спиртних
напоїв за місцем роботи і в громадських місцях; продажу алкогольних напоїв неповнолітнім; заходи щодо обмеження торгівлі людьми;
незаконного обігу вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, бойових
припасів; фінансування тероризму; корупції та ін.
Профілактика усунення визначає таку діяльність суб’єктів, яка
декриміногенізує або навіть ліквідує негативні явища та процеси, що
детермінують злочинні прояви. Успіхи профілактики усунення наразі
дуже скромні. Жодне велике кримінологічне явище нам ліквідувати
не вдалось. Навпаки, з’явилися нові (наприклад, кіберзлочинність,
тероризм, торгівля органами або тканинами людини тощо). У зв’язку
з цим перед наукою і практикою ставиться завдання пошуку нових
профілактичних заходів (профілатехніка, профілатехнологія) та їх
експериментальної перевірки, без чого неможливо виробити прийнятні
рішення проблеми. Невдачі у проведенні профілактики усунення
злочинності та її проявів можуть свідчити як про неадекватність використання засобів, некомпетентність виконавців, поверхові судження щодо
природи явищ, так і про їх несвоєчасність або передчасність. Як показує
світовий досвід, усунення деяких асоціальних транснаціональних
явищ перетворюється на війну (США – «сухий закон»; Колумбія –
війна з наркобізнесом; Ірак – протидія тероризму; Сомалі – морське
піратство та ін.). Профілактика усунення – бюджетозатратна протидія
злочинності. Здійснення профілактики усунення негативних явищ
потребує від держави і суспільства розроблення відповідних наукових і управлінських підходів, досвіду, фахівців, наукового, правового,
фінансового, матеріально-технічного та іншого ресурсного забезпечення. Отже, тільки багата держава здатна здійснити цей масштабний
кримінологічний проект.
Профілактика захисту розглядається як сукупність заходів, що
здійснюються з метою ліквідації умов, які сприяють виникненню
злочинних проявів, та (опосередковано) антисуспільних поглядів. На
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відміну від профілактики усунення чи обмеження, профілактика захисту має за мету створення достатнього захисту і безпеки людей та
речей, рухомого і нерухомого майна, а також зовнішніх перешкод на
шляху посягання на суспільні цінності. Профілактика захисту, якщо
взяти її окремо, зрозуміло, остаточно не вирішує питання ліквідації
криміногенних явищ або відвернення криміногенної мотивації, але
її повсюдне і послідовне проведення ускладнює, а подекуди і робить
неможливим вчинення значної групи (особливо майнових) злочинів.
Форми реалізації заходів профілактики захисту відомі і широко використовуються практикою протидії злочинності з давніх-давен (нічні
дозори, віконні грати, металеві двері, складні замки, озброєність населення (в деяких країнах), прилади спостереження, протиугонні засоби, пакетування товарів та багато інших захисних пристосувань).
Але головне не в цьому: профілактика захисту, як світова стратегія
зменшення практичних можливостей злочинних проявів, потребує наукового обґрунтування запобіжного впливу на свідомість потенційних
злочинців технічної охоронної озброєності суспільства, вивчення практики уразливості і можливостей захисту тих чи інших матеріальних
і духовних цінностей від злочинних посягань, використання новітніх
засобів їх захисту в різних сферах життя, виробництва, розподілу благ
тощо, зацікавленість держави в залученні та впровадженні різних
ноу-хау, дослідження доцільності запозичення світового досвіду
профілактики захисту в національному просторі та ін. Проте не все так
просто. Потрібні державні структури, які б займалися цією проблемою.
Кримінологічна профілактика повинна бути суб’єктна, оскільки
заходи запобігання пов’язані з конкретними суб’єктами, їх можливостями та ресурсним забезпеченням. А щоб результативно функціонувати
в межах зазначених вище різновидів кримінологічної профілактики,
суб’єкт такої пізнавально-практичної діяльності зобов’язаний добре знати об’єкт, з яким він має справу [11, с. 107]. Не заглиблюючись у філософське розуміння об’єкта, в дискусії з цього приводу,
у кримінологічному значенні об’єкт запобіжного діяння – це окремі
негативні явища і процеси реальної дійсності матеріального і духовного
характеру (або їх сукупність), різні за ґенезою, сферою, формами та
інтенсивністю проявів, які взаємодіючи з властивостями особистості,
призводять до виникнення на загальному та індивідуальному рівнях
протиправної, у тому числі кримінальної, мотивації, наміру, прийнят266
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тя рішення на вчинення злочинів та їх реалізацію. Поняття об’єкта
слабко піддається науковій формалізації, але очевидно, що об’єкт
(об’єкти) запобіжного впливу відносяться до категорії кримінологічної
детермінації. Ще за часів появи кримінології як науки виник термін
«криміногенність» як небезпечна властивість об’єктів створювати
ймовірність злочинної поведінки, обумовлювати злочинність [10,
с. 292; 6, с. 50–53]. Криміногенність об’єкта – величина змінна, а тому
вона може бути відображена кількісно-якісними показниками: ступінь
криміногенності (вище – нижче); криміногенний набір (більше –
менше); криміногенний інтервал (ближче – далі у кримінальному
причинно-наслідковому ланцюгу).
Кримінологічна профілактика – діяльність держави і суспільства,
спрямована на недопущення або повернення людського свавілля у русло демократії і законності. Тому важливим є не перелік неконкретизованих об’єктів взагалі кримінологічної профілактики, що ледве чи
було б доцільним, а визначення об’єктів залежно від її структурних
різновидів, тобто об’єкти профілактики випередження, обмеження,
усунення і захисту.
Об’єкти профілактики випередження. Нагадаємо, що профілактика
випередження є втручанням спеціалізованих суб’єктів у суспільні
відносини різних сфер соціального буття (існуючі чи ті, що можуть
з’явитися) з метою перешкоджання їх криміногенної дії. Відверто
кажучи, зараз це звучить як перебільшення і навіть як фантастика.
Але доти, поки не почне практично впроваджуватися цей різновид
профілактики (або її заходи). Складовою частиною механізму виявлення криміногенних об’єктів профілактики випередження є, наприклад, наукова кримінологічна експертиза законопроектів, а згодом загалом проектів нормативно-правових актів, ідея виникла ще
у 90‑х роках ХХ ст. Тут об’єктами є сумнівні суперечності, дисфункції,
невідповідність, інші деструктивні чинники, що можуть призвести
до суспільної дестабілізації, економічного, соціального, соціальнопсихологічного напруження, загострення конфліктів, суперечностей,
посилення криміногенності об’єктів, зрештою – можливого вчинення
правопорушень і злочинів [5, с. 191]. Отже, об’єктами профілактики випередження є недоліки законопроектів та інших нормативно-правових
актів, які можуть бути використані зі злочинними намірами. Це лише
один з прикладів встановлення об’єктів профілактики випередження.
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Об’єкти профілактики обмеження. Криміногенні об’єкти даного
різновиду профілактики знаходяться у сферах суспільних відносин,
пов’язаних з такими крупними негативними явищами, як пияцтво,
алкоголізм, наркоманія, корупція, вандалізм, тероризм, аморалізм,
хуліганство, сексуальні збочення (гомосексуалізм, педофілія тощо),
торгівля людьми («біле рабство») та ін. Конкретизація криміногенних
об’єктів залежить від природи і поширеності явища. А тому їх можна
класифікувати на соціально-економічні, ідеологічні, правові, соціальногігієнічні, контрольно-дозвільні, медичні, педагогічні та ін. Але в узагальненому вигляді об’єктами профілактики обмеження є: правове
регулювання суспільних відносин, що виникають і поширюються
у зв’язку з існуванням цих явищ; правосвідомість необмеженого кола
осіб; суспільно небезпечна поведінка контингенту осіб, які потребують
корекції з боку держави і суспільства; криміногенна поведінка окремих
осіб тощо.
Об’єкти профілактики усунення. Її криміногенні об’єкти ті ж самі, що
й у попередніх різновидів кримінологічної профілактики. Повторюємо,
що криміногенні об’єкти розрізняються залежно від соціального
рівня суспільних відносин. Одна справа усунення криміногенних
об’єктів на індивідуальному рівні (наприклад, лікування наркотичної
чи алкогольної залежності особи), інша – на рівні суспільства. Історія
людської цивілізації показує, що усунення крупних криміногенних
об’єктів (явищ) на рівні суспільства, держави досить складно, якщо не
сказати більше – майже неможливо нині. У державі і суспільстві бракує
для цього ресурсів і методів запобіжного впливу. Людина змінюється,
але не в кращий бік. Але працювати в цьому напрямі, вести пошук
необхідно, що підтверджується світовим досвідом. Скажімо, США –
«сухий закон», Колумбія – війна з наркобізнесом, Іран, Сомалі – протидія
тероризму і морському піратству, Грузія – боротьба з корупцією. І певні
успіхи у людства є! Профілактика усунення – найбільш важкий напрям
запобігання злочинності, який потребує відповідних наукових підходів,
досвіду, навичок, фахівців, наукового, правового, фінансового та іншого
ресурсного забезпечення.
Об’єкти профілактики захисту. До об’єктів профілактики захисту належать, з одного боку, різні засоби захисту та збереження державного і приватного майна, документів, грошей, засоби особистого
захисту (зброя, спеціальний одяг, запобіжна реклама, технологічні
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пристрої, протиугонні засоби, віктимологічні заходи, пристрої спостереження, новітні біотехнології); з другого – правосвідомість
потенційних злочинців. Профілактика захисту, як світова стратегія
зменшення практичних можливостей злочинних посягань, вимагає наукового обґрунтування запобіжного впливу на свідомість потенційних
злочинців, технічної охоронної озброєності суспільства, вивчення практики уразливості і можливостей захисту тих чи інших матеріальних
і духовних цінностей від злочинних проявів, використання новітніх
засобів їх захисту в різних сферах життя і галузей виробництва,
розподілу та зберігання, зацікавленості держави у розробленні та
впровадженні різних ноу-хау тощо.
Висновки. Як показує наша дослідницька розвідка, існує певна
незавершеність теорії запобігання злочинності, поки в ній фактично
відсутнє вчення про об’єкт запобіжного впливу. Деякі вчені лише торкаються цієї проблеми, не розробляючи її, не вирішуючи нагальних
теоретичних і практичних завдань. Слід підтримати міркування окремих кримінологів про те, що кримінологічною профілактикою повинні
займатися не ті, котрі вміють лише говорити, а ті, які вміють і робити,
конструктивно діяти, оптимально поєднуючи вербальні засоби і методи з практичним вирішенням суто утилітарних задач (організаційного,
правового, фінансового, технічного та іншого характеру) [11, с. 108–109].
Слід також наголосити, що для вирішення теоретичних і практичних
питань визначеність змісту понять у кримінології не менш важлива, ніж
у інших науках. На практиці наукове поняття «матеріалізується» у певній
діяльності, дозволяє окреслити його зовнішні межі, конкретизувати
характер, сферу застосування, відповідні методи і засоби. Здійснення
кримінологічної профілактики потребує суттєвого наукового, правового,
фінансового, кадрового та іншого ресурсного забезпечення.
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Розділ 2. Наукові статті

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА1*
В конце XX ст. предупреждение преступности стало одной из насущных проблем современности. За последние годы ООН принято
ряд важных документов, в которых мировом сообществу предлагается
относиться к предупреждению преступности не просто как к узкоспецифическому, а как к основному и необходимому виду деятельности по
развитию демократического общества, защите прав и свобод человека.
Предупреждение преступных проявлений важное средство решения
задач общественного развития, понимаемое и как наиболее полное обеспечение основных прав и свобод человека, приемлемого качества его
жизни. Правильно отмечается в литературе, что предупреждение преступности является средством устранения причин несправедливости,
в том числе социально-экономической; оно должно содействовать основным ценностям и целям демократического общества, устремлениям
мирового сообщества [3, с. 313]. Это прежде всего разумная и гибкая
социальная политика цивилизованного общества, которая противопоставляет преступности и ее будущим проявлениям социально-экономические, политические, идеологические, организационно-правовые,
экологические, технологические и иные меры, которые направлены на
дальнейшее поступательное развитие экономики, повышение уровня
жизни народа и его культуры, укрепление правопорядка, создание
благоприятных условий для труда, быта и отдыха всех граждан. Предупреждение преступности реализует антикриминогенный потенциал
общества в целом, всех его институтов. Оно осуществляется ради
устранения социальных противоречий, криминогенного противостояния слоев населения, уменьшения социальной дезорганизации
и человеческой деструктивности. Эти меры вообще должны быть
направлены на предупреждение возникновения и устранение существующей негативной противоречивости в обществе, ослабления последствий кризисных процессов в стране, конфликтов и проблемных
ситуаций в различных сферах человеческого бытия и духовной сфере,
достижения в обществе определенного социального консенсуса.
1
*  Проблеми законності : респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. Х. : Нац.
юрид. акад. України. 1998. Вип. 36. С. 159–166.
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Следовательно, общесоциальное предупреждение преступности,
чтобы оно действительно было таковым, необходимо нацелить на
дальнейшее развитие демократии, усовершенствование общественных
отношений и устранение вместе с тем в перспективе причин и условий
преступности и иных общественно опасных социальных явлений.
Криминализация общества, угрожая законности и государственности
Украины, ‒ достаточно убедительная причина для крупномасштабных
радикальных мер. Общество обязано уяснить остроту криминологической проблемы.
Предупреждение преступности ‒ необходимый, как убедительно
свидетельствует мировой опыт, элемент системного воздействия
государства и общества на преступность. Вместе с тем специальнокриминологическое предупреждение преступлений как составная
часть всей системы воздействия на преступность, с одной стороны,
мощно вторгается в сферу существующих общественных отношений, зачастую вызывая значительную, а порой и «болезненную»
корректировку. Причем велика и степень риска, реализация предупредительных мер может и не дать положительный эффект. А с
другой ‒ объективно, не говоря уже о соображениях субъективного
характера, ограничивает, ущемляет в той или иной степени свободу
и права тех, в отношении которых оно применяется. Осуществление
методов предупредительного воздействия [5, с. 127–136] интенсифицирует социальный контроль, усиливает противостояние общества
криминогенным явлениям, преступности и, наоборот, влечет изменение правового статуса физических и юридических лиц, причинение
морального, физического и имущественного вреда. Возникают новые
правоотношения, в которых его субъекты оказываются вопреки их
воле [8, с. 235, 236].
Вправе ли общество в целях недопущения совершения преступлений и до каких пределов прибегать к мерам, ограничивающим свободу социальных институтов общества и прав граждан? Насколько
законна, гуманна и полезна для общества специально-предупредительная антипреступная деятельность? Речь, стало быть, идет о законности самой концепции предупреждения преступности, особенно
специально-криминологического предупреждения преступлений,
предлагаемых им методов предупредительного воздействия и мер
по их реализации.
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Законность ‒ сложное, многогранное социальное явление, которое
может быть определено с различных сторон: и как принцип права, и как
требование соблюдения и исполнения правовых норм, и как метод государственного руководства обществом, и как режим общественной жизни.
Как принцип деятельности всех органов государства, общественных
организаций и граждан законность состоит в точном, строгом, неукоснительном осуществлении правовых предписаний всеми участниками
общественных отношений, в последовательной борьбе с правонарушениями и в недопустимости произвола в общественной жизни. Применительно к правам человека в соответствии со ст. 12 Всеобщей декларации прав
человека никто не может подвергнуться произвольному вмешательству
в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его
честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту законом от
такого вмешательства или таких посягательств [9, с. 7].
Законность, следовательно, есть основа нормальной жизни общества, его граждан. Она тесно связана с идеями добра и справедливости.
Нормальная жизнь, основанная на законе, на реальном осуществлении
конституционных прав и свобод, немыслима в том случае, если она может быть ущемлена либо нарушается дестабилизирующими общество
криминогенными явлениями. При осуществлении своих прав и свобод
каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям,
какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения
требований морали, общественного порядка и общего благосостояния
в демократическом обществе (п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав
человека, ст. 32 Конституции Украины).
В качестве объекта воздействия специально-криминологического
предупреждения преступлений выступают деструктивные криминогенные социальные явления, нарушающие нормальные условия жизни
и ведущие к совершению преступлений. Для обеспечения социального
интереса всех и с учетом в то же время интересов конкретной личности
необходима эффективно организованная система предупредительного
воздействия на эти деструктивные элементы. Смысл концепции социально-криминологического предупреждения преступлений состоит
в одноименном использовании возмездной санкции и методов предупредительного воздействия.
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Возникает вопрос: не ведет ли специально-криминологическое
предупреждение преступлений в силу внутренней логики к обоснованию применения к лицу мер общественной безопасности до совершения преступления, т.е. к теории опасного состояния? Специальнокриминологическое предупреждение преступлений «не стремится»
установить некий превентивный режим или предусмотреть право
неограниченного вмешательства со стороны государства в тех случаях, когда речь идет о лицах, которые потенциально реально могут
совершить преступление, т.е. когда поступки указывают на реальную
возможность перехода на преступный путь [11, с. 45]. В наиболее
общем выражении концепция специально-криминологического преду
преждения преступлений решительно поддерживает режим законности и правило nullum crimen sine lege, что само по себе исключает
какой‑либо намек на «преступную личность».
Но реалии свидетельствуют, что общество не может оставаться
незащищенным «полем» деятельности деструктивных сил. Законность как социальная ценность нуждается в гарантиях, под которыми
понимаются объективные условия, а также специальные нормативные
средства и способы, посредством которых она обеспечивается. При
этом под специальными средствами, призванными обеспечить режим
законности, имеются в виду средства выявления, обнаружения правонарушений, деятельность органов предварительного расследования;
средства предотвращения, предупреждения правонарушений; меры
пресечения установленных неправомерных действий; меры защиты,
восстановления нарушенных прав, устранения негативных последствий
правонарушений: юридическая ответственность в различных формах
[13, с. 404, 407].
Значит, в целях обеспечения всеобщего законного интереса защиты
социальных ценностей от преступных посягательств, ресоциализации
личности необходима эффективная организованная система воздействия, которая противостояла бы, упреждала появление и распространение, говоря обобщенно, деструктивных тенденций. Такой системой,
как представляется, и является специально-криминологическое предупреждение преступлений. Кстати, предделикатные превентивные
меры предусмотрены законодательными системами многих стран.
Видимо, их необходимость никто в мире не оспаривает, что и нашло
дальнейшее закрепление в Европейской конвенции о защите прав
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и основных свобод человека (от 4 ноября 1950 г.) как конкретизация
положений Всеобщей декларации прав человека, пятидесятилетие со
дня принятия которой в декабре 1998 г. отмечает международное сообщество. В ст. 8 Европейской конвенции указывается:
1. Каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной
жизни, жилище и тайны переписки.
2. Государство не может вмешиваться в осуществление этого права
не иначе как в соответствии с законом и в случаях, необходимых в демократическом обществе, в интересах национальной и общественной
безопасности или экономического благосостояния государства, с целью предотвращения беспорядков и преступлений, для защиты прав
и свобод других людей.
Ставится под сомнение лишь способность общества обезопасить
свои социальные институты и ценности от произвола, от так называемой целесообразности, если ее мотивы выходят за рамки закона.
В литературе встречаются мнения авторов, которые возражают против идеи, что главным направлением борьбы с антиобщественными
явлениями является их предупреждение. Они полагают, что сама эта
позиция неправомерна, так как, будучи прослежена с точки зрения
ее философских, мировоззренческих, гносеологических. прогностических оснований, «фактически означает, что каждый человек рассматривается как потенциальный правонарушитель». А сама попытка
создания науки «социальная профилактика», толкование правового
воспитания как пропаганды опасности нарушения Уголовного кодекса,
выделение правоведами ранних стадий профилактики в работе с несовершеннолетними ‒ «все это вольно или невольно сближает их позицию
с позицией психоаналитиков» [6, с. 22].
Высказанная точка зрения возникла не на пустом месте. Опыт
зарубежной и отечественной юриспруденции знает и прирожденного преступника, и меры социальной защиты, и теорию опасного
состояния преступника, и др. Любая идея, доведения до крайности.
становится абсурдной и опасной. Не каждый человек рассматривается
как потенциальный правонарушитель, а лишь тот, в поведении которого отчетливо проявились криминогенные тенденции, т.е. большая
степень вероятности совершения преступлений. Трудности состоят не
в обосновании идеи специально-криминологического предупреждения преступлений, а в осторожном подходе общества к определению
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понятия «реальная опасность совершения преступления». Какие бы
ни приводились объективные аргументы о ее наличии (А. Б. Сахаров, А. П. Закалюк и др.), все‑таки это вероятностные предположения, оставляющие место для субъективизма, произвола. Речь идет
не только о физическом или психическом произволе в отношении
конкретного лица, но и об иных возможных злоупотреблениях при
проведении предупреждения преступности (могут быть затронуты
законные интересы других физических и юридических лиц, произвольное манипулирование полученной информацией и т.д). Мировое
сообщество чутко реагирует на подобные возможности. Так, в ст. 4
Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка,
принятого резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 27 декабря 1979 г., указанно: «Сведения конфиденциального характера,
получаемые должностными лицами по поддержанию правопорядка,
сохраняются в тайне, если исполнение обязанностей или требования
правосудия не требует иного». Примечателен комментарий к данной статье. По характеру своих обязанностей должностные лица по
поддержанию правопорядка получают информацию, которая может
относиться к личной жизни других лиц и особенно их репутации.
Рекомендуется проявить большую осторожность при сохранении
и использовании такой информации, которая разглашается только
при исполнении обязанностей или в целях правосудия. Любое разглашение ее в других целях является полностью неправомерным
[12, с. 258], что весьма актуально в современных условиях всеобщей
коррумпированности государственного аппарата.
Необходимое равновесие между принципами законности, последовательности и полноты соблюдения прав и свобод человека, включенными в предупредительный процесс, и специально- криминологическим предупреждением преступлений достижимо, как представляется,
при соблюдении ряда условий, как‑то:
1. Четкое законодательное определение понятия «криминогенный
объект предупредительного воздействия» [4, с. 13–24]. Следует особо
выделить криминогенную личность, которая должна быть ограждена
от административного произвола и бесцеремонного вмешательства
властей [10, с. 8].
2. Обрисование видов криминогенных объектов. Субъекты предупредительной деятельности должны в своей практической деятель276
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ности руководствоваться максимально приближенной к реальности
моделью того или иного вида криминогенных объектов.
3. Признание законом права предупредительного вмешательства
со стороны государства, причем исключительно в точно указанных
и определяемых законом пределах. Принцип «дозволено все, кроме
запрещенного законом» должен быть дополнен в отношении властных
государственных органов другим началом ‒ «разрешено только то, что
разрешено в законе» [1].
4. Тщательная, даже скурпулезная регламентация компетенции
субъектов специально-криминологического предупреждения преступлений. Это не мелочная правовая опека. В своих ведущих чертах
предупредительная деятельность должна быть урегулирована законом
так, чтобы ни один его элемент не входил в коллизию с принципом
законности.
5. Установление исчерпывающей системы гарантий прав, свобод
и законных интересов физических и юридических лиц. Именно в законе
должен содержаться исчерпывающий список гарантий прав и законных
интересов всех физических и юридических лиц, в отношении которых
осуществляются предупредительные меры. Необходимо обязательное соблюдение предусмотренных Конституцией Украины судебных
процедур при решении вопросов ограничения человека в его правах
и свободах в предупредительных целях.
6. «Экономия» предусмотренных законом ограничений человека
в правах и свободах, используемых в процессе его ресоциализации
[2, с. 147–158].
7. Закрепление ответственности субъектов при реализации мер
предупреждения преступлений. Принцип ответственности всех тех,
кто осуществляет и в отношении кого осуществляется специальнокриминологическое предупреждение, неразрывно связан с принципом
законности, неотвратимости наказания должностных лиц, органов
и организаций. Но эти принципы не могут быть реализованы в атмосфере коррумпированности, организованной преступности, правового
нигилизма, сочетающей в себе правовое невежество, злоупотребление
правом, разгул правового дилетантства, правовой необязательности
должностных лиц, циничное попирание законов экстремистами. что
ведет к ущемлению прав, свобод и интересов граждан, к дестабилизации в обществе, нарушению демократии [7, с. 3–5].
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ОБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА КРИМІНОЛОГІЧНА
ПРОБЛЕМА *
1

Постановка проблеми. Система запобігання злочинності як
різновид соціального управління складається з таких взаємодіючих
елементів, як суб’єкт і об’єкт, на який і спрямована його запобіжна
діяльність. Ефективність функціонування зазначеної системи, а отже,
і запобіжного впливу суб’єктів, залежить від рівня розробки теоретичних і прикладних питань фундаментальної проблеми об’єкта.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях сучасних вітчизняних і деяких зарубіжних кримінологів (О. М. Бандурка,
О. М. Джужа, В. М. Дрьомін, Л. М. Давиденко, Г. Г. Смирнов та ін.) лише
вживається у контексті джерела, без пояснень, термін «об’єкт», під яким
розуміються причини й умови, інші детермінанти злочинності. Окремі
аспекти проблеми саме об’єкта запобігання злочинності розглядалися
у роботах В. С. Батиргареєвої, В. В. Голіни, Б. М. Головкіна, А. П. Закалюка, С. М. Іншакова, Н. М. Кулакової, О. М. Литвинова, С. С. Шрамко
та ін. Однак цими розвідками розглядувана проблема не вичерпана.
Не вирішена досі низка важливих питань щодо становлення поняття
об’єкта, еволюції уявлень про нього, природу і класифікацію феномену
запобіжного впливу, його мети, тривалості, кінцевого результату тощо.
Метою статті є подальше поглиблене дослідження теоретичних
і прикладних питань проблеми об’єкта запобігання злочинності.
Виклад основного матеріалу. Як ми вже вказували, терміном
«об’єкт (предмет)» позначається існуючий поза нами і незалежно
від нашої свідомості зовнішній світ, матеріальна діяльність; предмет, як складова частина зовнішнього матеріального світу; предмет
пізнання і діяльності людини, суб’єкта [1, с. 448]. Це більш філософське
розуміння об’єкта. У кримінології цей термін отримав дещо інше
змістове забарвлення. Він з’явився у щойно відродженій вітчизняній
кримінології (60‑ті роки ХХ ст.) у 70‑х роках у роботах відомих на
той час учених Г. А. Авансова, К. Є. Ігошева, Г. М. Міньковського та
1*
Проблеми законності: зб. наук. праць / отв. ред. В. Я. Тацій. 2017. Вип. 138.
С. 150–160.
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інших, які вели плідний пошук явищ, процесів та їх зв’язків, що створюють злочинну детермінацію, і намагалися, з одного боку, широкий
діапазон цих явищ і процесів охопити більш ємним теоретичним поняттям, а з іншого – пристосувати його для профілактичної діяльності
органів внутрішніх справ, включивши в нього, окрім причин й умов
злочинності, криміногенних факторів, причинно-наслідкового комплексу, криміногенні детермінанти і кореляти, а також певні території
(наприклад, ринки), контингенти осіб з антисуспільними поглядами, пережитки минулого тощо. Однак, як бачимо, і тоді, як, до речі,
й зараз, немає єдиного розуміння об’єкта запобігання злочинності.
Наведемо для прикладу деякі міркування вчених щоб зрозуміти, що
і саме визначення поняття об’єкта запобіжного впливу і, головне, його
конкретизація для потреб запобіжної діяльності відповідних суб’єктів
викликає певні труднощі і сумніви стосовно адекватності відображення
в науковому понятті сутності криміногенного феномену.
Так, Г. А. Аванесов виокремлює загальний і індивідуальний об’єкти
запобіжного впливу. Загальний об’єкт – це складне явище, елементами
якого є окремі особистості, групи осіб, їх соціальне середовище, фактори, причини, умови. Індивідуальний об’єкт – конкретні особистості [2,
с. 444–445]. З точки зору К. Є. Ігошева, об’єктами запобіжного впливу
виступають матеріальні й духовні явища та чинники, що перебувають
у прямому або опосередкованому причинно-наслідковому зв’язку зі
злочинністю, різними злочинами і особистістю злочинця. Ними можуть бути процеси і чинники соціально-економічного, ідеологічного,
соціально – психологічного та іншого характеру, а також конкретні
індивіди як носії суспільних відносин та середовище, що їх формує [3,
с. 26–27]. К. Є. Ігошев наголошує на тому, що об’єкт і причини – поняття
не тотожні, хоча й близькі. Взаємозв’язок і взаємодія об’єктів, досягаючи певного потенціалу, створюють причини й умови, а також причиннонаслідкові комплекси, які або виявляються у кожному конкретному
випадку, або існують теоретично у виді типових «наборів» негативних явищ, що детермінують видові злочини (вбивства, тяжкі тілесні
ушкодження, крадіжки та ін.). На думку Г. М. Міньковського, об’єкт
кримінологічного запобігання – це соціальне утворення, яке складають:
негативні суспільні відносини у сфері виховання, що утруднюють формування соціально-корисних якостей і полегшують дію чинників, здатних створювати антисуспільну настанову особистості; пережитки мину280
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лого у свідомості і вчинках людей (пияцтво, дармоїдство, аморальність
тощо); окремі особистості або контингенти осіб, правосвідомість
яких спотворена антисуспільними поглядами; конкретні злочини,
сукупність видів і груп злочинів; певні території та ін. [4, с. 10–20].
Що стосується об’єкта запобіжного впливу на індивідуальному рівні,
то, за висновками А. П. Закалюка, ними є поведінка і спосіб життя
осіб з високою імовірністю вчинення злочину; їх соціальні риси, які
відображають антисуспільну спрямованість; соціально значущі при
формуванні і реалізації останньої деяких психофізичних особливостей
індивідів; несприятливі умови мікросередовища та індивідуального
буття; інші довготривалі діючі обставини, що визначають криміногенну
ситуацію і полегшують вчинення злочинів [5, с. 84]. Цікавим є зауваження Ф. А. Лопушанського, який пропонує виокремлювати з множини
детермінант злочинності найбільш суттєві і значущі, які мають чітко
виражену криміногенну спрямованість і виступають як об’єкт впливу
[6, с. 42–43].
Серед сучасних кримінологів слід навести деякі міркування
О. М. Литвинова. Він стверджує, що об’єкт запобігання злочинності –
це те, на що безпосередньо впливають суб’єкти з тим, аби зменшити
кількість правопорушень, запобігти конкретному реально можливому
злочину, попередити його або припинити його вчинення. Для суб’єктів
запобігання злочинності велике значення має правильний вибір об’єкта
кримінологічного впливу, проблема якого є «ключовою з точки зору
ідеології, політики, стратегії і тактики» відповідної діяльності [7,
с. 80–81, 82]. Але далі цього твердження автор не пішов і змістовно
об’єкт запобіжного впливу, на жаль, не розглядає.
У зв’язку з цим доречно звернути увагу наукової спільноти на те, що
у сучасній вітчизняній кримінології майже відсутня наукова полеміка
з фундаментальних її питань. Кожен учений пише своє. Однак наукова
істина народжується і набирає аксіоматичність у наукових дискусіях.
Ми неодноразово у своїх роботах (монографіях, підручниках, статтях,
тезах) порушували проблему об’єкта запобігання злочинності [Див.: 8;
9; 10; 11], проте колективного її обговорення на науково-практичному
рівні до цього часу немає. Між тим, стає очевидним, що без вчення
про об’єкт запобіжного впливу, вміння виокремити його з множини
детермінант злочинності, знайти у об’єктів «точки уразливості» не
може предметно і повноцінно розвиватися як теорія, так і вдосконалю281
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ватися практика запобігання злочинності, яка здатна діяти більш-менш
результативно, коли перед її суб’єктами виступають не абстрактні
«причини й умови», «причинно-наслідкові комплекси» тощо, а реальні
матеріальні і духовні фрагменти буття і свідомості. Це, до речі, одна
з головних умов затребуваності кримінології практикою протидії
злочинності. Актуальною стає вимога, що будь-який суб’єкт повинен
досконало знати об’єкт, з яким маєш справу. Це правило однаковою
мірою значуще як для великих колективних суб’єктів запобігання
злочинності, що діють у загальнодержавному масштабі (наприклад,
уряд), так і для окремих виконавців низового рівня, скажімо, конкретного співробітника органів внутрішніх справ [12, с. 107].
Вітчизняний досвід, а також міжнародна практика запобігання
та протидії злочинності описують, аналізують, групують велику
множину різних за природою походження, розвитком, сферою дії,
стійкістю і тривалістю існування, «географією» проявів тощо негативних явищ й процесів матеріального і духовного характеру, пов’язаних
із функціонуванням держави, суспільства, людей, завдяки яким
відновлюється і поширюється такий різновид соціальної практики, яку
В. М. Дрьомін назвав «кримінальною практикою людей» [13, с. 107], що
на масовому рівні створює такий суспільний феномен, як злочинність,
і запускає механізм злочинної поведінки на індивідуальному рівні. Стає
більш-менш зрозумілим, що поняттям «об’єкт» охоплюється комплекс
взаємодіючих негативних явищ, частина з яких тисячоліттями створювалася людством у процесі свого існування, або біопсихологічних
і фізіологічних недосконалостей людини. Запобігання має спрямовуватися на, так би мовити, обмеження, руйнування, захист від цього
комплексу, запобігання його створенню і взаємодії усіх цих явищ, що
його утворюють. Складнощі полягають у тому, що науці не завжди
відомі ці конкретні явища, точніше, специфіка їх дій, що нерідко зводить нанівець запобіжні зусилля, оскільки їх здійснює або неналежний
суб’єкт, або вживається навіть не той різновид заходів запобіжної
діяльності, або (можливо) суспільство ще не «дозріло» запобігти проявам того чи іншого об’єкта. Виникає й інша проблема – достатність
такого запобіжного впливу. Тобто в арсеналі запобігання не вистачає
відповідного ресурсного забезпечення.
Отже, у найзагальнішому розумінні об’єкт запобігання злочинності –
це окремі чи взаємопов’язана сукупність негативних явищ і процесів
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реальної дійсності матеріального й духовного характеру, різні за
ґенезою, часом виникнення, сферою буття і свідомості, формами
й ступенем інтенсивності проявів своїх властивостей, поширеністю,
існування і різнобічний вплив яких призводить до відтворення на
суспільному рівні злочинності як соціального явища кримінальної
практики, а на індивідуальному – виникнення масової деструктивності,
небезпечної поведінки людей, кримінальної мотивації, наміру, прийняття рішення на вчинення злочину та їх реалізацію. Таким чином,
об’єкт має певну генеруючу силу впливу на суспільні відносини,
внаслідок чого вони деформуються і, у свою чергу, псують людську
правосвідомість чи не сприяють її зміні у позитивному напряму. Людина потенційно стає суспільно небезпечною, кримінально мотивованою,
криміногенною. Наведене визначення поняття об’єкта – лише спроба
наблизитися до його розуміння і, одночасно, стимулювати подальше
розроблення цієї складної фундаментальної кримінологічної проблеми,
пристосовуючи її до практичного використання.
У наукових публікаціях систему соціально негативних явищ
і процесів, частина яких потенційно стає об’єктами запобігання
злочинності, наділяють епітетом «криміногенний», правомірність вживання якого ми неодноразово досліджували у низці робіт [напр., див.:
9, с. 49–53 та ін.]. На наш погляд, криміногенність – це кримінологічно
значуща властивість саме об’єкта запобігання злочинності, яка
характеризує встановлену дослідженнями взаємозалежність об’єкта
й певних видів і груп злочинів, злочинності взагалі, а також суспільно
кримінально загрозливий, небезпечний стан явища, процесу, особи, середовища. Така його властивість виявляється через силу впливу об’єкта
на правосвідомість людей, здатність такого об’єкта (об’єктів) зумовлювати кримінальну практику. Це означає, що окремим явищам, процесам, рисам особистості, стану навколишнього середовища, видам
поведінки, при всій їх негативності, не властива криміногенність.
Лише у своїй сукупності вони можуть досягати певного ступеня
криміногенності. Криміногенність будь-якого об’єкта запобігання
злочинності має варіативний характер і може бути відображена
кількісно-якісними показниками: ступінь криміногенності (висока –
низька); криміногенний набір (більший – менший); криміногенний
інтервал (ближче – далі у системі детермінації злочинності і її проявів).
Ступінь криміногенності – показник, яким визначається міра цієї
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властивості в об’єкті, більша чи менша здатність його впливу формувати певний стан суспільства, який у науці отримав назву «криміналізм»
(О. М. Дрьомін, О. М. Костенко, М. В. Романенко та ін.), та утворювати
причинно-наслідкові зв’язки. Про криміногенність об’єкта та її ступінь
свідчить отримана інформація, оскільки такий об’єкт виявляє себе
зовні, стає для спостерігача помітним. Чим частіша ця «помітність»
конкретного об’єкта спостерігається серед комплексу кримінологічних
детермінант, тим вищий ступінь його криміногенності й навпаки. Наприклад, за даними офіційної кримінально-правової статистики, у 50%
випадків учинення злочинів на побутовому рівні криміногенність осіб
підвищував алкоголізм [14].
Криміногенний набір – структурний показник криміногенності
об’єкта. Відомо, наприклад, що початок злочинного шляху підлітків звичайно зумовлюється одночасною чи послідовною дією набору з трьохп’яти явищ, які самі по собі мають низький ступінь криміногенності
або взагалі його не мають (погана успішність у школі, несприятлива
обстановка в сім’ї, пропуски занять, відставання у навчанні, сумнівні
розваги тощо), але їх збіг перетворює підлітка у криміногенну особу.
Криміногенний інтервал позначає «місце» у причинно-наслідковому
ланцюгу того чи іншого негативного явища. За результатами нашого
спостереження, алкогольне обстеження особистості побутового злочинця має вирішальне значення при розслідуванні вбивства і нанесення
тяжких тілесних ушкоджень [15, с. 12].
Об’єкти запобігання злочинності доцільно згрупувати за критерієм
їх природи. На основі такого підходу можна виокремити з певною
часткою умовності три групи криміногенних об’єктів: 1) соціальні;
2) правові; 3) психогенні.
Група криміногенних об’єктів соціального характеру має широке коло: від негативних явищ на рівні держави, суспільства до
криміногенних явищ і властивостей конкретної особи (алкоголізм,
наркоманія, люмпенізація, проституція, безпритульність, безробіття,
бідність, віктимна поведінка, кримінальна субкультура, конфліктність,
дармоїдство, моралізм тощо). У групу криміногенних об’єктів правового характеру включаються явища, витоки яких лежать у сфері правових відносин, недосконалостей, грубих помилок, протиправних дій,
необґрунтованого, несвоєчасного, некомпетентного, кон’юнктурного
регулювання суспільних відносин на різних рівнях соціального і ду284
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ховного буття людей (скажімо, у сфері тарифів за послуги, податків,
господарської діяльності, оплати праці, пенсійного забезпечення,
земельних відносин та ін.). Група криміногенних об’єктів психогенного характеру охоплює ті генетичні, фізіологічні, психологічні,
психопатологічні, психіатричні аномальні явища, котрі дезорганізують
суспільне життя і спілкування, деструктивно впливають на процеси
нормальної соціалізації і ресоціалізації особи, перешкоджають їй
чи обмежують її здатність адекватно оцінювати свої та інших вчинки і діяти на основі такої оцінки (наприклад, вандалізм, фанатизм,
агресія, аномалії психіки і фізіології, педофілія, гомосексуалізм,
акцентуації, статеві відхилення, деякі захворювання та ін.). Більш
детальна конкретизація об’єктів запобігання злочинності виходить за
межі цієї статті.
Уважний читач помітив, що у тексті статті вживаються поняття:
«об’єкт запобігання злочинності» і «об’єкт запобіжного впливу». На
наш погляд, це різні поняття, хоча й близькі. Відмінність понять закладена у словосполученні «запобіжний вплив».
Слово «вплив» означає «дію, яку певна особа чи предмет або явище
виявляє стосовно іншої особи чи предмета, тиск діяння», «сила влади,
авторитету» [16, с. 382; 17, с. 751]. У рамках комплексного підходу
до вивчення і вирішення питань запобігання і протидії злочинності
П. П. Осипов під системою впливу на злочинність (СВЗ) розуміє
складне утворення, цілісну й упорядковану сукупність соціальних
інститутів, організація і діяльність яких мають основним соціальним
призначенням внесення позитивних змін у майбутній стан злочинності.
Сукупність прогнозованих, запланованих, отриманих позитивних змін
стану злочинності створює запобіжний ефект як важливу характеристику результату діяльності СВЗ [18, с. 15]. С. М. Іншаков вважає, що
будь-яка дія на суспільно небезпечне явище (запобігання, боротьба, контроль) є впливом. Вплив передбачає певний об’єкт. Необхідність визначення об’єкта запобіжного впливу виникає з потреб практики, для якої
конкретизація об’єкта є запорукою ефективного результату діяльності.
Концепція впливу на злочинність дозволяє синтезувати об’єкти, на
які має бути спрямована активність практиків, усі криміналізовані
суспільно небезпечні діянні і криміногенні чинники. Мета впливу
на злочинність – зменшення сумарної небезпеки у суспільстві [19,
с. 115]. Учені-психологи розрізняють такі види психологічних впливів:
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інформаційно-психологічний – це вплив словом (переконання, інформування, наві ювання та ін.); психогенний – фізичний вплив на мозок
людини (лоботомія); психоаналітичний – вплив на підсвідомість людини терапевтичними засобами; нейролінгвістичний – вплив, що змінює
мотивацію людини через внесення до її свідомості спеціальних лінгвістичних програм з метою панування над нею; психотропний (парапсихологічний, екстрасенсорний) – вплив на людину шляхом передачі
інформації через неусвідомлюване сприйняття; психотропний – вплив
на психіку людини за допомогою медичних препаратів, хімічних і біологічних речовин та ін. [20, с. 96].
Вплив – це постійні або термінові активні інформаційні, демонстративні, силові дії (різні за походженням) або їх сукупність у виді здійснення суб’єктами запобігання злочинності стосовно криміногенних
об’єктів конкретних заходів. У будь-якому разі вплив – науково обґрунтований процес, метод, заходи, через які, як очікується (планується),
криміногенні об’єкти зазнають позитивних змін. Хоча такого результату
можна не досягнути. Запобігання злочинності – це пошук ефективного
впливу і не слід боятися поразки, якщо заходи не спрацювали. Тому
можуть бути різні обставини, не обов’язково кримінологічні.
Ще раз підкреслюємо, що вплив на «багатоярусний» об’єкт недостатньо пізнаний, і невідпрацьований механізм його дії потребує кримінологічних досліджень, наукових пошуків і експериментів. Практично
дуже важливо вичленувати ті чи інші криміногенні об’єкти з детермінаційного комплексу. Ось чому актуальною проблемою в кримінології
є розробка теорії кримінологічної класифікації злочинів, завдяки якій
їх множинність упорядковується, конкретизується, що дозволить більш
рельєфно визначити матеріальні або духовні детермінаційні джерела
тих чи інших, схожих між собою за критерієм класифікаційного розподілу, злочинів Особливої частини Кримінального кодексу України.
Таким чином, запобіжний вплив є тиском, цілеспрямованим зусиллям відповідного суб’єкта (суб’єктів) на максимально конкретизований, реально уразливий для нього (них) криміногенний об’єкт, що без
комплексних наукових методик, програм зробити непросто.
Викладене вище не претендує на адекватне визначення поняття
«запобіжний вплив». Однак ми маємо на меті звернути увагу фахівців
(теоретиків і практиків) на обсяг, зміст, види цього комплексного поняття, яким охоплюються знання про об’єкт, суб’єкт, запобіжний вплив,
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запобігання злочинності, методи запобігання, стратегії запобігання
злочинності.
Отже, об’єкт запобігання злочинності являє собою узагальнене
формалізоване соціальне поняття структурованих негативних явищ,
яким відображається певний фрагмент реальної дійсності, визнаних
суспільством соціально небезпечними і безпосередньо або опосередковано пов’язаних зі злочинністю та її проявами. Певна частина таких
явищ здавна відома, а інші відродилися або поновилися (алкоголізм,
наркоманія, вандалізм, віктимізація, експансія, насильство, обман,
психічні аномалії, тероризм, «біле рабство», торгівля людьми, бідність,
безпритульність, безробіття, сепаратизм та ін.). Це, так би мовити,
«фасад» явища.
Що стосується поняття «об’єкт запобіжного впливу», то це конкретизований елемент (елементи) об’єкта запобігання злочинності, що
є умовою (умовами) його існування і поширення. Наведемо лише один
приклад із зарубіжної практики боротьби зі злочинністю.
У деяких країнах широко відомий результативний підхід запобігання побутовому насильству шляхом реалізації «Програми вибору» – нетрадиційного ненасильницького методу навчання способам
контролю гніву і побудови нормальних взаємовідносин у побуті та сім’ї.
Ця Програма розрахована на 12 тижнів і складається з 48 навчальних
годин. Вона містить блок інструкцій для тих, хто був арештований
за побутове насильство або побиття поза побутом. Програма ґрунтується на науковому дослідженні професора М. Хендерхот (США),
результати якого викладені у книзі «Вибір: припинення зловживанням
у інтимних стосунках». Чимало учасників цієї програми змінили свої
погляди і поведінку у міжособистісних відносинах [21, с. 3–8]. У цьому
прикладі (до речі, чудовий зразок використання результатів наукових
досліджень!) об’єктом запобігання злочинності є побутово – сімейне
насильство, а об’єктом запобіжного впливу – свідомість і воля правопорушників. Якщо взяти, наприклад, такий різновид злочинності проти
власності, як кишенькові крадіжки, то тут об’єктом запобігання злочинності буде різновид професійної злочинності – кишенькові крадіжки,
а об’єктами запобіжного впливу – свідомість потенційних жертв і фінансові установи країни щодо максимального скорочення готівкового
обігу. Тобто, якщо об’єкт запобігання злочинності, як правило, завжди
відомий і криміногенний, то об’єкт запобіжного впливу таких властиво287
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стей може не мати. Подальше дослідження фундаментальної проблеми
об’єкта запобігання злочинності має вирішальне значення для побудови
в країні професійної і спеціалізованої системи суб’єктів запобігання
та протидії злочинності.
Висновки. Проведене дослідження свідчить про таке.
По-перше, об’єкт запобігання злочинності – це поняття, яким
охоплю– ються матеріальні і духовні носії детермінант злочинності
та її проявів. По-друге, об’єкт запобігання злочинності завжди
має таку головну властивість, як криміногенність, що обумовлює
кримінальну практику людей, і завдяки чому такий об’єкт (об’єкти) при
дослідженні спостерігається у причинно-наслідковому зв’язку. Потретє, сутність запобігання злочинності полягає в обмеженні або
усуненні криміногенної дії об’єкта. Тому максимальна конкретизація
об’єкта, визначення його характерологічних властивостей і уразливих
місць слугує розробці відповідних стратегій і руйнуючих об’єкт заходів,
а також концентрації зусиль суб’єктів запобіжного впливу на головних
напрямах запобігання та протидії злочинності. По-четверте, тільки реальне, контрольоване, достатньо ресурсно забезпечене запобігання злочин– ності в країні сприятиме розвитку вчення про об’єкт запобігання
злочинності і запобіжного впливу.
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ЗМЕНШЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВЧИНЕННЯ
ЗЛОЧИНІВ ЯК СТРАТЕГІЯ ЗАПОБІГАННЯ
ЗЛОЧИННОСТІ *
1

Кримінальні реалії ХХ і початку ХХІ ст. остаточно зруйнували
наївні уявлення людства стосовно викорінення злочинності шляхом
підвищення матеріального благополуччя людини, високої освіти,
повної трудової зайнятості населення, широкої демократії і процвітання держави. Разом з тим концепція формування антикримінального
устрою як передумови вирішення проблем злочинності залишається
актуальною. На думку професора В. В. Лунєєва, людство не взмозі викорінити злочинність, але воно в силах утримувати її на більш-менш
соціально терпимому рівні [1, с. 921], хоча показник «рівень терпимості», запозичений із теорії соціального контролю злочинності, досить
невизначений і може служити певним виправданням пасивності у боротьбі зі злочинністю, відмовою від розробки стратегії її поступового
скорочення. Отже, повністю відкидати ідею звільнення людства від
значної кількості злочинів, суттєвого їх зменшення навряд чи продуктивно. Вочевидь, що фронтальній протидії злочинності як на світовому,
так і національному рівнях бракує людських і матеріальних ресурсів,
слабкий досвід, ігнорування кримінологічної теорії, необґрунтовані
вимоги щодо досягнення позитивних результатів негайно, імітація
протидії злочинності штучно спотворюють саму ідею запобігання злочинності. Показовим щодо цього є проведений у 2006 р. Рахунковою
палатою України аудит ефективності використання бюджетних коштів
на виконання Комплексної програми профілактики злочинності на
2001–2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 25 грудня
2000 р. [2]. У цій програмі було заплановано 110 заходів запобігання
різним проявам злочинності, питання організаційно-управлінського,
матеріально-технічного та кадрового його забезпечення. Аудит засвідчив, окрім інших недоліків, що у результаті занадто загального
характеру передбачених програмою завдань і відсутності в ній чітких
критеріїв фінансування, на загальну суму коштів (8003,8 млн грн),
1
* Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / Акад. прав. наук України. Харків : Право, 2012. № 3 (70). С. 204–213.
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показану МВС України як спрямовану безпосередньо на виконання
зазначених заходів Комплексної програми, насправді увійшли видатки, пов’язані із поточною діяльністю центрального органу виконавчої
влади [3]. Тобто майже всі 110 заходів фактично залишилися невиконаними суб’єктами запобігання злочинності! За нецільове використання
коштів ніхто не поніс відповідальності; причини такого ставлення до
важливого завдання державних органів, установ, організацій не розглядалися. Водночас робляться висновки, що кримінологічні заходи
запобігання злочинності неефективні…
Однак є, вживаючи військову термінологію, «флангові» удари по
«тилах» злочинності, які скорочують практичні можливості, обмежують соціальне поле різноманітних проявів криміногенного потенціалу
суспільства.
Одним із запобіжних «флангових» ударів є стратегія зменшення
можливостей вчинення злочинів. Поняття «стратегія» у понятійному
апараті кримінології виникло не так давно і знайшло активне застосування у наукових публікаціях [4, с. 39–40; 5, с. 13; 6, с. 46–48].
Стратегія – це засоби досягнення цілей, мистецтво здійснення
боротьби зі злочинністю або її окремими проявами, вибір вирішального напряму для досягнення заздалегідь накреслених цілей. У більш
розгорнутому концептуальному вигляді стратегія запобігання злочинності може бути визначена як галузь державної діяльності, в якій
здійснюються доктринальні питання теорії і практики організації,
перспективного програмування і планування, впровадження запобіжних заходів, дослідження закономірностей превентивної діяльності,
оцінки її ефективності і наступного довгострокового кримінологічного
прогнозування [7, с. 477; 483–484].
При створенні конкретних, що стримують злочинність, стратегій
слід виходити як із запозиченого світового, так і власного творчого досвіду такого запобігання, а також із кримінологічної обстановки, стану
злочинності, рівня криміногенного потенціалу суспільства, розробки
теорії кримінології і зокрема теорії запобігання злочинності, зі ступеня
ресурсного забезпечення, міжнародного співробітництва та ін.
Як зразок можуть бути використані рекомендації VII Конгресу
ООН із запобігання злочинності і поводження з правопорушниками
(26 серпня – 6 вересня 1985 р., м. Мілан, Італія) щодо стратегії запобігання злочинності. На думку експертів, розрізняють два види стра291
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тегій: побічну і пряму. До першої належать: підвищення життєвого
рівня населення (забезпечення відповідних житлових умов, якісне
харчування, зайнятість, соціальне і пенсійне забезпечення, належне
медичне обслуговування тощо); надання належної освіти і виховання
дітям; створення умов для конструктивного проведення вільного часу
молодими людьми; підвищення можливостей отримання гідної роботи, професійної підготовки і освіти для безробітних молодих людей,
для осіб-сиріт, осіб, які відбули покарання у виді позбавлення волі;
розвиток общин, громадськості, оскільки це є частиною заходів щодо
покращення рівня життя; допомога у сфері соціального забезпечення
і фінансова допомога. По суті ці стратегії добре відомі й у вітчизняній
кримінології, ще за радянських часів вони мали назву – загальносоціальні заходи запобігання злочинності. Загальносоціальне запобігання злочинності і за ринкових відносин реалізує антикриміногенні
ресурси суспільства в цілому та всіх його інститутів. Його здійснення
відбувається заради зменшення суспільних суперечностей, соціально
небезпечного протистояння різних верств населення, зменшення соціальної дезорганізації, аномії і людської деструктивності. Ці заходи
мають бути спрямовані на запобігання виникненню, обмеженню та
по можливості усуненню негативних суперечностей у суспільстві, на
пом’якшення наслідків кризових процесів, які відбуваються в країні,
конфліктів і проблемних ситуацій у різних сферах людського буття,
досягнення у суспільстві певного консенсусу.
Другий вид передбачає такі стратегії.
Втручання в кризових ситуаціях. Згідно з рекомендаціями Конгресу
ООН втручання в кризових ситуаціях розуміється як різновид послуг
у межах загальної системи соціального забезпечення, яке доступно
усім віковим категоріям населення. Ці послуги мають широкий характер: від простої поради за телефоном до надання житла та медичного
обслуговування, деінтоксикації у випадках зловживання наркотиками
чи звичайного терапевтичного лікування. На наш погляд, цій стратегії
слід надати більш ґрунтовного змісту: від телефону довіри, надання
допомоги до силового втручання державних структур на різних етапах
злочинної поведінки, фізичного припинення злочинних проявів (наприклад, сімейного насильства, готування до вчинення злочину та ін.).
Виховно-запобіжна та інформаційна робота з населенням. Ані
кримінологічна політика, ані правоохоронні органи не можуть більш292
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менш ефективно діяти без позитивного до них ставлення й активної
підтримки з боку населення. У рекомендаціях VII Конгресу ООН наполягають на проведенні пропагандистських кампаній за допомогою ЗМІ,
зборів громадськості, довіри населення до діяльності правоохоронних
органів, релігійних заходів.
Залучення громадськості до запобігання злочинності. Широке залучення громадян до сфери запобігання злочинності як стратегія протидії
злочинним проявам передбачає розвиток кримінально-правової правосвідомості і розуміння спільності суспільних та особистих інтересів.
Надання допомоги жертвам злочинів. Надання моральної підтримки і матеріальної допомоги громадянам, які потерпіли від злочинів, –
завдання соціальної правової держави. Надання допомоги потерпілим,
жертвам злочинів розглядається як далекоглядна державна стратегія
запобігання злочинності, що передбачає низку соціальних, правових
і кримінологічних аспектів протидії злочинності.
Зазначені стратегії окремо і разом заслуговують на подальшу розробку і впровадження у національну систему запобігання злочинності.
У статті розглядається ще одна важлива стратегія, теж рекомендована VII Конгресом ООН по запобіганню злочинності і кримінальному
правосуддю – зменшення можливостей вчинення злочинів і правопорушень. По суті ці стратегії – складова частина і навіть зміст різновиду
спеціально-кримінологічного запобігання злочинності – кримінологічної профілактики [8; 9, с. 357–400]. Кримінологічна профілактика
злочинності та її проявів означає завчасне вжиття заходів, які здатні
перешкодити виникненню та розвитку злочинної мотивації, і має два
аспекти: активний – наступ на злочинну мотивацію і пасивний – захист
від її можливих проявів. Отже, заздалегідне вживання заходів як певна
предметна діяльність включає заходи щодо випередження, виникнення
і формування кримінальної мотивації і негативного кримінально-правового праворозуміння, обмеження або усунення можливостей її реалізації, а також захисту осіб та різних матеріальних і духовних цінностей
і благ від можливих злочинних посягань.
Залежно від того, які за змістом розробляються і практично вживаються заходи стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів,
можна виділити її окремі види: профілактика випередження; обмеження; усунення; захисту. Вважаємо, що нинішня практика протидії злочинності потребує саме такої структури зазначеної стратегії, оскільки
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в ній дійсно викристалізовуються види діяльності, які вимагають
специфічних навичок, вмінь, підготовки, знань, тобто того, на що на
практиці мало звертається уваги, а там, де це розуміють, з’являються
позитивні зрушення у сфері боротьби зі злочинністю. Неможливо не
погодитися з російським кримінологом А. Е. Жалінським, який понад
30 років тому писав, що спеціалізація і професіоналізація полягає
в тому, що вона, по‑перше, потребує все більше спеціальних, у тому
числі інтегрованих наукою кримінологічних знань, підготовки, підстав на кримінологічній базі; по‑друге, у тому, що розширюється коло
посадових осіб, для яких ця діяльність є основною або провідною;
по‑третє, усередині профілактики утворюються види діяльності, які
потребують специфічних знань, навичок та вмінь [10, с. 283].
Профілактика випередження з метою зменшення криміногенного
потенціалу суспільства – це складова розглядуваної стратегії, що як вид
запобіжної діяльності держави і спеціалізованих суб’єктів спрямована
на мінімізацію виникнення мотивуючих кримінальну активність населення правових, організаційно-управлінських, технічних та інших
умов, що сприяють у вирішенні його частиною своїх проблем шляхом
порушення правової, у тому числі кримінально-правової заборони
[11, с. 7].
Прикладами упровадження профілактики випередження є розділ
VI «Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне
середовище» Комплексної програми профілактики злочинності на
2001–2005 роки [2], заходи якої, як згадувалося раніше, залишилися
невиконаними. Аналогічною є реалізація ідеї кримінологічної експертизи законопроектів в Україні, цінність якої, на думку її розробника
А. П. Закалюка, вбачається саме в тому, що вона дає обґрунтування
для своєчасної, як правило, до прийняття останніх у формі закону,
суспільно доцільної фахової корективи їх змісту, спрямованої на усунення сумнівних або суперечливих норм, і тим самим запобігає негативним наслідкам впровадження законів у життя у вигляді створення
сприятливих умов для реалізації криміногенного потенціалу членів
суспільства [12, с. 191–192].
Профілактика обмеження передбачає винахід і вжиття таких запобіжних заходів, що перешкоджають поширенню в країні, регіоні, місті
тих чи інших проявів криміногенного потенціалу. Обмежувальні заходи
застосовуються тоді, коли йдеться про явища й процеси, існування яких
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є неминучим внаслідок певних історичних і соціальних умов, що не
можуть бути усунені за короткі строки. Відомо, що багато негативних
явищ у сучасному житті, як це не прикро, не можуть бути усунені тими
засобами і технологіями, які є у розпорядженні держави і суспільства.
Це реальний факт, і його слід враховувати в запобіжній діяльності.
Тому ставиться завдання: або по можливості послабити кримінальний
тиск на певні відносини, або локалізувати його просторово-часовими
межами і контингентом осіб. У цьому суть профілактики обмеження.
Вона ставить перед відповідними суб’єктами не утопічні чи занадто
затеоретизовані завдання. Орієнтація на негайне усунення міфічних
причин й умов тих чи інших злочинів окрім дискредитації профілактичних заходів веде до небезпечних соціальних наслідків, зокрема
до волюнтаризму у сфері протидії злочинності. Стратегія обмеження
можливостей вчинення злочинів – це застереження від нього. Єдиний
ефективний спосіб скорочення злочинних проявів у масштабах держави, а особливо в регіонах і містах – є їх обмеження.
Ознакою результативності впровадження заходів обмеження злочинності служить такий показник, як її «географія» (поширеність),
а також коефіцієнт тяжких і особливо тяжких злочинів. Спостереження
свідчать, що найбільш криміногенними регіонами України є Схід та
Південь. Сімферополь, Севастополь, Кіровоград, Дніпропетровськ,
Горлівка з коефіцієнтом 6–7,2 особливо небезпечних злочинів на 1 000
мешканців займають перші місця серед інших міст України. Коефіцієнти злочинності у багатьох містах Західної України у 2–3 рази нижчі.
Найбільш небезпечною з великих міст є Полтава (1,5 злочинів на 1000
жителів). Це обумовлюється, зокрема, складом і менталітетом населення регіону або міста, про що розробникам заходів стратегії обмеження
можливостей вчинення злочинів має бути добре відомо. У запобіжній
діяльності не треба будувати «маніловські вежі» протидії злочинності.
Стратегії, у тому числі одна з них, що розглядується у цій статті, – малі
кроки на шляху опанування злочинності.
Зменшення злочинних проявів починається з наведення в регіоні
порядку. Кримінал – неминучий наслідок, у своїй більшості, його
відсутності, оскільки на рівні суспільної та індивідуальної правосвідомості стихійно складається враження безкарності, безвладдя. Так,
наприклад, суттєве зниження рівня злочинності у Винниці (370 тис.
населення) почалося з підвищення ефективності діяльності міліції:
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було переглянуто маршрути патрулювання; на гроші мерії чергувальні
міліцейські автомашини обладнано системою GPS, що дозволило
швидко діставатися до міста події; запроваджено практику заохочення
співробітників міліції зі відмінну службу. За затримання злочинця мерія
виплачує 10 тис. гривень. Крім того, обмеженню злочинів спри- яли:
освітлення вулиць, що скоротило прояви грабежів і розбоїв; встановлення камер цілодобового спостереження у людних місцях; робота
щодо зниження віктимності населення, особливо серед дітей, підлітків,
пенсіонерів та ін. Навіть ремонт доріг з установленням і нанесенням
відповідних дорожніх знаків і розміток позначився на скороченні
випадків ДТП зі смертельними наслідками [13, с. 72–74].
Профілактика усунення визначає таку діяльність суб’єктів, яка
ліквідує негативні явища й процеси, що активізують злочинні прояви. Останні розрізняються залежно від соціального рівня суспільних
відносин: від недоліків, зумовлених порушенням функцій державних
органів, господарюючих суб’єктів, установ, організацій, службових осіб
і поведінкою громадян, до криміногенних явищ та процесів, які формують
або прискорюють до реалізації вже сформовану кримінальну мотивацію
і правосвідомість. Вочевидь, що й заходи профілактики усунення на
різних соціальних рівнях будуть несхожі. Конкретні криміногенні об’єкти
та їх прояв при цьому не просто «витискуються» з однієї життєвої
сфери в іншу, а реально знешкоджуються, руйнуються, придушуються,
взагалі припиняють існування як такі [14, с. 193]. Невдачі у проведенні
профілактики усунення, як і взагалі кримінологічної профілактики, пояснюються неадекватністю використаних засобів і строків усунення та їх
несвоєчасністю або ж передчасністю. Як показує світовий досвід, усунення деяких асоціальних явищ перетворюється у силові акції і навіть війну
(США – «сухий закон»; Колумбія, Афганістан – війна з наркобізнесом;
США та інші країни – боротьба з тероризмом; Ірак – протидія створенню
ядерної зброї тощо). Це поглинуло великі матеріальні і людські ресурси
і ще потребує чималих коштів, тривалого часу і ресурсного забезпечення.
На рівні регіонів, міст, сіл профілактика усунення може бути використана
щодо ліквідації бездоглядності і безпритульності, корупції, порушення
законодавства у сфері земельних відносин, злочинів проти пенсіонерів
та ін.
Профілактика захисту розглядається як сукупність заходів, що
здійснюються з метою наочної демонстрації засобів протидії злочинним проявам і досягненню їх результатів, що впливає (опосе296
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редковано) на кримінально-правову правосвідомість громадян. На
відміну від профілактики усунення чи обмеження, профілактика захисту прагне створити достатній особистий захист і безпеку людей та
речей, а також зовнішні перешкоди на шляху посягання на суспільні
матеріальні і духовні цінності (зброя, віконні ґрати, спеціальний одяг,
технічні технології, пристрої, новітні хитрощі, «розумні» будинки, засоби про- ти викрадення, сучасна сигналізація, охорона, пакетування
товарів тощо). Профілактика захисту, якщо взяти її окремо, зрозуміло,
оста- точно не вирішує проблему ліквідації злочинності – таке завдання ніхто перед нею і не ставить. Але її повсюдне і послідовне – з нарощуванням зусиль, досвіду, відповідного обладнання та ін. – проведення ускладнює, підвищує ризики невідворотності покарання,
а подекуди і робить неможливим вчинення значної групи (особливо
майнових) злочинів. Навіть сучасна, не кажучи про майбутню, охоронна
сигналізація надійно перешкоджає квартирним крадіжкам. Утім головне не в цьому: профілактика захисту як світова стратегія зменшення
можливостей злочинних проявів потребує наукового обґрунтування
запобіжного впливу на свідомість потенційних злочинців технічної
озброєності держави і суспільства, вивчення практики уразливості
й можливості захисту людських цінностей від злочинних посягань,
використання новітніх технологій і індустрій, впровадження різних
ноу-хау, дослідження доцільності запозичення зарубіжного досвіду
профілактики, у тому числі захисту в національному просторі та ін.1
Проте не все так просто.
Отже, провідна ідея стратегії зменшення можливостей вчинення
злочинів і правопорушень – це створення різних більш ефективних
бар’єрів, перепон, ризиків тощо, які суттєво знижують шанси досягти
мети злочинним шляхом.
Конкретним змістом зазначена стратегія наповнюється у регіональних і міських планах запобігання злочинності. Тому регіональні
вина- ходи у запобіганні злочинним проявам, які не порушують права
і законні інтереси людини, законом не заборонені.
1   
Див.: Чирва А. «Стукач» у законі. Уряд. кур’єр. 2012. 22 черв. С. 3. Виявляється,
здивовано пише автор, що в Америці багато, аж занадто, добровільних помічників
дорожньої поліції, простіше – «стукачів». Це вони, щедро заохочувані, зі шкури пнуться, щоб першими помітити щонайменше порушення правил дорожнього руху і вислужитися. Точніше, набрати балів для хорошої премії…
З точки зору запобігання правопорушенням – це одна з форм участі громадськості у цій сфері. Не суди і не судимим будеш.
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ПРОБЛЕМА КРИМІНОЛОГІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ
І ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ
ПРАВІ УКРАЇНИ *
1

Вступні зауваги. Криміналізація і декриміналізація, пеналізація
і депеналізація (у подальшому – криміналізація і декриміналізація) –
процес правотворення, завдяки якому реалізується кримінально-правова
політика держави. У процесі правотворення виникає усвідомлення
необхідності розширення чи звуження кримінально-правової
репресії, у зв’язку з чим відбуваються певні зміни у кримінологічній
характеристиці злочинності. Якщо розглядати правотворення як право
правотворчого органу на створення кримінально-правових актів, то
постають питання стосовно межі свободи такого розсуду [1, с. 157],
тобто міри об’єктивності у відображенні реальності й необхідності
саме кримінально-правового, а не іншого за природою походження,
втручання держави. Адекватне відображення потенційної кримінальної
реальності потребує певних вихідних положень і кримінологічного
забезпечення.
Процес криміналізації і декриміналізації тих чи інших діянь, явищ
повинен мати, на наш погляд, вихідні теоретичні положення щодо уявлення про сутність злочину та ознаки, що формують його поняття. На
перший погляд, мова йде про створення загального поняття злочину –
поняття, яке у сучасній кримінально-правовій доктрині відкидається.
І це правильно. Але так було не завжди. Існує безліч, щоправда у минулому, спроб сформулювати поняття так званого «природного злочину».
Наведемо кілька з них [2].
Р. Гарофало вважає, що злочин – це діяння, що у будь-який час
і у будь-якому місці порушує відоме звичне поняття людяності та
справедливості або чесності. За Е. Феррі, злочином є діяння, що
вчинюється внаслідок особистісних чи антисоціальних спонукань та
уражає умови буття, ображає середній рівень моральності певного
народу у даний момент його існування. За Г. Тардом: злочини – це всі
1

*  Вісник Національної академії правових наук України. 2015. № 3 (82). С. 107–116.
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діяння, що народжуються повсюди і завжди тими органічними спонуканнями людської природи, які однакові завжди і скрізь; діяння, котрі
суперечать основним умовам соціального життя і викликають завжди
і повсюди несхвалення та осуд. За думкою В. Спасовича, злочини – ті
злочинні діяння, що несумісні зі співжиттям людей і не можуть бути
охоронювані іншими, менш насильницькими засобами – народним
вихованням, освітою, цивільним стягненням, мораллю, громадською
думкою. М. Таганцев визнавав злочином діяння, що посягає на такий
охоронюваний нормою життєвий інтерес, який у певній країні, у визначений час визнається настільки суттєвим, що держава за відсутності
інших заходів охорони погрожує тому, хто посягає на нього, покаранням
[3, с. 18].
Узагальнення наведених вище спроб теоретичного визначення поняття злочину показує, що злочинами є діяння, що порушують: основні
умови співжиття людей; суперечать людяності, справедливості,
чесності; посягають на суттєві особистісні, державні й суспільні
інтереси; ображають моральні підвалини народу в конкретний момент
його існування; викликають завжди і повсюди громадське несхвалення та осуд. Ці положення ще за часів царської Росії й у подальшому
за радянських часів впливали на формування поняття злочину як
основи для криміналізації і декриміналізацїї. Так, у § 5 проекту
Кримінального уложення 1813 р. [4, с. 2], Уложенні про покарання
кримінальні та виправні 1845 р. [5, с. 8], Кримінальному уложенні
1903 р. [6, с. 8] визначалося поняття злочину, виходячи з матеріальної
або формальної його ознаки [7, с. 225–230]. Кримінальним кодексом
(далі – КК) 1922 р. у ст. 6 злочином визнавалася будь-яка суспільно
небезпечна дія чи бездіяльність, що загрожує основам радянського
устрою і правопорядку, встановленому робітничо-селянською владою
на перехідний до комуністичного устрою період часу [8, с. 73]. Стаття 7 КК 1927 р. наголошувала, що суспільно небезпечним діянням
є будь-яка дія чи бездіяльність, що загрожує радянському устрою
або руйнує правовий порядок, який установила влада робітників
і селян на перехідний до комуністичного устрою період часу [9,
с. 149]. У статті 7 «Поняття злочину» КК 1960 р. злочином визнається
передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння
(дія чи бездіяльність), що посягає на суспільний лад України, його
політичну і економічну системи, власність, особу, політичні, трудові,
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майнові та інші права і свободи громадян, а так само інше передбачене
кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, яке посягає на
правопорядок [10]. Згідно з ч. 1 ст. 11 «Поняття злочину» КК України
2001 р. злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне
винне діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину [11].
Кримінальні кодекси України 1960 і 2001 рр. фактично відмовилися
від поняття злочину, замінивши його вказівкою, що злочинами
є суспільно небезпечні винні діяння (дія або бездіяльність), які вже
криміналізовані й передбачені цими кодексами. Основною їх ознакою
є суспільна небезпечність. А чи дійсно вони всі суспільно небезпечні
істотною мірою й чи реальна була необхідність їх криміналізацїї –
невідомо, оскільки самого поняття злочину – законодавчої моделі
для криміналізації – у сучасному кримінальному законодавстві
не закріплено. Тому не безпідставно редакція ст. 11 КК України
піддається критиці. Так, Є. В. Фесенко відмічає її недосконалість.
За його висловом, «ця стаття виглядає як абстрактно сформульована
декларація і не відіграє ролі основоположної норми для практичного
вирішення питань кримінальної відповідальності». Він рекомендує
ч. 1 ст. 11 КК України викласти у такій редакції: «Злочином є акт
суспільно небезпечної поведінки, яка містить ознаки складу злочину, передбаченого цим Кодексом» [12, с. 105]. Але запропоноване
ним визначення поняття злочину по суті не відрізняється новизною.
На наш погляд, недосконалість ч. 1 ст. 11 КК України полягає саме
в тому, що в ній відсутнє поняття суспільно-небезпечного діяння
як кримінально-правової категорії. Існуюче поняття не служить
методологічною основою криміналізації і декриміналізації. Замість
цього у спеціальній літературі, присвяченій питанням криміналізації
і декриміналізації, надається низка показників, сукупність яких, на
думку авторів, змушує правотворця звернути увагу на них з точки зору
негайного кримінально-правового втручання у розвиток подій. Тобто
вирішити питання щодо оцінки ступеня суспільної небезпечності
діянь і доцільності у зв’язку з цим криміналізації/декриміналізації.
Серед різних за призначенням показників, що містять інформацію,
придатну для всебічного аналізу конкретної ситуації і прийняття
рішення стосовно раціональності криміналізації/декриміналізації як
ultima ratio, називають, зокрема: статистичне спостереження певних
подій, фактів, посягань, які спричиняють чи загрожують спричинен301
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ням шкоди людині, суспільству, державі; історичну спадкоємність
правових норм; неефективність інших галузевих правових засобів
впливу на подібного роду порушення; географічну їх поширеність
у країні/регіоні; можливість адекватного закріплення відповідних
заборон у нормах кримінального права; політичну і соціально-економічну доцільність; достатність доказової бази для реального втілення
принципу невідворотності кримінальної відповідальності і покарання; відношення населення до криміналізації/ декриміналізації певного
діяння чи явища; відповідність норм українського законодавства
нормам міжнародного права; реальна можливість ресурсного забезпечення впровадження змін у КК України та ін. [13].
Очевидно, що отримання об’єктивної інформації про сутність
і зміст подій, явищ, фактів, що з’являються або вже існують, їх суспільну небезпечність є можливим за умови попереднього (перед остаточним
вирішенням питання про криміналізацію/декриміналізацію) проведення кримінологічного дослідження стосовно: причин і умов виникнення
та поширення в країні/регіоні того чи іншого діяння, явища, подій;
даних про осіб, що їх вчиняють або беруть участь; наявності жертв та
інших тяжких наслідків; рівня латентності; прогнозування розвитку
криміногенних ситуацій при здійсненні криміналізації чи декриміналізації або пеналізації і депеналізації. А також поліпшення чи погіршення
соціально-психологічного клімату у суспільстві або у певній групі населення; способу та мотивів діяння та ін.
Стає зрозумілим, що головною підставою криміналізації/декриміналізацїї стає суспільна небезпечність діяння. Суспільна небезпечність
злочину як його матеріальна ознака полягає в тому, що діяння або заподіює шкоду відносинам, які охороняються кримінальним законом, або
містить у собі реальну можливість заподіяння такої шкоди [14, с. 74].
Поняття суспільної небезпечності у кримінально-правовій доктрині
розглядається як універсальне поняття, яке характеризує злочин як
різновид правопорушень. Разом з тим нею не відкидається твердження, що поняття суспільної небезпечності повністю може бути вжито
стосовно діянь, які і не передбачені кримінальним законом. Як і будьяке явище, суспільна небезпечність має якісно-кількісні показники:
характер небезпеки і її ступінь, тобто цінність суспільних відносин,
на які посягає злочин, і обсяг небезпеки.
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Ці показники відіграють вирішальну роль при оцінці законодавцем характеру і ступеня суспільної небезпечності діяння, що підлягає
криміналізації чи декриміналізації. Саме у цій ланці правотворення
можливі поспішність і суб’єктивізм. Межі свободи прояву цих недоліків, на наш погляд, звужують кримінологічні дослідження, кримінологічний моніторинг, кримінологічна експертиза законодавчих
актів. Саме поспішність і суб’єктивізм породжують, так би мовити,
«авральну» криміналізацію або декриміналізацію, коли політична
і взагалі кон’юнктурна обстановка потрібні владі для створення правових підстав для негайного втручання в конкретні ситуації. Ціль такої
криміналізації/декриміналізації – швидко відреагувати на якесь явище,
соціальну напругу, партійні вимоги, ізолювати їх найбільш активних
носіїв і залякати пересічних громадян несприятливими кримінально-правовими, кримінально-виконавчими і соціальними наслідками.
Суб’єктивна чи «авральна» криміналізація і декриміналізація знаходиться зовні правового поля і нічого спільного з наукою кримінального
права і демократичною практикою не має.
Однак не все так просто. Іноді динамізм розвитку подій у житті
держави і суспільства потребує без гаяння часу реакції на екстремальні
ситуації з метою посилення захисту конституційного устрою країни,
її цілісності, суверенітету, законних прав та інтересів людини і громадянина тощо. Але й тут повинен діяти принцип: «Не нашкодь!»,
почуття міри, науковість. На жаль, визначення підстав, приводів, умов
та порядку криміналізації і декриміналізації у вітчизняному законодавстві та у законодавстві більшості іноземних держав не існує. Єдиним
кримінальним кодексом, де вони визначені, є КК Іспанії. Згідно зі ст. 1
суд або суддя, отримавши дані про будь-які діяння, що не є караними
за законом, але заслуговують покарання, повинні утриматися від провадження у справі і надати на розгляд Уряду обґрунтування, за якими ці
діяння заслуговують кримінальної санкції. Таким же чином подаються
на розгляд Уряду аргументи стосовно скасування чи зміни норми, коли
відповідно до закону є караними дія чи бездіяльність, які, за думкою
суду чи судді, караються надто суворо, з урахуванням шкоди, заподіяної
правопорушенням, і особи правопорушника [15, с. 190].
Відповідно до ч. 1 ст. 93 Конституції України правом законодавчої
ініціативи наділені Президент України, народні депутати України, Кабінет Міністрів України. Право законодавчої ініціативи здійснюється
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шляхом внесення до парламенту проектів законів, постанов, пропозицій до законопроектів, поправок до законопроектів та ін. Судова гілка
влади такої ініціативи не має, що порушує, на наш погляд, рівність
гілок влади в Україні.
Є ще один важливий аспект криміналізації чи декриміналізації, на
який слід звернути особливу увагу.
Криміналізація і декриміналізація здійснюються тоді, коли в суспільстві і державі відбуваються певні зміни, що обумовлюють появу
низки суспільно небезпечних дій. Вони відображаються у свідомості
громадської думки, знаходять відгук у засобах масової інформації, заявах і скаргах громадян, виявляються у процесі досудового розслідування і судового провадження, адміністративній, дисциплінарній, цивільно-правовій та інших практиках розгляду подій, фактів, правопорушень
тощо. Узагальнюючи, з притаманною кримінологічним дослідженням
методикою, масові чи поки що поодиноко зафіксовані прояви діяння,
які завдають чи здатні завдати шкоди людині, суспільству, державі,
дослідники на базі отриманих даних виявляють характер і ступінь суспільної небезпечності. Часом, на перший погляд, поодинокі суспільно
небезпечні діяння є лише проявами того чи іншого загрозливого явища,
котре або виникає, або вже існує, але певний період ще залишається
латентним внаслідок неуважності до нього з боку відповідних органів
державної влади і громадськості. І нерідко резонанс події виявляє, що
це не випадковий факт, а закономірний прояв людської деструктивності
у різних сферах життєдіяльності. Такі явища криміналізувати значно
складніше, оскільки потрібно запроваджувати інші, ніж існуючі, критерії класифікації злочинів у кримінальному праві. Законодавець і розробники проектів законів йдуть шляхом класичного класифікаційного
критерію злочину – родовим і безпосереднім об’єктом посягання, не
виділяючи серед них суспільно небезпечні кримінально спрямовані
явища. Наприклад, за різноманіттям злочинів проти життя і здоров’я
особи реально існує їх сукупність, які вчиняються у сфері сімейних
відносин – «насильство в сім’ї»; за злочинами проти власності, скажімо,
крадіжками – професійна злочинність, кишенькові злодії; за окремими
випадками насильницького задоволення статевої пристрасті у неприродний спосіб з малолітніми – педофілія; за злочинами, пов’язаними
з умисним знищенням або пошкодженням майна – вандалізм; за актами
терористичної спрямованості – тероризм та ін.
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Сучасна кримінологічна реальність має організований «підприємницький», бізнесовий характер і це треба уявляти. Так, те ж жебрацтво,
плагіат, проституція, замовлене написання дисертацій і інших наукових робіт, масове обдурення населення з боку спритних ділків через
рекламу, фальсифікат продуктів і товарів, гомосексуалізм, педофілія,
рейдерство, маніпулювання з металобрухтом, незаконне відведення
земельних ділянок для забудов тощо, давно стали бізнесом, який має
потужні кадрові, фінансові, матеріально-технічні ресурси і прикриття
(«кришування»). Законодавець не розглядає їх як суспільно небезпечні
дії, які спричиняють людині, суспільству, державі істотну шкоду…
Ці приклади наведені для майбутнього законодавця, якому, можливо,
доведеться мати справу зі створенням таких кримінально-правових
новел, запобіжний вплив яких здійснюватиметься не лише відносно
окремих конкретних дій і осіб, а й щодо самого явища, яке за ними
«ховається». Ця ідея повільно, однак знаходить втілення в КК України
2001 р., скажімо: ст. 2032 КК («Зайняття гральним бізнесом»); ст. 257
КК («Бандитизм»); ст. 2585 КК («Фінансування тероризму»); ст. 149 КК
(«Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини»); ст. 446
КК («Піратство»); ст. 447 («Найманство») і т. ін.
Деякі висновки
1. Криміналізація, декриміналізація, пеналізація чи депеналізація
як правотворчий процес повинні спиратися на вихідні кримінальноправові положення і кримінологічне забезпечення. Вихідним положенням, вважаємо, є визначення в законі загального поняття не злочину,
а суспільно небезпечного діяння, яке і виступає головною його ознакою
при криміналізації/декриміналізації. Дійсно, надати загальне поняття
злочину навряд чи можливо, як показує історичний досвід кримінально-правового правотворення. Тому доцільно сформулювати загальне
визначення суспільно небезпечного діяння, як це було у КК 1927 р.,
яке служить однією з важливих підстав для вирішення питання про
криміналізацію/декриміналізацію. У зв’язку з цим пропонуємо таке
визначення ст. 11 КК 2001 р.:
2. Суспільно небезпечним є діяння (дія і бездіяльність), що реально
заподіює чи може заподіяти істотну шкоду людині, суспільству, державі,
і яке визнається злочином тільки внаслідок його криміналізації.
3. Кримінальній відповідальності підлягає фізична чи юридична
особа, яка вчинила злочин, передбачений цим Кодексом.
305

В. В. Голіна. Вибрані праці

4. Дія чи бездіяльність, які хоча і містять ознаки будь-якого злочину,
передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не є суспільно
небезпечними. Особа за такі діяння не підлягає кримінальній відповідальності.
5. Поняття «суспільно небезпечне діяння» – оціночне поняття
і при свавіллі влади, волюнтаризмі його можна трактувати по‑різному.
Межами обмеження зазначеного негативу є принцип науковості. Для
отримання об’єктивної інформації щодо характеру і ступеня суспільної
небезпечності явищ, подій, фактів необхідний кримінологічний моніторинг, кримінологічні дослідження під кутом зору кримінально-правових інтересів стосовно, зокрема: кримінологічної їх характеристики
(рівень, структура, динаміка), причин і умов виникнення і поширення,
даних про особу порушника, наявності різних за тяжкістю наслідків,
рівня латентності, неспроможності інших, наприклад, правових галузевих заходів і засобів впливу на зазначені явища, події, факти та ін.
Відсутність кримінологічного супроводження процесу криміналізації/
декриміналізації може суттєво позначитися на їх об’єктивності і своєчасності, що навряд чи матиме позитивний соціально-правовий результат. Соціальна обумовленість криміналізації/декриміналізації повинна
доказуватися науковими дослідженнями. Необхідні не конфронтація,
а тісний зв’язок між науками кримінального права, кримінологією
і соціологією.
6. Необхідність дотримання принципу науковості при здійсненні
криміналізації/декриміналізації пояснюється ще й тим, що внаслідок
кримінологічних досліджень окремих подій, фактів, правопорушень
виявляються виникаючі або вже існуючі загрозливі явища, які часто
відомі суспільству і державі, але їх суспільна небезпечність не отримала належної соціальної і кримінально-правової оцінки (наприклад,
організоване жебрацтво, виконання наукових робіт на замовлення,
плагіат, тотальний фальсифікат продуктів і товарів, проституція, педофілія, маніпулювання з металобрухтом, рекламне шахрайство та
ін.). Цим явищам давно властивий організований характер, вони стали
потужним бізнесом, де діють свої позадержавні порядки, ієрархія, відповідальність, покарання, обертаються великі фінанси, існує система
прикриття такої діяльності, поведінки, способу життя. Шкода від цих
діянь колосальна. Адміністративна деліктологія не в змозі стримати
цей мутний антисуспільний потік беззаконня й безкарності.
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7. Криміналізація/пеналізація і навпаки – потужний засіб зміни
кримінологічної характеристики злочинності. Скорочення її шляхом
декриміналізації/депеналізації і розширення спектру приватного
звинувачення (ст. 477 Кримінального процесуального кодексу України) – характерна риса сучасної кримінально-правової політики країни.
«Ручне» маніпулювання зі злочинністю збільшує (і без того) сферу
її латентності, що, у свою чергу, спотворює кримінальну реальність
в Україні, видається за успіхи у справі протидії злочинності, а фактично перетворює пересічного громадянина у заручника кримінального світу. Є певні зауваження і стосовно запровадження інституту
кримінального проступку в Україні. Можна погодитися з думкою
деяких авторів, що «включення кримінальних проступків до чинного
КК України призведе до невиправданої криміналізації, до розширення
кримінальної репресії…» [16, с. 92]. Штучна зміна кримінологічної
характеристики злочинності відбудеться також за умови переведення
частини адміністративних деліктів до інституту карного проступку.
На наш погляд, до кодексу кримінального проступку повинні бути
віднесені ті злочини невеликої і середньої тяжкості, які не зачіпають
безпосередньо права і законні інтереси особи. Інакше людина залишиться беззахисною.
Проблема, що розглядається у цій статті, потребує подальшої розробки, зокрема, вирішення практичних питань реалізації принципу
науковості при криміналізації, декриміналізації, пеналізації і депеналізації. їх сучасне кримінологічне забезпечення бажає кращого.
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СУДИМІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО *
1

Кримінальний кодекс України (далі – КК України) містить окремий
розділ ХІІІ «Судимість», який складається із 4‑х статей: «Правові наслідки судимості» (ст. 88); «Строки погашення судимості» (ст. 89); «Обчислення строків погашення судимості» (ст. 90); «Зняття судимості»
(ст. 91), а також ст. 108 «Погашення та зняття судимості» у розд. ХV
«Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх» КК України. Ними охоплюється сукупність норм, які регулюють
суспільні відносини, що пов’язані з судимістю.
Необхідно розрізняти низку кримінально-правових і кримінологічних конструкцій, складовою яких є судимість: інститут судимості; судимість як факт засудження вироком суду винної особи за вчинений нею
злочин; судимість як певний правовий статус конкретної засудженої
особи; стан судимості у суспільстві; свідомість стосовно судимих осіб.
Інститут судимості – це кримінально-правове загальне поняття, що
інтегрує низку норм, пов’язаних із кримінальною відповідальністю
і покаранням особи: виникненням судимості, строками її правового
буття, загально- правовими і кримінально-правовими наслідками, її
припиненням при передбачених законом умовах у вигляді погашення
або зняття.
Відповідно до ч. 1 ст. 88 КК України «особа визнається такою, що
має судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним вироком
і до погашення або зняття судимості», але самого поняття судимості
немає. За авторським визначенням, судимість особи – це її правовий
стан, створений реалізацією кримінальної відповідальності, що виникає внаслідок засудження її обвинувальним вироком суду за вчинений
нею злочин до будь-якого покарання, який (стан) виступає підставою
для державного осуду і застосування до особи передбачених законом
протягом певного, установленого законом перебігу часу, обмежень та
втрат і відіграє у системі кримінально-правових засобів роль сприяючого фактору досягнення і закріплення цілей покарання [1, с. 22].
Саме законодавцем судимість наділяється такими якостями (властивостями, значенням, наслідками), комбінація яких (теж за його волею,
а іноді і свавіллям) перетворює по суті звичайний у судовій практиці
* Вісник Національної академії правових наук України. 2014. № 3. С. 124–134.
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факт осудження особи у правовий феномен – інститут судимості. Надаючи судимості те чи інше правове значення, а це стосується перш
за все її наслідків, законодавець має можливість створювати підстави
для вдосконалення правових заходів протидії злочинності, регулювати
суспільні відносини щодо різних категорій злочинів, будувати систему
її виправлення і ресоціалізації, не перебільшуючи спроможність держави і суспільства у цьому процесі. Злочинний світ – не абстракція,
а, на жаль, зловісна кримінальна реальність зі своєю субкультурою,
мораллю, звичаями, поняттями, покараннями та ін. Для певної чималої
частини засуджених, судимість – не осуд, а, за їх уявленнями, честь.
Особливо така думка поширюється серед підлітків віком 14–18 років:
бути судимим, носити знаки належності до зло- чинного кола є ледве
чи не ознакою найвищої доблесті [2, с. 56–57].
Для виконання завдань, які постають перед інститутом судимості,
законодавець пов’язує з ним можливість обмеження суб’єктивних прав
особи, тобто загальноправові наслідки судимості, або наступу певних
кримінально-правових обтяжень – кримінально- правові наслідки. Загальноправові наслідки судимості – це різноманітні за видом, обсягом
та порядком настання часткові обмеження прав і свобод особи, яка має
судимість, що передбачаються нормами різних галузей права (крім
кримінального), і застосовуються протягом усього або частини строку
стану судимості особи, але не входить до змісту конкретного призначеного виду покарання. Ця норма нібито відповідає вимогам ч. 2 ст. 63
Конституції України, згідно з якою «засуджений користується всіма
правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені
законом і встановлені вироком суду». Але фактично ж на законодавчому
рівні питання про вид, зміст та межі загальноправових обмежень прав
судимої людини не вирішено. А цих обмежень за різним галузевим
законодавством України вже достатньо. Існує значна кількість законів
і підзаконних актів України, якими передбачені різні обмеження прав
осіб, які мають судимість [1, с. 30–47].
Із судимістю пов’язані певні кримінально-правові наслідки конструктивного та диференційного характеру. Використовуючи так чи
інакше феномен судимості, законодавець створює різні інститути кримінального права, де вона, з одного боку, виступає одним із конструктивних елементів багатьох інститутів Загальної частини КК України,
які регулюють питання повторності й рецидиву злочинів, звільнення
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від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування,
призначення покарання, погашення та зняття судимості тощо, а з
другого – кваліфікуючою ознакою значної кількості складів злочинів
Особливої частини КК України.
Таким чином, кримінально-правове значення судимості полягає
у тому, що, по‑перше, її наявність у особи перешкоджає застосуванню
до неї деяких інститутів кримінального права або їх окремих положень,
які пом’якшують кримінальну відповідальність; по‑друге, за її допомогою законодавець конструює низку інститутів кримінального права,
які при індивідуалізації кримінальної відповідальності за умов, указаних у законі, навпаки, сприяють її застосуванню, що обтяжує правове
становище особи, посилює її кримінальну відповідальність. На відміну
від загальноправових, кримінально-правові наслідки судимості у зазначених аспектах настають лише у разі вчинення особою, що її має за
раніше вчинений злочин, нового будь-якого – за формою вини – нового
злочину. Обсяг і зміст цих наслідків у кожному конкретному випадку
визначаються кримінальним законодавством.
Судимість особи діє з дня набрання законної сили обвинувальним
вироком, протягом певного часу, який залежить від суб’єкта злочину,
ступеня тяжкості вчинення особою злочину (ст. 12 і ст. 90 КК України),
виду покарання та інших передбачених законом умов (статті 89–90,
108 КК України). З їх дотриманням судимість або погашується, тобто
автоматично втрачає своє правове значення, або достроково знімається
судом (ст. 91 КК України, статті 538–539 КПК України). Якщо особа,
що відбула покарання, до закінчення строку погашення судимості знову
вчинить будь-який злочин, перебіг строку погашення судимості переривається і обчислюється заново. У цих випадках строки погашення
судимості обчислюються окремо за кожний злочин після фактичного
відбуття покарання (основного та додаткового) за останній злочин (ч. 5
ст. 90 КК України).
Інститут судимості упродовж майже 90 років перебуває у центрі
уваги вітчизняного законодавця. Він постійно звертається до цього
інституту, доповнюючи його новими нормами або взагалі конструюючи
його за новим концептуальним підходом, як це відбулося у новому КК
України (2001 р.).
Значна увага науковців привертається до проблеми законодавчої
систематизації так званих загальноправових наслідків судимості,
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оскільки поширюються випадки обмеження прав і свобод осіб, які
мають судимість, різними підзаконними актами, що суперечить Конституції України. Пропонується прийняття закону «Про правові наслідки судимості» (назва може бути й іншою). Мова може йти про
загальноправові її наслідки, тому що кримінально-правові наслідки
передбачені Загальною і Особливою частинами КК України. Річ у тім,
що держава повинна прийняти закон, який по суті буде специфічним
переліком тимчасової (а для деяких засуджених і довічної) поразки прав
і свобод громадянина, яка пов’язана саме з судимістю. Утім ч. 2 ст. 63
Конституції України проголошено, що засуджений користується всіма
правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені
законом і встановлені вироком суду. Про який закон ідеться? Вважаю,
що це питання підлягає подальшому обговоренню й осмисленню.
У будь-якому разі воно потребує самостійного вивчення і можливо
не в межах кримінально-правового аналізу, бо взагалі не є предметом
кримінального права. Необхідний інший – міжгалузевий підхід.
Заслуговує на увагу також дослідження проблеми погашення та
зняття судимості, щодо якої у вітчизняному правовому просторі точаться дискусії починаючи ще з 20‑х рр. ХХ ст. (С. П. Мокринський,
В. Д. Філімонов, С. Й. Зельдов, А. П. Сафронов, М. В. Степаненко,
Є. О. Письменський, В. М. Білоконєв та ін.). Можна висловити загальну
думку про те, що строки погашення та зняття судимості мають бути
такими, сприятливий перебіг яких свідчив би про дійсне закріплення цілей кримінальної відповідальності, з одного боку, а з другого – не були
зайвими, такими, що суперечать правомірній природі цього інституту.
Строки погашення і зняття судимості, передбачені чинним КК України,
майже не відрізняються від їх тривалості за КК України 1960 р. Зараз
важко сказати, з яких критеріїв виходив вітчизняний законодавець, обираючи зазначені строки. В юридичній літературі зазначалося: оскільки
строки погашення судимості визначені без спеціальних досліджень, то
навряд чи можна цілком обґрунтовано стверджувати, що питання про
збіг правового (припинення судимості) і життєвого (факти вчинення
нових злочинів під час і після перебігу строків) результату вирішено
найкраще. Питання це не просте і вирішувати його необхідно на основі
ґрунтовних кримінологічних досліджень [3, с. 134–135].
Тісно з кримінальним середовищем і інститутом судимості
пов’язана проблема професійної злочинності та злочинної «кар’єри».
313

В. В. Голіна. Вибрані праці

Не треба забувати, що ми живемо у світі, де існує і злочинний світ як
окремий негативний соціальний феномен, який має своїх «героїв» –
«злочинців у законі», «авторитетів», «лідерів» та їх шанувальників.
Які соціальні цінності відстоює злодійський світ, кого намагаються
удавати із себе засуджені, для яких судимість, вчинений злочин – особлива, «кар’єрна» риса, заслуга тощо?
Суттєвого значення набуває розробка проблеми соціальної адаптації
в сучасних умовах тих осіб, котрі відбули покарання і повернулися до
суспільства, (що неспроможне соціально влаштувати навіть законослухняних громадян) із кримінально-правовою «відзнакою» – судимість.
Ці та багато інших питань постають перед дослідником, який заглиблюється у проблему інституту судимості. Розглянутий нами у цій
частині статті в основному кримінально-правовий аспект інституту
судимості, її погашення та знаття є лише складовим більш глобальної
проблеми – його адекватності соціальним потребам.
Судимість як факт засудження особи судом можна розглядати
з різних боків: це риси біографії людини, яка можливо, буде супроводжувати її все життя і навіть залишиться в пам’яті нащадків, незважаюче на те, що судимість погашена чи достроково знята і вже не має
правового значення. У такому разі судимість відображає той злочин,
який вчинила особа, і навіть класифікаційний ступінь, що має безпосереднє відношення, по‑перше, до «кримінальної біографії» особи, її
«кримінальної кар’єри», і по‑друге – до погашення і знаття судимості,
оскільки, скажімо, за сучасним українським кримінальним законодавством строки її погашення залежать від ступеня тяжкості злочину, за
який особа засуджена (ст. 12 КК України). У даному разі судимість має
абсолютний характер: вона за перебігом строків і умов, передбачених
законодавством, може втратити своє правове значення, але позбутися
самого факту засудження, а отже, і судимості неможливо. І ця обставина
нерідко впливає на долю людини, її рідних і близьких.
Проведені кримінологічні дослідження показують, що чим негативніше людина ставиться до злочинного діяння, тим неспроможнішим
буде її ставлення до винного і тим більшу дистанцію вона намагатиметься установити між собою і злочинцем. Від 50 до 75% опитаних
законослухняних респондентів взагалі не підтримують будь-яких
контактів із раніше судимими за умисні злочини особами, тим самим
однозначно визначили своє ставлення до тих, хто свідомо порушив
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закон. Із усього масиву опитаних дослідниками осіб лише одиниці виключно допускали можливість спілкування з колишніми злочинцями
як друзями або в колі сім’ї, і це в основному з тими, хто вчинив злочин
з необережності. Таке ставлення, зазначають дослідники, ґрунтується
на припущенні, що людина, яка раніше знехтувала погрозою покарання,
може знову зробити те саме [4, с. 211–212; 5, с. 135; 6, с. 68]. Треба
урахувати й інші аспекти.
По-перше, людина, яка певний час перебувала за гратами, отримує
негативний психологічний вплив моралі середовища засуджених, що
деформує особистість, залишає в її свідомості кримінальні зразки
поведінки. Так, за зауваженнями О. М. Пастушені і О. І. Мокрецова,
у значної частини засуджених відсутня надія на можливість правомірним шляхом забезпечити своє майбутнє. Багато з них упевнені
або припускають, що нормальне існування після звільнення навряд
чи відбудеться, оскільки вони неспроможні протидіяти складнощам
життя в умовах свободи, кримінальним спокусам, наслідкам негативного впливу кримінальної субкультури і особистим вадам [7,
с. 169; 8, с. 67].
По-друге, судимі не мали змоги адаптуватися у трудовому колективі
через моральну і психологічну відчуженість; доволі високі, на їхню
думку, вимоги щодо дотримання трудової дисципліни, підвищення
кваліфікації, одержання освіти тощо; відсутність поза сферою трудової
діяльності спіл- кування; небажання самих судимих осіб адаптуватися
до трудового колективу – усього 56% [9, с. 58]. це було за радянських
часів, а зараз?
По-третє, наша правосвідомість «продовжує» докоряти особі, яка
вчи- нила злочин. І навіть не самою судимістю як такою, а тим злочином, який за нею стоїть. Головне те, що особа перебувала у місцях позбавлення волі за ряд загальнокримінальних злочинів, що, як правило,
асоціюються у нашій свідомості зі злочинним світом, його мораллю,
страхом повторення злочинної поведінки безпосередньо проти себе,
майна, близьких родичів та ін. Судимість, у даному разі, виступає, так
би мовити, сигналізуючою ознакою щодо морального обличчя засудженого. Саме ці та інші обставини гальмують виправлення, ресоціалізацію і адаптацію. Треба відверто оцінювати кримінальну реальність.
Судимість, як певний правовий статус (лат. status – правове положення) особи, свідчить про те, що між ними, державою і суспільством
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установлюються відносини, які наповнюються специфічним змістом,
а саме:
– держава і суспільство визначають своє ставлення до судимості
шляхом установлення відносин, що регулюють правовий статус судимих осіб (наприклад, їх права і обов’язки; обмеження доступу окремих категорій судимих до соціальних інститутів, руйнування і підрив
авторитету яких для суспільства небезпечні; створення підстав для
вдосконалення правових засобів боротьби зі злочинністю; анулювання
судимості тощо);
– надаються гарантії законності застосування до судимих осіб
обмежень їх прав і свобод і поновлення таких при дотриманні ними
умов, передбачених законом;
– створення соціальних умов для виправлення, ресоціалізації
і адаптації осіб, що мають судимість, до суспільства;
– здійснення соціального контролю за поведінкою осіб, які мають
судимість, і «примушування» їх до законослухняної поведінки. Строк
погашення або зняття судимості – не «мертвий» сезон, в якому перебуває самостійно засуджений. Він насичений (точніше повинен бути
насиченим) обопільною складною працею повернення до суспільства;
– виявлення й усунення недоліків інституту судимості, вдосконалення його норм відповідно до потреб сучасності. Цьому служить Закон України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу
України щодо адаптації правового статусу засуджених до європейських
стандартів» від 8 квітня 2014 р. [10, с. 18–20].
Існує і таке соціально-правове поняття, як «стан судимості у суспільстві». Взагалі термін «стан» означає «становище, в якому хтонебудь, що-небудь перебуває». У даному контексті судимість використовується як показник засудженості осіб серед населення. Отже,
поняттям «стан судимості» охоплюється статистика судимості, тобто
кількісно-якісна характеристика сукупності осіб, засуджених судами
України протягом певного часу. Але можливо розглядати стан судимості
дещо ширше і глибше – із кримінологічних позицій як значущий показник кримінальної реальності в суспільстві, його криміногенного
потенціалу, рівня морально-психологічного клімату, негативних наслідків. За період з 1991 р. по 2013 р. було засуджено (з числа виявлених
осіб, що вчинили злочини) понад 4 млн громадян, тобто майже кожний
10–11 громадянин України набули статусу судимих. Приблизно 1/3
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із них засуджувалась до різних строків позбавлення волі [11, с. 233].
Характерною соціально-демографічною рисою кримінологічної характеристики особистості злочинця є те, що майже 70% з них – це
особи працездатного віку, які до вчинення злочину не навчалися і не
працювали, а головне – не мали кримінального минулого, тобто судимості. Щорічно частина з них поповнює злочинний світ, просякається
кримінальною субкультурою та її цінностями і стає по суті ворогом
суспільства. Суспільство з «тюремного джерела» постійно поповнюється асоціально налаштованим населенням. Але є й побічні негативні
наслідки судимості для суспільства: порушуються, руйнуються, перериваються подружні взаємовідносини, що згубно впливає на процес
виправлення і реабілітації; обмежуються і перериваються контакти
з дітьми, внаслідок чого часто відбувається згасання батьківських
почуттів до дитини. Більше того, як свідчать зарубіжні дослідження,
діти, чиї батьки за вчинений злочин засуджені до позбавлення волі та
мають судимість, автоматично потрапляють у групу ризику. Не маючи
позитивного чоловічого прикладу щодо наслідування, не отримуючи
належної підтримки та любові, вони нерідко стають ізгоями у суспільстві, шукають підтримки маргінального, а часом і злочинного середовища [12, с. 192]. У деяких країнах світу (наприклад, у Норвегії) приймаються і позитивно здійснюються спеціальні програми для батьків,
засуджених до позбавлення волі.
За дослідженням В. С. Батиргареєвої, ізоляція злочинців, уособленням якої є місця позбавлення волі (а вони, за нашою думкою, є одним
із показників стану судимості), фактично не обмежується лише досягненням цілей покарання, зокрема, кари, а й має далекосяжні негативні
наслідки, які вплітаються у детермінаційний комплекс рецидивної
злочинності [13, с. 365]. Офіційна статистика показує, що у 2010 і 2011
рр. було виявлено осіб, які раніше вчинили злочини, відповідно, 60
373 і 102 694. З них майже 46% у 2010 р. і 35% у 2011 р. – це особи,
у яких при вчиненні нового злочину судимість була не знята або не
погашена [14, с. 12].
Отже, збільшення стану судимості означає, що у суспільстві все
більше відбувається колізія інтересів різних прошарків населення,
посилення його криміногенного потенціалу, що ще гірше порушує
і без того малу солідарність суспільства, і сприяє інституалізації злочинності.
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Суспільна свідомість стосовно судимих осіб відображає ставлення
певних соціальних утворень країни (населення, груп та ін.) до злочинців і злочинності. Суспільна свідомість, як різновид духовного
виробництва, являє собою віддзеркалення соціальної і природної дійсності відповідними соціальними групами або суспільством у цілому
на даному етапі їх розвитку при визначальному впливі на цей процес
суспільного буття. Отже, суспільна свідомість – це сукупність на
буденному (стихійному) і теоретичному (систематизованому) рівнях
ідеальних образів: понять, ідей, суджень, поглядів, уявлень, почуттів,
настроїв, емоцій, оцінок, які виникають у процесі відбиття соціальним
суб’єктом навколишнього світу [15, с. 364–365].
У свідомості населення сприйняття злочинності відображається
у трьох площинах: 1) острах перед злочинністю та її наслідкам; 2) диференціація злочинів і злочинців у суспільній свідомості; 3) ставлення
населення до кримінального покарання і його наслідків.
Острах перед злочинністю є відомим соціально-психологічним феноменом і, як показують вітчизняні і зарубіжні дослідження, належить
до провідної групи «побоювань». В Україні, за даними І. П. Рущенка,
а також моніторингу Українського інституту соціальних досліджень,
острах перед злочинністю є постійним присутнім фактором, що впливає не тільки на свідомість, а й на поведінку індивіда. 70% (з опитаних 200 респондентів) заявило, що вони відчувають занепокоєність
перед злочинністю. Свідомість людини по‑різному сприймає окремі
види злочину та його проявів, відбувається диференціація сприйняття
злочинності і злочинця (судимої особи). Дослідження свідчать, що
пріоритетними факторами, які посилюють острах перед загрозою кримінальних посягань, є, по‑перше, поширеність певного виду злочинів,
ймовірність стати жертвою злочинців, віктимний досвід; по‑друге,
матеріальна шкода від гіпотетичного злочину; по‑третє, сама тяжкість
злочинів у кримінально-правовому полі; по‑четверте, тип злочинця. До
таких злочинців і злочинів належать, наприклад, квартирна крадіжка,
крадіжка з городів, вуличне хуліганство, побиття, тілесні ушкодження,
насильство у сім’ї, сексуальні насильства, обман, обважування, обрахування у торгівлі, пограбування, розбійний напад та ін. [16, с. 289–310].
Що стосується громадської думки, як вияву масової свідомості, стосовно злочинців, то думки респондентів розходяться: від ліберальних
ідей гуманізації до більш жорсткого поводження з ними (резонансні
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справи Лозинського, врадіївська справа та ін.). Для пересічного громадянина злочинець, особливо той, що відбував покарання у вигляді
позбавлення волі, це «людина з рушницею», яку треба, на всяк випадок, остерігатися, навіть якщо не став жертвою злочину. За даними
досліджень Міжнародного опитування жертв злочинів (IcvS), ДНДІ
МВС України, НДІ НАВСУ, проведених протягом 1997–2006 рр., від
60 до 70% осіб, які постраждали від злочинів, не зверталися із заявою
до міліції.
Отже, на початку ХХІ ст. Україна постає перед серйозною загрозою латентизації злочинності і латентної віктимізації. Ступінь остраху
перед особою, яка судима (навіть, коли судимість погашена або знята),
є мірилом рівня свідомості суспільства до судимості як явища взагалі.
це вже гостра соціальна проблема. Вирішити її шляхом тільки толерантного ставлення населення до колишніх в’язнів, не ускладнюючи
зайвий раз життя тим, хто бажає (а хто не бажає, то як бути?) повернутися до законослухняного суспільства (В. С. Батиргареєва), навряд
чи можливо. Реальний шлях: максимально розумна декриміналізація,
скорочення рівня злочинності і стану судимості, більш широке використання державою диспозитивних методів реагування на деякі
суспільно небезпечні прояви, адаптації правового статусу засудженого
до європейських стандартів та ін.
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СЛІДЧО-СУДОВА ПРОФІЛАКТИКА
ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СТРАТЕГІЇ
ЗМЕНШЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВЧИНЕННЯ
ЗЛОЧИНІВ (DE LEGE FERENDA) *
1

Постановка проблеми. Слід нагадати, що у кримінальнопроцесуальному кодексі України (1960 р.) діяла низка статей
(ст ст. 23–232), якими запроваджувалася слідчо-судова профілактика
злочинів. Новим Кримінальним процесуальним кодексом України
2012 р. (у подальшому КПК) профілактична діяльність правоохоронних органів не передбачалася, чим по суті була виключена із єдиної
системи запобігання та протидії злочинності запобіжна функція
судової гілки влади. Між тим слідчо-судова профілактика, як проблема в основному кримінологічна, тісно пов’язана зі стратегією
зменшення можливостей вчинення злочинів, оскільки обидві вони
спрямовані на виявлення, обмеження та усунення обставин, що
сприяють вчиненню злочинів або полегшують досягнення злочинного результату. Саме ці умови (як правило, стандартні для кожного
різновиду злочинів) і використовують злочинці, заздалегідь розраховуючи на них. Їх відсутність або змушує змінювати злочинну тактику
і техніку, або зводити нанівець певний різновид злочинних проявів.
Тому ретропогляд на позитивний досвід застосування слідчо-судової
профілактики у поєднанні з теорією і практикою стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів дозволяє сформулювати de lege
ferenda і доповнити КПК розділом «Слідчо-судова профілактика
кримінальних правопорушень».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Судово-слідча
профілактика і стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів
інтенсивно обговорювалась і обговорюється у роботах вітчизняних
і зарубіжних кримінологів, як-от: полегшує те досягнення, М. Бажанова, О. Бандурки, В. Батиргареєвої, Д. Гарланда, Г. Горського,
О. Гуринської, В. Голіни, В. Дрьоміна, А. Жалінського, М. Жогіна,
В. Звірбуля, В. Зеленецького, Р. Кларка, Л. Коена, М. Колодяжного,
1
* У співавторстві зі Шрамко С. С. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук.
пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків : Право, 2019. Вип. 38. С. 23–34.
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О. Костенка, О. Литвинова, Ф. Лопушанського, Г. Міньковського,
Р. Ньюмана, О. Сахарова, В. Тулякова, М. Фелсона, В. Шакуна, Д. Шелі,
О. Шляпочникова, С. Шрамко та ін. Однак кримінально-процесуальний
потенціал слідчо-судової профілактики, як складової частини саме
стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів, не розкритий
і розглядається вперше .
Мета статті – дослідити цей потенціал і запропонувати законодавцю de lege ferenda закріпити у КПК України в оновленому виді
слідчо-судову профілактику.
Виклад основного матеріалу дослідження. Слідчо-судова профілактика злочинів (іноді – судово-прокурорська-слідча профілактика) регулювалася статтями 23–232 Кримінально-процесуального
кодексу України 1960 р. (у подальшому КПК 1960 р.), якими на органи
досудового розслідування і судового розгляду покладався спеціальний
обов’язок щодо запобігання (попередження) злочинів шляхом виявлення і усунення причин й умов злочину, відносно якого здійснюється
кримінальне провадження. Так, статтею 23 КПК України 1960 р. «Виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину», передбачалося,
що «при провадженні дізнання, досудового слідства і судового розгляду
кримінальної справи орган дізнання, слідчий, прокурор зобов’язані
виявляти причини і умови, які сприяли вчиненню злочину». Статтями
231–232 КПК 1960 р. регулювалася низка питань стосовно процесуальних форм реагування зазначених вище суб’єктів щодо виявлених ними
причин і умов вчинення злочину (подання слідчого або окрема ухвала
(постанова) суду); адресат, до якого направлялися ці процесуальні акти;
строк, упродовж якого адресатом, а це – державний орган, громадська
організація або посадова особа, – повинні були вжити конкретні заходи
(не пізніш як у місячний строк) і про результати повідомлено особу,
котра направила подання або окрему ухвалу (постанову); попередження посадової особи про наслідки залишення нею цих документів без
розгляду: орган дізнання, слідчий, прокурор чи суд зобов’язані вжити
заходів, передбачених статтями 254–257 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вирішувалися й інші питання.
Отже, слідчо-судова профілактика мислилася як спеціальна діяльність органів дізнання, досудового слідства, прокурора і суду, безпосередньо спрямована на запобігання злочинів, що готуються, припинення початих злочинів, після виявлення у процесі розслідування
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і судового розгляду причин і умов, що сприяють їх вчиненню або
полегшують досягнення злочинного результату, і прийняття заходів
щодо їх усунення, здійснення інших запобіжних заходів загальнопрофілактичного характеру, котрі протидіють причинам злочинності,
стимулюють законослухняну поведінку, справляють коригуючий вплив
на особистість і ситуацію [1, с. 33–34]. Деякий коментар і зауваження
до цього визначення слідчої профілактики. По-перше, це визначення
занадто теоретизоване і широке. У більш вузькому і придатному для
практики розумінні слідчо-судова профілактика – це діяльність відповідних її суб’єктів щодо виявлення безпосередніх обставин, зокрема
причин й особливих умов вчинення конкретного кримінального правопорушення, а не злочинності взагалі, обмеження їх дій або навіть
їх усунення шляхом вжиття комплексних заходів як рекомендованих
цими суб’єктами, так в основному – і розроблених адресатами. Треба
також мати на увазі, що слідчо-судова профілактика здійснюється
не вченими-кримінологами, а практичними робітниками, які далекі
від дискусії стосовно розуміння причин і умов. Ледве чи доцільно
спростувати загальновідоме положення, що у причинній закономірності важлива роль відводиться саме умовам вчинення кримінального
правопорушення. Образно кажучи, умови формують і «запускають»
кримінально протиправну мотивацію. За словами В. М. Кудрявцева,
усі ці умови є частиною зовнішнього середовища, в якому відбувається
злочин і настає злочинний результат [2, с. 102]. Зміна умов – один із
можливих засобів запобігання кримінальним правопорушенням. Подруге, більшість з них можуть бути вчинені лише при наявності різних
за походженням і проявом умов. Це не абстрактне поняття. Вони реально існують і на них розраховують злочинці. Саме вони визначають
для існуючих і майбутніх злочинців сферу злочинної діяльності, так
би мовити, «злочинне заняття», ремесло, яке їх годує. Нерідко у кримінологічній літературі використовуються, запозичені із зарубіжної
кримінології, поняття «ситуаційні злочини, ситуаційна злочинність»
у тому сенсі, що майбутній злочинець веде пошук ситуації, тобто збігу
таких вигідних для нього обставин, що впевнюють його (з будь-яких
вигід) в успішності вчинення злочину [3, с. 47–54]. Дійсно, таких випадків вчинення злочинів в нашій кримінальній дійсності достатньо.
Однак при такому розумінні «ситуаційної злочинності» центр уваги
зміщується з умов вчинення злочинів на випадкові ситуації, що мовби
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провокують його скоєння. Але мова повинна йти про природні, соціальні, технічні, технологічні, правові та інші чинники, які існують,
добре відомі мотивованим злочинцям і які вони багаторазово успішно
використовують у своїй злочинній діяльності. Саме на ці чинникиумови повинна реагувати слідчо-судова профілактика, зменшуючи або
навіть усуваючи таким чином можливості вчинення різних злочинів.
Тим самим вона може стати складовою частиною стратегії зменшення
можливостей вчинення злочинів. Відсутність аналогічних норм і приписів у новому Кримінальному процесуальному кодексі України 2012
р. суттєво збіднила кримінологічний аспект процесуальної діяльності
і не сприяє, по‑перше, виконанню судовою гілкою влади її запобіжної
функції і, по‑друге, не відповідає духу і окремим положенням сучасного
кримінального процесуального законодавства (напр., п. 2 ч. 1 ст. 91
КПК України 2012 р.).
Стратегію зменшення можливостей вчинення злочинів можна розуміти, на наш погляд, у широкому і більш вузькому значенні. Широкий
її зміст передбачає мінімізацію умов вчинення злочинів у масштабах
держави не лише шляхом спеціально розроблених заходів, а й завдяки
використання владою антикриміногенного потенціалу держави і суспільства (подолання бідності в Україні, зменшення рівня безробітних
і непрацюючих, пияцтва, алкоголізму, наркоманії, підвищення освіти,
медичного обслуговування, розкрадання державного бюджету, шахрайства у різних сферах господарства та ін.). Власне, йдеться про мудру
спеціальну політику в державі. Але цей аспект стратегії зменшення
можливостей вчинення злочинів виходить за межі теми даної статті.
В узькому розумінні стратегія зменшення можливостей вчинення
кримінальних правопорушень є просторовою профілактикою, завданням якої є максимальне обмеження дії або усунення будь-яких потенційно небезпечних криміногенних (не обов’язково!) умов (обставин,
шансів, недоліків, видів людської поведінки тощо), якими постійно,
стандартно користуються злочинці. Вчиняючи кримінальні правопорушення, винні залишають інформацію стосовно тих обставин, які
вони використали при їх вчиненні, і які потім виявляються у процесі
кримінального провадження [4, с. 2–26].
Таким чином, завдяки слідчо-судовій профілактики поповнюється,
так би мовити, «каталог» злочинних стандартів розглядуваної стратегії,
що слугує поширенню знань про уразливі місця об’єкта злочинного по324
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сягання і пошуку засобів їх усунення. Однак за сучасним кримінальним
процесуальним законодавством України слідчо-судова профілактика
відсутня. Її відсутність пояснюється низкою причин, серед яких – формальне відношення її суб’єктів до виконання цього важливого напряму
запобігання злочинів, непрофесіоналізм, ігнорування нормативних вимог щодо змісту подання слідчого і окремої ухвали (постанови) суду.
Слід лише звернути увагу та таку кримінологічну вимогу, як конкретність, дійсність виявлених причин й умов і тих заходів, які уживалися
адресатами щодо їх усунення. Як показало вивчення слідчо-судової
практики застосування статей 23–232 КПК України 1960 р. у 2000‑х
рр. ХХ ст., лише у 8% кримінальних справ виявлені причини й умови
були конкретизовані. Урешті – причини й умови формулювалися на
основі зроблених припущень про: «недостатній облік і контроль»
(20%); «недоліки підбору кадрів» (15%); «упущення у виховній роботі»
(40%); «порушення трудової дисципліни» (32,8%) та ін. Нерідко у цих
процесуальних документах фігурувало декілька подібних припущень
або їх взагалі не було. Недарма у постанові пленуму Верховного суду
України № 3 від 28 березня 2008 р. «Про практику винесення судами
окремих ухвал (постанов) у кримінальних справах» роз’яснялося: окрема ухвала (постанова) має бути обґрунтованою і вмотивованою. Вона
може бути винесена тільки на підставі матеріалів, досліджених у суді,
та має містити вказівку на дійсні причини й умови, які сприяли вчиненню злочину або іншого правопорушення. Обставини, які належать до
причин й умов, що сприяли вчиненню злочину, підлягають всебічному,
повному та об’єктивному дослідженні у судовому засіданні [5, с. 258].
Дослідження свідчать, що на подібні подання і окремі ухвали (постанови) адресатами приймалися такі запобіжні заходи (часто у сукупності) як-от: «розглянуто, обговорено, прийняті заходи» (52,3%); «посилено політико-виховну роботу» (11,1%); «застосовано громадський
вплив, адміністративне, дисциплінарне стягнення щодо винних посадових осіб і громадян» (17,8%) та ін. Виходячи зі змісту більшості подань
слідчого і окремих ухвал (постанов) суду, ледве чи можливо зробити
оптимістичний висновок, що цілі слідчо-судової профілактики були
досягнуті. Але це підстава для ліквідації усього інституту. У зазначеній
постанові пленуму Верховного Суду України судом рекомендується
встановити суворий контроль за своєчасністю і повнотою виконання
окремих ухвал (постанов) та реагувати на випадки несвоєчасного або
325

В. В. Голіна. Вибрані праці

формального ставлення до розгляду окремих ухвал (постанов) посадовими особами та організаціями, яким вони були направлені (п. 13).
Апеляційним судом предписувалося періодично вивчати практику
винесення судами окремих ухвал (постанов) у кримінальних справах
та вживати заходів до усунення виявлених помилок (п. 14). Як бачимо,
законодавець і судова гілка влади не мали наміру скасувати слідчосудову профілактику. Навпаки, вона повинна була вдосконалюватися.
Вбачається, що у новому чи реформованому КПК України 2012 р. de
lege ferenda слідчо-судова профілактика повинна бути повернена. На
наш погляд, слід ввести окрему главу в КПК під назвою «Слідчо-судова
профілактика кримінальних правопорушень», в якій низкою статей
передбачити: визначення слідчо-судової профілактики; обов’язок органів кримінального провадження виявляти і доказувати обставини,
які дійсно обумовили вчинення кримінальних проступків і злочинів
або посприяли досягненню злочинного результату; форму, склад,
зміст і вимоги до подання слідчого або окремої ухвали (постанови) та
їх кількість; коло суб’єктів, до яких надсилаються ці процесуальні
документи (державний орган, громадська організація, посадові особи, приватні установи); строки прийняття ними рішення про заходи
усунення обставин, які обумовили вчинення кримінального правопорушення (є сенс залишити місячний строк) та ресурсне забезпечення
їх реалізації; відповідальність (дисциплінарна, адміністративна, кримінальна) адресата, посадової особи за невиконання або формального
відношення до приписів подання чи окремі ухвали (постанови); види
контролю суб’єктів даної профілактики за їх належним виконанням.
Можливі й інші приписи.
Висновки. За результатами дослідження можна зробити такі висновки. У соціальній, демократичній, правовій державі запобігання та
протидія злочинам є обов’язком законодавчої, виконавчої, судової гілок
влади. Оскільки це беззаперечно так, то суттєвий і специфічний внесок
у розширення запобіжного діапазону стратегії зменшення можливостей
вчинення злочинів змогла би відіграти слідчо-судова профілактика,
яка була на законодавчому рівні передбачена статтями 23–232 діючого до 2012 р. КПК України 1960 р. Цими нормами був передбачений
обов’язок органів дізнання, досудового слідства і судового розгляду
кримінальної справи виявляти причини й умови вчинення злочину,
а також вносити у відповідні органи, громадські організації чи поса326
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довим особам подання слідчого або окрему ухвалу (постанову) судді
чи суду про вжиття заходів по їх усуненню. Слідчо-судова профілактика в ті часи залучала до запобігання злочинів, а отже і злочинності
широке коло державних органів, органів місцевого самоврядування,
громадських організацій, посадових осіб, громадськість, бізнес, свідомих громадян, їх об’єднань тощо. По суті, слідчо-судова профілактика була потужним сигналізуючим джерелом про криміногенні (і не
тільки!) явища як на державному, так і особливо на місцевому рівнях.
Скасування діючим з 2012 р. Кримінальним процесуальним кодексом
України слідчо-судової профілактики суттєво збіднили державний
потенціал у запобіганні і протидії кримінальним правопорушенням,
порушувало законність, права і свободи громадян. Тому нагальним
завданням законодавчої гілки влади є поновлення слідчо-судової профілактики у новому або реформованому КПК України.
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СТРАТЕГІЯ ЗМЕНШЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ
ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СИСТЕМІ ЗАХИСТУ
КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ *
1

1. Безпека – головна умова суспільного життя. Втілення й гарантія
цієї базової соціальної цінності є вагомим показником спроможності
держави убезпечити національні інтереси від зовнішніх і внутрішніх
загроз в усіх сферах життєдіяльності. Проблема захисту критичної
інфраструктури завжди була актуальною, звернення до неї у теперішній
час вкрай важливе, зважаючи на те, що рівень загрози національній
безпеці нашої країни залишається високим.
Інфраструктура являє собою сукупність галузей, різноманітних
споруд та комунікацій, що забезпечують загальні умови виробництва,
необхідні для ефективного розвитку економіки в цілому і повсякденного проживання людей на будь-якій території. Під критичною
інфраструктурою вважають сукупність об’єктів інфраструктури держави, які є найбільш важливими для економіки та промисловості,
функціонування суспільства та безпеки населення і виведення
з ладу або руйнування яких може мати вплив на національну безпеку і оборону, природне середовище, а також призвести до значних
фінансових збитків та людських жертв [1]. Перелік об’єктів критичної
інфраструктури визначений у ст. 6 Закону України «Про основні засади
забезпечення кібербезпеки України» від 5 жовтня 2017 р. № 2163‑VIII.
Так, до об’єктів критичної інфраструктури можуть бути віднесені
підприємства, установи та організації незалежно від форми власності,
які: 1) провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики,
хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних
технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому
секторах; 2) надають послуги у сферах життєзабезпечення населення,
зокрема у сферах централізованого водопостачання, водовідведення,
постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я; 3) є комунальними,
1
* У співавторстві з Шрамко С. С. Право і суспільство : міжнародний журнал / за
ред. д-ра юрид. наук. проф. Васильєвої В. А. Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. Вип. 7.
С. 42–48.
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аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги
населенню; 4) включені до переліку підприємств, що мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави; 5) є об’єктами потенційно
небезпечних технологій і виробництв [2].
2. В Україні захист об’єктів критичної інфраструктури розпорошений в численних нормативно-правових актах, що носять переважно
відомчий характер. Це обумовлено тим, що відповідні органи державної
влади уповноважені реагувати лише на певні види загроз відносно
підпорядкованих об’єктів, тим самим маючи у своєму розпорядженні обмежений набір інструментів та ресурсів. У підготовленій Національним
інститутом стратегічних досліджень Аналітичній записці «Щодо
створення державної системи захисту критичної інфраструктури»
перелічена низка окремих національних систем, що мають відношення
до захисту критичної інфраструктури у сучасному розумінні цього
терміну, серед яких, зокрема: єдина державна система цивільного
захисту; єдина система запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків; державна система фізичного
захисту; національна система кібербезпеки. При цьому зазначається,
що гострота проблеми захисту критичної інфраструктури полягає
у тому, що жодна з існуючих систем не призначена для реагування
на усі види загроз, що обумовлює відсутність системного підходу на
національному рівні до захисту критичної інфраструктури, який мав
би враховувати численні взаємозв’язки її елементів. Разом із тим жоден
орган державної влади не опікується проблемами захисту критичної
інфраструктури у комплексі [3].
3. Згідно зі ст. 5 Закону України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 р. № 964‑IV національна безпека
України забезпечується шляхом проведення виваженої державної
політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин,
концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній, соціальній,
воєнній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших
сферах [4]. Однією з головних складових державної політики є державна політика боротьби зі злочинністю, яка, у свою чергу, складається
із загальносоціальної політики запобігання злочинності (соціальна
превенція), кримінологічної політики (стратегія поступового зменшення кількісних показників злочинності, допомога потерпілим), кри329
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мінально-правової політики (індивідуалізація кримінальної репресії),
кримінальної процесуальної політики (більш широке застосування
альтернативних тюремному ув’язненню покарань), кримінально-виконавчої політики (соціальна реінтеграція злочинців) [5, с. 59]. І хоча
криміногенним загрозам у контексті захисту критичної інфраструктури
увага окремо не приділяється, вони набувають наскрізного характеру,
оскільки уразливість її об’єктів пов’язана не тільки з надзвичайними
ситуаціями еколого-техногенного характеру, а й з присутністю зловмисних дій людського характеру.
4. Кримінологічна політика за умови її реального впровадження,
здатна, спираючись на наукові дослідження, інтегрувати знання та
прикладні їх аспекти і на цій основі формулювати запобіжні стратегії.
Отже, кримінологічна політика виступає як «генератор» розробки
і втілення у життя галузевої конкретизації запобіжних заходів. Останні
мають відмінності у спрямованості на криміногенні явища, які в теорії
кримінології мають назву «об’єкти».
Поняттям об’єкт запобігання злочинності охоплюються матеріальні
і духовні носії детермінант злочинності та її проявів. Об’єкт запобігання злочинності завжди має таку головну властивість як криміногенність, що обумовлює кримінальну практику людей, і завдяки чому
такий об’єкт (об’єкти) вивчається у причинно-наслідковому зв’язку.
Сутність запобігання злочинності полягає в обмеженні або усуненні
криміногенної дії об’єкта. Тому максимальна конкретизація об’єкта,
визначення його характерологічних властивостей і уразливих місць
слугує для розробки відповідних стратегій і руйнуючих об’єкт заходів,
а також концентрації зусиль суб’єктів запобіжного впливу на головних
напрямах запобігання та протидії злочинності [6, с. 157].
5. Складовим компонентом системи запобігання злочинності є стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів. Зазначена стратегія
представляє собою нормативно врегульовану діяльність державних та
недержавних суб’єктів, спрямовану на створення «захисного простору
і фізичних бар’єрів для злочинності» (випередження, обмеження, а за
можливості й усунення умов, що провокують кримінальну мотивацію
або сприяють вчиненню злочину).
У Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом
Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015, визначені такі
загрози безпеці критичної інфраструктури: критична зношеність осно330
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вних фондів об’єктів інфраструктури України та недостатній рівень їх
фізичного захисту; недостатній рівень захищеності критичної інфраструктури від терористичних посягань і диверсій; неефективне управління безпекою критичної інфраструктури і систем життєзабезпечення
[7]. З огляду на зазначене, убезпечити об’єкти критичної інфраструктури можна лише шляхом усунення наявних виявлених загроз, або умов,
що полегшують або навіть сприяють учиненню злочинних посягань,
тим самим створивши такі обставини, що утруднюють завершення
злочинної мотивації зацікавлених осіб.
6. У межах використання заходів стратегії зменшення можливостей
вчинення злочинів розглянемо напрями убезпечення об’єктів критичної інфраструктури від терористичних посягань. Так, на нашу думку,
необхідно:
– нейтралізувати політичні чинники, що посилюють загрозу тероризму. Мається на увазі врегулювання соціальних конфліктів, виникаючих внаслідок незадоволення економіко-політичним курсом держави,
а також релігійних, національних та територіальних суперечностей;
– обмежити або усунути технічні та організаційні умови, що сприяють терористичній діяльності;
– посилити заходи безпеки стратегічно важливих об’єктів національної інфраструктури (об’єкти газо-, електро- та водопостачання,
місця скупчення широкого загалу людей під час проведення політичних
та культурно-масових заходів);
– посилити протидію терористичній діяльності на прикордонних
територіях та в зоні проведення антитерористичної операції;
– посилити боротьбу з нелегальною міграцією, встановити дієвий
контроль за іноземцями, які перетинають кордони України;
– припинити фінансування тероризму;
– посилити контроль за обігом зброї, вибухових речовин та боєприпасів;
– розробити та впровадити на державному рівні систему протидії
технологіям впливу на свідомість і поведінку людей для маніпулювання
їхніми потребами та цінностями;
– цілеспрямовано формувати громадську думку у напрямку несприйняття ідеології тероризму та осуду будь-яким його проявам [8, с. 66].
7. Протягом останніх років на об’єкти критичної інфраструктури України здійснено низку кібератак, від яких зазнали шкоди
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мільйони користувачів, а великі компанії понесли фінансові збитки. Відмічається зростання інтенсивності кібератак, спрямованих
на інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру, сервери державних та фінансових установ, шкідливе програмне забезпечення
використовується під час атак на енергетичну систему України.
Зважаючи на загрозливі тенденції поширення цього виду загроз та
масштаби шкідливості їх наслідків, слід посилити інформаційну
безпеку шляхом: здійснення оцінки ризиків та загроз інформаційній
безпеці; ресурсного забезпечення розробки нових технологій захисту
від кібератак; поширення та обміну інформацією щодо виявлених
кібератак; інформування користувачів мережі про заходи безпеки
(наприклад, не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях
від сумнівних адресатів, використовувати ліцензійне програмне забезпечення та систему захисту).
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КРИМІНОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА:
ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ *
1

Російський літератор XIX в. В. О. Міхневич (1841–1899 гг.), який
є далекий від кримінології, в одній зі своїх робіт («Язвы Петербурга:
опыт историко-статистического исследования нравственности столичного населения») писав: «Донині ми намагалися по можливості
точно визначити й дослідити, з одного боку, соціально-економічні
й морально – побутові умови, що створюють у масі столичного населення небезпечний «неблагонадійний клас», і з другого – сам цей
клас у його головних видових групах як специфічне середовище, що
вирізняє позитивних злочинців і взагалі служить найбільш плідним
фунтом для зародження всякого роду діянь, що порушують правовий
порядок у сенсі кримінальному… Чуйна до справедливості совість
не може, звичайно, заспокоюватися на дешевих успіхах юстиції щодо
припинення й карання з усією суворістю законів спійманих лише елементарних злодіїв, грабіжників і вбивць, у той час коли незрівнянно
більше, може бути, злочинні, але доки «неспіймані» порушники людських прав, хижаки й марнотрати народного добробуту та явні лиходії
суспільства не тільки залишаються безкарними, а й чванливо фігурують
у «червоному кутку» як обрана «сіль землі» … » [12, с. 113].
Автор даної публікації не міг уникнути спокуси привести цю цитату
повністю: написано понад 125 років тому, а як сучасно сприймається!
Те, що В. О. Міхневич називає «неблагонадійний клас» небезпечним
і вважає його «найбільш родючим фунтом, слугуючим для зародження
всякого роду протиправних діянь», сучасна кримінологія намагається
затвердити його як її наукове поняття – «кримінологічний потенціал
суспільства». Окремих робіт, присвячених осмисленню останнього у кримінологічній літературі немає. Але в контексті висвітлення
близьких до злочинності питань це або близьке йому за значенням поняття згадується в роботах таких учених, як В. М. Дрьомін [4, с. 260],
А. І. Долгова [10, с. 252], Е. А. Позняков [19, с. 181], Е. Е. Раска [21,
с. 223], І. П. Рущенко [23, с. 223], В. І. Шакун [28, с. 30,34] та ін.
1
*  Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. Харків : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. Вип. 119. С. 166–176.
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До категорії «кримінальний потенціал» звертаються кримінологи,
які розглядають її як своєрідну соціально небезпечну «предтечу» різних
злочинних проявів. На думку В. М. Поповича, який використовує це
поняття при обґрунтуванні економіко-кримінологічної теорії детінізації
економіки, криміногенний потенціал – це сукупність деструктивно руйнівних, антагоністичних за своєю природою чинників, що зумовлюють
кримінальну тінізацію суспільно-економічних і цивільно-правових
відносин, які сприяють відтворенню антисоціальної поведінки суб’єктів
цивільного обороту [20, с. 114]. Його учень А. В. Андрушко, екстраполюючи сформульоване ним поняття «криміногенний потенціал» на
дослідження геронтологічної злочинності, називає його сукупністю
деструктивно руйнівних чинників (факторів), викликаних старінням
населення й неготовністю держави до нових викликів, що зумовлюють
зростання геронтологічній злочинності [1, с. 18]
І в першому, і в другому визначенні криміногенного потенціалу йдеться про якісь існуючі в суспільстві різні за своєю природою
деструктивно руйнівні чинники (фактори), слугуючі як би витоком
відтворення антисоціальної поведінки. Фактор у кримінології – це, як
правило, сукупність однорідних явищ, що вирішально впливають на
процес прийняття рішення про злочин. Явища і процеси об’єктивного
й суб’єктивного характеру, які пожвавлюють, зміцнюють, підтримують
і провокують у суспільній свідомості погляди, тенденції, звички, що
лежать в основі антигромадської поведінки (в найширшому смислі) або
безпосередньо викликають чи полегшують вчинення злочинів і живлять злочинність та її прояви, визнаються криміногенними [3, с. 17, 18].
Мета даної статті – спроба розкрити зміст нової для кримінологічної теорії і практики запобігання злочинності правової конструкції
«криміногенний потенціал суспільства».
Звернімося насамперед до конструюючих це поняття термінів.
Криміногенність (від лат. crimen – злочин і грец. genos – рід, походження) – це властивість об’єктів створювати ймовірність злочинної поведінки, породжувати злочинність (наприклад, вживання таких виразів,
як «криміногенна ситуація», «криміногенний тип особистості») [22,
с. 292], а також властивість об’єкта спеціально-кримінологічного запобігання виражати силу його впливу на злочинну поведінку [7, с. 93].
Глибина й ефективність запобіжного впливу багато в чому залежить
від знання суб’єктами запобігання злочинності основних кримінологіч335
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но значущих властивостей об’єкта. Серед них як на найбільш головну
найчастіше вказується на криміногенність.
Терміни «криміногенність» і «криміногенний» тісно взаємопов’язані. Етимологічно другий термін дійсно походить від латинського
«crimen» – злочин і грецького «genos» – рід, походження; тобто це другий елемент складних слів, що означає «пов’язаний з походженням».
Криміногенний – значить сприяючий учиненню злочину, злочинності.
Цим поняттям підкреслюються близька спорідненість і тісна взаємозалежність явища, процесу, особистості або суспільства зі злочинністю
(для порівняння: «психогенний», «патогенний», «техногенний» та
ін.) Отже, криміногенність – це кримінологічно значуща властивість
об’єкта запобігання злочинності, що показує конкретні взаємозв’язок
і взаємозалежність між цим об’єктом, злочинністю і її проявами.
Криміногенність об’єкта – величина змінна, може бути виражена як
кількісно, так і якісно. У цьому плані в кримінологічних джерелах
зустрічаються спроби визначити силу криміногенності об’єктів за допомогою так званого «коефіцієнта специфічності», який фіксував би,
яка частина суспільства, чи хто з осіб, які володіють певними ознаками
(наприклад, бродяги, безробітні, бізнесмени, особи, які зловживають
алкоголем, наркомани, безпритульні та ін.), можуть учинити злочин.
Для подібних цілей і вводиться поняття «криміногенний потенціал»,
під яким розуміється «очікуване число осіб, які вчинять злочини» [3,
с. 18]. Вживаються також категорії: (а) «ступінь криміногенності» –
показник, що характеризує міру цієї властивості в об’єкті, більшу чи
меншу можливість його впливу на злочинні прояви, (б) «криміногенний
набір» – структурний показник криміногенності об’єкта і (в) «криміногенний інтервал», що свідчить про міру зростання або зменшення
криміногенності об’єкта, та ін. [З, с. 19–22].
Потенціал (від лат. potentia – сила) – це джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути використані для вирішення якого-небудь
завдання, досягнення певної мети; можливості особи, суспільства,
держави в певній галузі [2, с. 948].
Не претендуючи на показ вичерпної повноти спроб учених сформулювати поняття «криміногенний потенціал» і на коректність використовуваних термінів (хоча кожен підхід і несе в собі раціональне
зерно), вважаємо, що ця кримінологічна категорія становить собою
рівень прихованої можливості особистісного й соціального масового
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порушення моральних заборон і правових (у тому числі й кримінальноправових) норм, яка може проявитись (і проявляється) за певних умов
і зазнає кількісно-якісної інтерпретації.
«Криміногенний потенціал» – кримінологічне поняття, що розкриває соціальну суть та основні властивості (риси, якості) цього явища
як особливої форми реально існуючого стану суспільства і важкоуловимою правовою регламентацією. Але цією категорією охоплюються
різні за ступенем суспільної небезпеки і правового регулювання самостійні (хоча часто і взаємопов’язані) фрагменти дійсності – як кримінально-правові, йменовані нами збірним терміном «злочинність», так
і ті, які можуть бути розглянуті законодавцем щодо їх криміналізації
або деліктолізаціі (тобто можуть знайти кримінально-правові чи адміністративно-правові формалізовані ознаки, що підлягають фіксації
відповідними органами), і ті, які загрожують порушенням моральних
і правових імперативів та норм.
Оскільки вважається, що криміногенний потенціал визначається
для кожної країни, періоду часу, року плюс (використовуючи думку
Е. Феррі) різними умовами фізичного й соціального середовища, вплив
яких комбінується певним чином з особистісними й соціальними складниками потенціалу [26, с. 240], спробуємо це пояснити й аргументувати.
Зауважимо, що це не легке завдання, бо немає особистісного без
соціального і навпаки. Цей поділ, звичайно, умовний, але ця умовність
підштовхує нас ще раз придивитися до особистості, оскільки вона
в ланцюзі складного переплетіння біологічного й соціального виявляється слабкою ланкою. Ми не помилимося, якщо дозволимо собі
заявити, що не існує такої сфери життєдіяльності людей України, де
злочинність не проявила б себе. За роки самостійного розвитку держави (тобто понад 20 років) до органів кримінальної юстиції із заявами
про вчинені злочини звернулося понад 31 млн. жителів країни. Тільки
в міліцію щодня надходить 10 тис. заяв і повідомлень про злочини,
і лише в окремих випадках порушуються кримінальні справи [27, с. 4,
13]. Не виключено, що якась частина інформації й не стосується порушення кримінально – правових норм, та все ж … Іноді (мабуть, ще
з часів Ч. Ломброзо, Е. Феррі та їх послідовників) прослизає ідея, що
вирішення соціально – економічних проблем автоматично не створить
морального і кримінологічного благополуччя в Україні, оскільки в ній
(як і в будь-якому суспільстві) існує певна частина населення із пси337
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хічними й соціальними відхиленнями, генетичними аномаліями, незадоволеного своїм матеріальним становищем. А це означає, що певний
рівень злочинності існуватиме завжди. Але при цьому додається, що
убогість значної частини суспільства, його різка соціально-економічна
диференціація (в тому числі й за рахунок кримінального збагачення),
втрата громадянами віри у здатність владних структур захистити їх
життєво важливі інтереси, брак практики наукових кримінологічних
експертиз – усе це об’єктивно сприяє тому, що певна частина соціуму
вибирає варіанти протиправної поведінки [28, с. 31].
Така кримінологічна правда не є марною вигадкою вчених-кримінологів і політиків. На 1 січня 2012 р. 115 688 засуджених відбувають покарання у виді позбавлення волі, а понад 37 тис. перебувають у слідчих
ізоляторах і чекають своєї долі. За 2010 р. рівень злочинності зріс на
15,2% (порівняно з попереднім роком), а в 2011 р. на території України
зареєстровано 515,8 тис. злочинів, що на 3% більше порівняно з 2010 р.
При цьому ставлення українців до правоохоронних органів продовжує
погіршуватись. Повністю підтримують діяльність міліції 6% респондентів, опитаних Центром Разумкова, не підтримують – 57%. Третина
українців не хотіла б зустрітися з міліціонером уночі на тихій вулиці …
Виправлення засуджених в українській пенітенціарній системі майже
неможливе: в місця позбавлення волі повертається, принаймні, кожен
3‑й. Ці слова емоційно висловлені політиком – народним депутатом
Верховної Ради України В. Колесніченком [8, с. 4], а наведені дані
містяться в офіційній кримінально-правовій статистиці [5].
Однак може скластися враження, що злочинність в Україні – доля
осіб, не задоволених своїм матеріальним становищем, і якоїсь частини неповноцінних, визнаних осудними. Тоді виникають запитання:
це вони «дербанять» (як пишуть у ЗМІ) Україну, розтягуючи її природні багатства, матеріальні й духовні цінності; це вони створили
120‑мільярдну тіньову економіку в країні, що становить близько 30%
її ВВП; це вони за 5 років збільшили вшестеро мільярдерів у державі
(з 5 до 30 млрд.) і знизили доходи пересічних українців у середньому
на 10%, в результаті чого кожен 5‑й її громадянин отримує сьогодні
місячний дохід менше прожиткового мінімуму (911 грн.). Число тих,
кому грошей не вистачає навіть на їжу, за половину 2011 р. збільшилося з 13,7% до 17,5% [25, с. 4]. Там, де більшість населення країни
становить матеріально забезпечений середній клас, який має необхідні
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блага для життя, ще можна, так би мовити, підстьобувати самолюбство
про вілли, заміські будинки, розкішні автомобілі, мільйони тощо. А в
країні, де 80% громадян – це жебраки або напівзлиденні, які ледь-ледь
зводять кінці з кінцями, хвалитися, що зросла чисельність мільярдерів
і мільйонерів, але не знизився рівень бідності, незважаючи на бадьорі
заяви про її подолання – просто гріх і блюзнірство [18].
Криміногенний потенціал суспільства зумовлюється соціальною
нерівністю. Гіпотеза, що нерівність у розподілі матеріальних благ
є дестабілізуючим чинником, зокрема, причиною злочинності, давно
вже висунута вченими різних правових шкіл і напрямів [17, с. 73],
експериментально підтверджена в Україні. Те, що ст. 1 Конституції
Україна вже проголошена соціально правовою державою, ще ні про що
не говорить. Соціальна держава передбачає не формальне проголошення або визнання соціальних прав, а їх дійсну реалізацію, що вимагає
створення умов, що забезпечують гідне життя і всебічний розвиток
особистості [15, с. 12].
Звернімо увагу ще на один важливий аспект криміногенного потенціалу. Підґрунтям концептуальної позиції про природу злочинності
є переконання, що суспільна людина завжди соціально небезпечна,
оскільки (ще раз підкреслюємо, і це очевидно) вона має природну
здатність долати всі заборони (табу, правові норми), що, звичайно ж,
як і інші здібності людини (музикальність, творчість, математична
або поетична обдарованість, бродяжництво, допитливість і багато
іншого), або соціально затребувані й заохочувані суспільством, або
ж такі, що ним відкидаються й караються. На мотиваційну сферу саме
деструктивної поведінки впливають когнітивний і вольовий елементи
вибору варіантів поведінки, які людина напрацьовує в процесах індивідуації й соціалізації, тобто при духовному дозріванні й адаптації
до суспільного життя [9, с. 91, 92]. Універсальна здатність людства
до деструктивності, в тому числі і злочинності (а вона виявлялась
і виявляється у всьому світі й у всі часи, серед народів цивілізованих
і не дуже, у всій різноманітності й хитромудрості, у спритності й у
вражаючому уяву професіоналізмі, організованості й навіть стійкості), – це, на жаль, кримінологічний факт. У кожну епоху особливо
виділяються ті чи інші прояви криміногенного потенціалу – злочини,
які найкраще характеризують його складники, то саме цих злочинів
вчиняється більше порівняно з іншими часами.
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Кримінально-правова статистика органів МВС України констатує
що за 20 років самостійності в Україні було зареєстровано понад 10 млн.
тільки злочинів, а осіб, які їх вчинили, виявлено, понад 6–7 млн., тобто
на кожного 5‑го мешканця приходиться як мінімум один злочин і на
кожного пересічного громадянина країни – один злочинець.
Приблизно стільки ж і потерпілих від злочинів. Половина всіх зареєстрованих злочинів становлять крадіжки, в тому числі з квартир
(1 млн. квартирних крадіжок), десятки тисяч вбивств, тяжких тілесних
ушкоджень, розбоїв, грабежів, зґвалтувань також.
Близько 2 млн. злочинів на сьогоднішній день не розкрито. Щорічно
знімається з реєстраційного обліку і віддається забуттю понад 150 тис.
кримінальних справ, тобто злочинці залишаються серед нас, поповнюючи особистісний аспект криміногенного потенціалу суспільства.
Матеріальний збиток від досконалих злочинів тільки за 2011 р. склав
майже 62 млрд. грн. [5].
А що вже говорити про непоправні жертви, здоров’я, благополуччя?
Адміністративних правопорушень просто не злічити – їх легіон!
Тільки по Харківській області за 11 місяців 2011 р. таких зареєстровано понад 1 млн. Але ж багато з них відрізняються від злочинів лише
волею законодавця [6].
І при всьому цьому латентність злочинів і правопорушень не
враховується. Результати деяких судових рішень показують або особа вчинила злочин, що залишився латентним, або правоохоронними
органами особистість винного не була встановлена. Аналогічне
дослідження було проведене вченими Луганській області України.
Отримані дані дають підставу вважати, що в цілому «християнська
парадигма правильна: світ дійсно складається з грішників», хоча
святі не перевелись і в наші дні [11, с. 56, 57]. Нехай такі твердження – своєрідна кримінологічна метафора. Але, попри наше чванливо
«цареприродное» самолюбство, цей нещадний висновок підтверджує, що сутність злочинності закладена в базових людських рисах,
у ментальній духовності і психічній конструкції індивіда, тобто в нас
самих. Людина давно це зрозуміла і постійно користується цією
своєю генетичною вродженою властивістю. Е. А. Поздняков з уїдливою відвертістю пише, що кожна людина не тільки здатна на злочин
теоретично, але й робить його на практиці при всякому зручному
й незручному випадку [19, с. 181].
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Домінуюча мотивація проявів криміногенного потенціалу в нашому
суспільстві приймає різні форми: це користь, особиста вигода, влада,
помста, секс тощо. За твердженням В. В. Лунєєва, питома вага користі
у злочинній поведінці досягає 80–90% і більше. Користолюбство,
дикість і примітивність людської поведінки ще більшою мірою ніж
у минулі століття стають нормою буття людини і в нашу епоху, що претендує на цивілізованість. Соціальний процес не облагородив людську
мотивацію [14, с. 43]. Як пише німецький кримінолог Г. Й. Шнайдер,
виходячи із сучасного стану кримінологічних досліджень можна констатувати, що злочинність – це нормальна буденна поведінка людей,
яку вони осягають. І в будь-якому випадку вона не пов’язана ні з якими
фізичними чи психічними відхиленнями … [29, с. 317].
Подібних гіпотез і тверджень у науковій кримінологічній літературі
більш ніж достатньо. Вони висунуті такими відомими кримінологами,
як Д. А. Дриль, А. І. Долгова, В. М. Дрьомін, А. П. Закалюк, В. В. Голіна,
Д. А. Шестаков та ін. Тому навряд чи є тут доречним скептицизм з приводу того, що найважливішим відкриттям кримінологів є виявлення
ними майже тотальний поширеності серед населення здібності до
вчинення злочинів [9, с. 92–94]. Радянська кримінологія, як почасти
й сьогоднішня, і законодавчі й підзаконні акти розглядають злочинність і різноманітні її прояви як якийсь чужорідний деструктивний
для суспільства елемент, соціальну патологію, що відхиляється від
звичайної поведінки щодо небагатьох, як хворобу духу чи слабку вихованість частини населення і т. д. Проте життя з його економічними,
ідеологічними, політичними зигзагами свідчать про зворотне. Учинення багатьох злочинів – це не якась виняткова, гранично ірраціональна
людська поведінка (хоча такі факти теж мають місце), а дуже поширена
і для багатьох раціональна, звична, економічно вигідна поведінка. Мав
рацію Ж.‑Ж. Руссо у своєму тезі: «порок і зло, з ужитку яких отримує
вигоду безліч людей, поширюються самі собою, але те, що корисно для
всього суспільства, майже ніколи не здійснюється інакше, як силою, бо
приватні інтереси завжди цьому противляться» [24, с. 150].
Наївно думати, начебто злочини і злочинність пов’язані з якимись
невідомими науці властивостями, таємницями, вадами, притаманними
невеликому числу людей, так званим «дезорганізованим особистостям», поведінка яких, як стверджує В. І. Шакун, є, «безумовно, надприродним результатом «взаємодії біологічного, психічного й соціального»
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[27, с. 16, 17]. Може, це й так. Кримінальній історії такі «екзотичні»
типи відомі, хоча ступінь їх осудності викликає сумнів … Але основний масив криміногенного потенціалу суспільства складається, звичайно ж, не з них. Для дуже багатьох середньостатистичних громадян
України, посадових осіб, працівників органів влади й управління,
правоохоронних органів, підприємців, фермерів, професійних та організованих злочинців, судимих, рецидивістів, алкоголіків, наркоманів,
різних шарлатанів, маргіналіє, безробітних та інших, тобто тих, які,
власне, і становлять особистісний складник криміногенного потенціалу,
здійснення найрізноманітніших умисних злочинів (від убивств до викрадення каналізаційних люків) стало для одних способом виживання,
для других – формою повсякденної звичної поведінки, для третіх – накопиченням капіталу й засобом збагачення, для четвертих – примусовим «відпрацюванням» взятих на себе зобов’язань і т. д.
Значить, людська схильність до деструктивної, девіантної поведінки, що полягає в можливості вирішення членами суспільства своїх
проблем, задоволенні своїх потреб шляхом порушення кримінальної
заборони і практичне втілення цієї можливості за наявності зумовлюючого її соціального складника криміногенного потенціалу – це теж кримінологічний факт. Соціальний складник криміногенного потенціалу
суспільства – це навколишній (у широкому й вузькому сенсі) фізичний,
матеріальний і моральний світ з його науково зрозумілими і поки що
незрозумілими явищами і процесами. Найчастіше здатність людини до
відхиленої поведінки, мабуть, закладено в адаптаційних генетичних
потребах, або, як намагаються пояснити деякі фахівці, у її рисах, визначеним Богом (Зверхрозумом) [16, с. 110]. Звичайно, незрозумілого
у природі чимало, але, як видається, не можна пов’язувати всі процеси,
що відбуваються на Землі (особливо у сфері людських відносин), із
впливом потойбічних сил і міняти методологію вивчення злочинності
з матеріалістичних позицій на інші. Як би там не було, а злочинність
(принаймні, багато її проявів) – явище земне і творцем її є людина,
тобто її особистісний складник. Тому приземлімося, так би мовити,
за кримінологічним столом і поговорімо про «хліб насущний» – про
криміногенний потенціал суспільства і про те, що нам з ним робити,
бо все частіше його прояви, як вважають деякі фахівців, дійсно загрожують існуванню людства [13, с. IV]. Але той же В. В. Лунєєв
пише, що злочинність є дзеркалом, у якому ми можемо більш-менш
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об’єктивно бачити, як функціонує наше суспільство. у даний час вона
стає одним з вирішальних чинників при оцінці якості нашого життя
[13, с. XXXVII].

Список літератури:
1.

Андрушко А. В. Геронтологічна злочинність: кримінологічна злочинність,
детермінація та запобігання: монографія. Ужгород: Поліграф-центр
«Ліра», 2011. 248 с.
2.
Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. [2 – е
изд., перераб. и доп.]. Москва : БРЭ; СПб.: Норинт, 2004. 1456 с.
3.
Голина В. В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений: учеб, пособ. Киев: УМК ВО при Минвузе УССР,
1989. 72 с.
4.
Дремин В. Н. Преступность как социальная практика: институциональная
теория криминализации общества: монографія. Одесса: Юрид. лит., 2009
614 с.
5.
Експрес-інформація про стан злочинності на території України за 12
місяців 2011 р. / Департамент інформаційних технологій. МВС України.
Київ, 2012.
6.
Звіт про адміністративну діяльність органів внутрішніх справ Головного
управління МВС України в Харківській області за 11 місяців 2011 р.
Статистичний звіт про адміністративну діяльність органів внутрішніх
справ, інших правоохоронних і державних органів та представників
громадських формувань по Харківській області за 2006–2011 роки.
7.
Кальман А. Г. Понятийный аппарат современной криминологии: терминолог. словарь / А. Г. Кальман, И. А. Христич; под общ. ред. В. В. Голины.
Харьков: Гимназия, 2005. 272 с.
8.
Колесниченко В. Захист прав людини – найголовніша національна ідея
України. Голос України. 2012. 11 лют.
9.
Кондратюк Л. В. Криминологическое измерение: монографія / Л. В. Кондратюк, В. С. Овчинський; под ред. К. К. Горяйнова. Москва: Норма, 2008.
272 с.
10. 	 Криминология: учебник для юрид. вузов / под общ. ред. А. И. Долговой.
Москва : Изд. гр. ИНФРА.М – НОРМА, 1997. 784 с.
11. 	 Криминология: приглашения к дискуссии: монографія / А. В. Баляба,
Э. В. Виленская, Э. А. Дидоренко, Б. Г. Розовский. Луганск: РИО ЛИВД,
2000. 318 с.
343

В. В. Голіна. Вибрані праці

12. 	 Криминология: тексты XIX – начала XX вв (история социологии преступности): хрестоматия в 4‑х т. сост. и предисл. И. П. Рущенко. Т. 1:
Уголовно-статистические исследования / под общ. ред. А. М. Бандурки.
Харьков: Харьк. нац. ун-т внутр. дел, 2009. 432 с.
13. 	 Лунеев В. В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции: монографія [изд. 2 – е, перераб. и доп.]. Москва : Волтерс
Клувер, 2005. 912 с.
14. 	 Лунеев В. В. Социальные последствия, жертвы и цена преступности.
Государство и право. 2009. № 1. С. 36–56.
15. 	 Мартышкин О. В. Идея социального государства и его противники Государство и право. 2011. № 12. С. 5–15.
16. 	 Оболенцев В. Ф. Методологічні засади кримінології. Проблеми
законності. 2011. Вип. 117. С. 106–113.
17. 	 Ольков С. Г. О пользе и вреде неравенства (криминологическое исследование). Государство и право. 2004. № 8. С. 73–78.
18. 	 Павловский А. Куда идем? Голос Украины. 2010. 23 дек.
19. 	 Поздняков Э. А. Философия преступления: для тех, кто не боится потерять иллюзии: монографія. Москва : Изд-во Новоспас. монастыря,
2001. 576 с.
20. 	 Попович В. М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки:
монографія. Ірпінь: Акад. держ. подат. служби України, 2001. 524 с.
21. 	 Раска Э. Э. Преступность как показатель социального пространства.
Теоретические проблемы изучения территориальных различий в преступности / труды по криминологии: учен. зал. Тартус. ун-та. Вып. 761.
Тарту: Тартус. ун-т, 1987. 18–29.
22. 	 Российская криминологическая энциклопедия / под общ. ред. А. И. Долговой. Москва : Норма, 2000. 808 с.
23. 	 Рущенко I. П. Соціологія злочинності: монографія. Xарків : Вид-во Нац.
ун-ту внутр. справ, 2001. 370 с.
24. 	 Руссо Ж.‑Ж. Об общественном договоре. Трактаты. Москва : Наука. 1969.
703 с.
25. 	 Смітюх Г. Реформи: час розставляти акценти. Голос України. 2012. 9 лют.
26. 	 Ферри Э. Уголовная социология: монографія; сост. и предисл. В. С. Овчинского. Москва : ИНФРА-М, 2005. 658 с.
27. 	 Шакун В. І. Межі впливу на злочинність: доповідь. Київ : АПрН України;
Київ, регіон, центр, 2009. 28 с.
28. 	 Шакун В. І. Онтологічний вимір у кримінології. Шлях до кримінології:
пам’яті А. П. Закалюка: зб. матер. Київ; Запоріжжя: КПУ, 2010. С. 28–36.
29. 	 Шнайдер Г. Й. Криминология : учебник; пер. с нем.; под. общ. ред.
и с предисл. Л. О. Иванова. Москва : Прогресс-Универс, 1994. 504 с.
344

Розділ 2. Наукові статті

СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ
КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ВІКТИМІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ *
1

Протягом ХХ ст. зусиллями вчених світу створюється цілісна
кримінологічна теорія вчення про жертву злочину ‒ віктимологія (від
лат. victima ‒ і грец. logos ‒ вчення). Віктимологія, як галузь знань про
злочинність, досліджує закономірності, пов’язані із жертвою злочину.
Кримінологами роль жертви злочину розглядається з етіологічних позицій, тобто як криміногенний об’єкт, який у значній кількості випадків
вчинення злочинів своєю поведінкою, скажімо, зайвою інформацією
про себе та майновий стан, сприяє виникненню і формуванню злочинної рішучості і її реалізації або забезпечує досягнення злочинного
результату. Кримінологічне значення має не будь-яка поведінка жертви
злочину, яка обумовлена, наприклад, збігом певних несприятливих для
неї обставин у конкретній життєвій ситуації, а більше як така, що сприяє, провокує, зумовлює вчинення злочину. Жертва своїми віктимологічними девіаціями нерідко «спокушує» злочинця на посягання. Це не
означає, що за межами кримінології залишаються кримінальні ситуації,
де жертвою стають особи з так би мовити нейтральною поведінкою.
Але наукове і практичне значення має сам процес перетворення людини у жертву злочину, тобто потребує вирішення питання: внаслідок
яких негативних явищ об’єктивного і суб’єктивного характеру люди
на індивідуальному чи груповому рівні стають більш уразливими для
злочинних дій, ніж ‒ за тих же умов ‒ інші. Віктимологія як галузь
знань про злочинність намагається установити закономірності формування особистості жертви злочину, які описуються в цій науці певним
понятійним апаратом, зокрема: віктимність, віктимогенні фактори,
віктимогенні ситуації, віктимологічне запобігання, віктимізація.
Стосовно кожного з цих понять існують певні, часом суттєві, розбіжності у розумінні та їх описанні, тому з урахуванням мети і обсягу
статті ми не будемо порушувати дискусійні питання.
Віктимність визначається як можливість і навіть «здатність» особи стати жертвою злочину в ситуації, коли такі наслідки могли б і не
настати, якби жертва виявила достатню обережність, обачність, сер1
* Вісник Академії правових наук України. 2007. № 3 (50). Харків : Право.
С. 185–193.
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йозність в оцінці виниклої обстановки, сміливість, здоровий глузд,
і водночас не була б легковажною, ризикованою, розпусною, провокаційною тощо. Емпіричні дослідження підтверджують відомий
у віктимології висновок, що злочинна мотивація нерідко залежить
не тільки від внутрішніх настанов і властивостей особи злочинця,
але й від поведінки потерпілого (жертви), який своєю поведінкою
або вчинками чи ролевим становищем може подати ідею злочину,
створити сприятливу «кримінальну» обстановку або навіть спровокувати злочин [25, с. 27;. 26, с. 13; 15, с. 123; 28; с. 8; 14, с. 61–67;
13, с. 213–214]. Сучасна віктимологія цим терміном позначає і певне
негативне соціальне явище і уразливу поведінку конкретної особи
[22, с. 14].
Отже, віктимність розрізняють на індивідуальному і масовому рівнях. На індивідуальному рівні віктимність визначається як потенційна
«здатність» окремої особи, що обумовлена її соціальними, біофізичними, психологічними та іншими якостями, стати в певній життєвій
ситуації жертвою злочину. Віктимність на груповому (масовому) рівні
‒ це загальна для окремих категорій людей (спільноти) сукупність соціальних, психологічних і біологічних властивостей, які виділяють їх
із навколишнього середовища і роблять «привабливою», «зручною»
і «вигідною» ціллю для вчинення злочинів або певних їх видів [24,
с. 101]. Необхідно звернути увагу на те, що в комплексі можливих дій
щодо підготовки до вчинення тих чи інших злочинів особливу роль
можуть відігравати віктимологічні дані. За низкою злочинів перед їх
вчиненням злочинець ретельно вивчає віктимологічні властивості своєї
майбутньої жертви [6, с. 94].
Під віктимологічними факторами слід розуміти, на наш погляд,
соціальні і психологічні чинники, з якими пов’язані виникнення, існування і прояви індивідуальної і масової віктимності, віктимологічних
ситуацій. Нарешті, саме з ними, а точніше під їх впливом відбувається
процес віктимізації.
Віктимологічна (іноді її називають віктимогенною) ситуація є не
тільки елементом конкретної життєвої ситуації, яка складається і під
значним впливом певних віктимологічних властивостей жертви, її поведінки, але й частина навколишнього середовища, що сприяє прояву
цих віктимних якостей особи і викликає або «заохочує» злочинця на
вчинення злочину [11, с. 33].
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Ще на початку 80‑х років ХХ ст. Л. В. Франк пропонував увести
новий термін «віктимізація» для визначення процесу і наслідків
реалізації потенційної віктимності у реальну у зв’язку із вчиненням
злочину. Розвиваючи це визначення, Л. В. Франк пояснював, що
«віктимізувати» означає перетворювати особу у потерпілого; віктимізуватися ‒ бути перетвореним на жертву злочину та ін. Відтоді
під віктимізацією розуміють процес і результат перетворення особи
(спільноти) в жертву злочину. Віктимізація, на думку Д. В. Ривмана,
до речі, як і інших авторів, поєднує у собі і динаміку ‒ набуття віктимності, і статику ‒ реалізовану віктимність. Отже, віктимізація
‒ це, перш за все, процес надбання або збільшення віктимності на
індивідуальному і масовому рівні [23, с. 80–81]. Особливість віктимізації полягає в тому, що внаслідок різних об’єктивних причин
держава і суспільство або не в змозі усунути віктимізацію населення,
або призупинити її негативну динаміку. Тобто віктимізація, як процес набуття віктимності, підкорюється процесу детермінації. Саме
завдяки наявності різних за природою суспільних і психологічних
чинників виникає потенційна віктимність, яка в умовах існування
злочинності реалізується при вчиненні злочинів. У багатьох працях
з віктимології основна увага звертається на віктимізацію як на реалізовану віктимність, а в такому разі усі потерпілі (а саме про них
наводяться дані) перетворюються на віктимних осіб злочинів [16,
с. 181–182; 27, с. 355–360; 14, с. 75–80]. Деякі автори стверджують, що
«віктимізація» і «злочинність» ‒ категорії, нерозривно пов’язані одна
з одною. Віктимізація є складовою частиною процесу криміналізації
суспільства. На рівні масового явища віктимізація завершує процес
формування злочинності, отже, без віктимізації немає злочинності,
й навпаки [14, с. 74]. Але це не так. Далеко не всі жертви стали такими
внаслідок своєї віктимності і віктимної поведінки. Якщо стати на таку
позицію, то будь-яка людина зі звичайною (навіть обережною) поведінкою стає віктимною і таким чином наче виправдовує злочинців.
І ще одне зауваження. У кримінологічних літературних джерелах
часто взагалі відсутній опис тих чинників, завдяки яким звичайні
люди (спільнота) віктимізуються ‒ набувають стану віктимних осіб.
Саме такому аспекту процесу віктимізації і присвячується ця стаття.
У статті 3 Конституції України проголошено: людина, її життя
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються
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в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини
та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком держави. Свого часу К. Маркс зазначав, що безпека – це
найвище соціальне поняття громадянського суспільства, поняття політики, поняття, відповідно до якого все суспільство існує лише для
того, щоб забезпечити кожному із своїх членів недоторканність його
особистості, його прав і власності [19, с. 182]. Отже, процес віктимізації – це, по‑перше, невиконання, неналежне або ще недостатнє
виконання державою конституційних прав і свобод стосовно безпеки
людини; по‑друге, її (безпеки) навмисне чи необережне порушення
самою людиною (спільнотою); по‑третє, використання першого і другого аспектів злочинцями.
Соціальні та психологічні чинники віктимізації на масовому рівні
в Україні визначаються таким узагальнюючим поняттям, як примітивна
боротьба за виживання. Наведемо деякі з цих чинників.
1. До таких, що формують віктимність населення, належать такі
негативні явища, які з 90‑х років ХХ ст. загалом характеризуються як
соціально-економічна криза. Відомо, що в основі всіх кризових явищ
лежить руйнування людської моралі і викривлення системи духовних
цінностей, на яких базуються всі міжлюдські відносини. Складовими
цієї кризи стали зниження життєвого рівня більшості населення. Соціальна сфера щорічно руйнується, порушення соціальних прав і свобод
набуває системного характеру і впливає на якість життя не тільки незаможних маргінальних прошарків населення, але й нечисленного «середнього класу» і навіть дрібної буржуазії. Мірилом людської гідності
стали не любов до батьківщини, народу, не честь та звитяга, а гроші;
економіка працює не і в інтересах цього народу, а лише незначної групи
людей, знищується природа і здоров’я мільйонів людей тільки для того,
щоб хтось заробив на цьому гроші. І цей процес назвати природним чи
стихійним неможливо [8; 9]. Отже, безробіття, багатоукладна економіка
і соціальний прошарок дрібних власників ‒ господарюючих суб’єктів,
які часто вимушені діяти поза межами правового поля, тіньовий сектор
економіки, кримінальна конкуренція, болісне майнове розшарування
населення та його ганебна поляризація ‒ все це соціальні та психологічні чинники зубожіння нації, а значить, і віктимізації. Ці та інші
фактори призвели до підвищення рівня знедолення, ризикованості,
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низької самооцінки, проявів психопатії, невротизму, зневіри у допомогу
з боку держави, як це було раніше, зменшення соціальної солідарності,
справедливості, обережності, підвищення конфліктності, фрустрації,
очікування месіанства, безпідставної довіри рекламі, шахраям, політичним прожектам.
2. Спад виробництва та пов’язане з ним масове безробіття, недоступні ціни багатьох форм позитивного дозвілля, майже відверта
пропаганда порнографії, проституції, насильства та жорстокості, як
стандартів поведінки у суспільстві «крутих» хлопців часів ринкових
відносин, кулачного права, глуму над особистістю, чесною працею,
порядністю зумовили занепад людської моралі, аморальну та неправомірну поведінку потерпілих, нерозбірливість при виборі знайомих,
зайву довіру до незнайомих «друзів» та сторонніх людей тощо.
3. Дисфункція сім’ї веде до такого віктимогенного (і одночасно
криміногенного) стану, як безпритульність, бездоглядність, бездомність, насильство в сім’ї та ін. Це стосується і дорослих, і дітей.
В Україні понад 200 тис. безпритульних, бездоглядних дітей, під профілактичним наглядом служб по справах неповнолітніх перебуває,
за неповними даними, більш як 145 тис. неповнолітніх; випускники
інтернатів, притулків, приймачів-розподільників у 20% випадків стають
«бомжами», ізгоями, 15% ‒ удаються до самогубства [3; 2; 9]. Серед
чинників віктимізації неповнолітніх особливо слід вказати сімейне
насильство та негативний вплив засобів масової інформації. Зараз
суспільство постійно зазнає різного роду інформаційних впливів.
Деякі організатори інформаційнокомунікативних процесів, прикриваючись гаслами свободи інформації, демократії, відверто маніпулюють
людською свідомістю, що можна постійно спостерігати і в рекламних
оголошеннях, двозначних кліпах, фактичній пропаганді насильства,
яка переповнює численні демонстровані у нас телепередачі (фільми,
серіали, кіноролики, анонси тощо). І це незважаючи на заборону показу насильства, жорстокості, сексу. Феномен маніпуляції особистістю
стає вже клінічною проблемою. Соціальний невроз ‒ це є і наслідком
віктимізації, і її результатом [12].
4. Маргінальність, поширення соціальних патологій серед населення і особливо у молодіжному середовищі: алкоголізація, наркоманія,
проституція, дитяча бездоглядність, бездомність, жебрацький спосіб
існування тощо. Слід погодитися з В. О. Туляковим, який зауважив, що
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маргінальність і низький рівень прибутку є супутниками віктимізації
[21, с. 247].
5. Фактична відстороненість населення від наведення порядку
в країні. Байдужість ‒ ось загальний показник ставлення значної частини населення до держави, влади та правопорядку взагалі і до громадської безпеки зокрема. Безперечно, що громадська і політична
пасивність населення ‒ це ідеально сприятливе середовище для розгулу
насильства та іншого кримінального безкраю, які підвищують рівень
реалізації віктимності населення.
6. Панування правового нігілізму в державі. Це негативне соціальне
явище полягає у легально-офіційному поширенні звичаїв, традицій
і норм поведінки злочинців, вихвалення способу життя кримінальної
еліти, незважаючи на те, що і ця пропаганда, і кримінальна субкультура суперечать загальнолюдській моралі і соціальним цінностям.
Кримінальна ідеологія виправдовує злочинну діяльність негативною
поведінкою потерпілих (жертв), які нібито винні у вчиненні проти них
певних дій. Беззаконня, корупція, беззахисність пересічного громадянина перед злочинністю, чиновниками, безсоромне порушення законів
органами влади, лицемірство і брехливе виправдовування «елітних»
прошарків населення за порушення Конституції України і законодавчих
актів – все це та багато іншого сприяє уразливості населення, залишає
його віч-навіч зі злочинцями [5; 29; 8]. За таких умов люди втрачають
позитивні соціальні проблеми боротьби зі злочинністю орієнтири щодо
загальновизнаних цінностей, перетворюючись на віктимних манекенів,
якими маніпулюють усі, кому завгодно.
7. Засоби масової комунікації і особливо телебачення, інтернет
стали невід’ємною частиною культури сучасного суспільства. Саме
ЗМІ здійснюють своєрідний інформаційний фон, на основі якого людина формує певний світогляд щодо способу і стилю життя, моделей
поведінки [4, с. 1, 10; 7, с. 13]. Зазначене стосується і реклами [10;
18]. Указом Президента України «Про серйозні недоліки у здійсненні
заходів щодо захисту моральності та утвердження здорового способу
життя в суспільстві» від 4 лютого 2003 р. від органів влади і управління вимагається «негайно запровадити контроль за недопущенням
пропаганди в електронних, інших засобах масової інформації та під
час проведення видовищно-масових акцій насильства, жорстокості
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та бездуховності, розповсюдження порнографії й іншої інформації,
що підриває суспільну мораль» [20]. Але цей, як і інші корисні законні, підзаконні акти, ні органами влади, ні управління, ні ЗМІ не
виконуються.
8. Наявність злочинності як соціального явища припускає процес
віктимізації певної частини населення. Злочинність, висловлюючись
образно, наче паразитує на віктимізації. Масова віктимізація нібито
«підштовхує» криміналітет до реалізації, стає своєрідним «полем полювання» на «лохів». Отже, суспільна аномія породжує і сприяє процесу віктимізації і криміналізації.
9. Відставання соціального контролю над злочинністю від тенденцій девіантності, а отже, над поширенням віктимності. Відомо,
як зазначає професор В. В. Лунєєв, що злочинність має динамічний,
ініціативний, «творчий», ринковий характер. Вона негайно, без жодних
бюрократичних зволікань, і грамотно заповнює усі неконтрольовані
або слабко контрольовані державою і суспільством ніші, адекватно обстановці змінює види, форми і способи своєї діяльності, безперервно
винаходить нові її прояви, не обмежує свої дії, по суті, жодними правовими, моральними і навіть технічними нормами і правилами [17, с. 65].
Злочинність «успішно» реалізує процес масової віктимізації. Держава
не вживає майже ніяких радикальних заходів, щоб припинити масову
віктимізацію. Складається таке враження, що це явище взагалі другорядне або навіть невідоме владі.
10. Певним чином на обсяг віктимізації впливають: тіньова економіка, незаконна міграція, туризм, недоліки у плануванні та розвитку
мікрорайонів, кварталів, окремих будинків, неосвітленість вулиць,
під’їздів, погане медичне обслуговування населення тощо.
Отже, проблема масової віктимізації населення України в сучасних
умовах потребує подальших досліджень.
Майже неможливо перелічити усі чинники віктимізації особи на
індивідуальному рівні. Не існує «уроджених жертв», риси яких свого
часу намагався виявити Ч. Ломброзо, або «жертв від природи». Але
набуті особою фізичні, психічні і соціальні риси та властивості можуть
перетворити її на потенційну і реальну жертву, тобто жертвою злочину
особа стає у процесі індивідуальної віктимізації під впливом певних
соціальних і психологічних чинників.
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Здавна відомо, що жити у суспільстві і бути незалежним від нього
неможливо. Ті явища, які детермінують процес віктимізації на масовому рівні, через суспільну свідомість, малі соціальні групи, навколишнє
середовище, сім’ю, різні спільноти тощо трансформуються у соціальні
і психологічні чинники на рівні конкретної особи. Слід наголосити і на
тому, що «зародження» жертви з певним рівнем потенційної віктимності може бути значно віддаленим від завершеного етапу віктимізації.
Людина набуває віктимності у процесі особистого розвитку, онтогенезу.
Віктимізуючого характеру набувають такі явища матеріального і духовного буття людини, як:
– рання деморалізація та соціально-психологічна деформація
особистості внаслідок безконтрольності, бездоглядності у сім’ї за поведінкою дітей і підлітків, сімейні негаразди, насильство у родинах,
аморальна вулична поведінка, рання статева розпуста, алкоголізація,
наркотизація, проституція та ін. З поглибленням деморалізації відбувається дедалі більша ізоляція підлітків від соціально корисних зв’язків
і тіснішим стає взаємозв’язок з асоціальним середовищем, в якому людина легко може стати як жертвою злочину, так і злочинцем [1, с. 221];
– безробіття та відсутність гарантії працевлаштування і отримання
нормальної заробітної плати, низький рівень соціальної забезпеченості,
проблеми боротьби зі злочинністю фрустрація, відчай, суспільна байдужість до долі окремої людини роблять її ризикованою, необережною,
легковажною, надмірно довірливою, жадібною, конфліктною, психологічно неврівноваженою. Вона легко стає віктимним «резервом» таких
злочинів, як шахрайство, торгівля людьми, зґвалтування, корисливе
вбивство та ін.;
– легковажність ставлення особи до свого соціального, вікового,
статевого статусу або до функціональних обов’язків, які зобов’язують
дотримання підвищених правил безпеки, уважності, елементарного
передбачення можливого розвитку подій, обережності; бездіяльність;
відсутність і здатність протистояти злочинним посяганням тощо;
‒ провокаційність, конфліктність поведінки, деякі негативні риси
характеру, акцентуації, аморалізм, маргінальність, судимість, що створюють криміногенні ситуації;
– наявність психічних розладів, дефектів психіки, фізичних вад,
алкогольне сп’яніння, що обмежують здатність особи протистояти
посяганню, тощо.
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ТЯЖКАЯ НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ *
1

Насильственная преступность – широкое криминологическое понятие, которое охватывает, с одной стороны, такую разновидность социальной патологии, как насилие [14, с. 72], а с другой – количественнокачественную характеристику группы преступлений, при совершении
которых насилие выступает элементом мотивации, а нс просто средством достижения цели [10, с. 139]. В этом случае круг насильственных
преступлений довольно широк и разнообразен. Наибольший удельный
вес в насильственной преступности против личности занимают в Украине тяжкие насильственные преступления против жизни и здоровья.
Именно по этим преступлениям уже можно судить о характере всей
преступности в нравственном состоянии общества.
Официальные данные о зарегистрированных преступлениях за
ряд лет, проведенное НИИ изучения проблем преступности АПрН
Украины, выборочное изучение тяжких насильственных преступлений
против жизни и здоровья личности за 1993–1999 гг., свидетельствуют
о неблагоприятных тенденциях ее количественно- качественных показателей.
Общее число зарегистрированных умышленных убийств и тяжких
телесных повреждений, начиная с 1988 г. (и по сравнению с ним) постоянно растет. Если в 1988 г. было зарегистрировано 2016 умышленных
убийств и 4261 тяжкое телесное повреждение, то в 1998 г. соответственно 4563 и 6943; в 1999 г. – 4624 и 7047. Тяжкая насильственная
преступность против жизни и здоровья личности за 10 лет (в среднем) удвоилось. По коэффициенту преступной интенсивности в расчете на 100 тыс. населения Украина занимает 10 место среди 48 стран
мира – 9 убийств на 100 тыс. чел. (такой же, как в США, Беларуси,
Швеции) [12, с. 81].
Однако уровень насильственной преступности несколько выше.
В Украине уголовно-правовая статистика в графу «умышленные убий1   
* Проблеми законності. республик. межведом. науч. сборник / відп. ред. В. Я. Тацій. Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. 2000. Вип. 45. С. 177–185.
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ства» и «тяжкие телесные повреждения» не включает случаи убийства
и тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны, посягательства на жизнь и здоровье работника милиции
и других категорий потерпевших, а также «иные случаи посягательства
на жизнь и здоровье личности. Кроме того, умышленное убийство двух
и более лиц (п. «г» ст. 93 УК Украины) регистрируется как одно преступление при отягчающих обстоятельствах. Для сравнения: в США
и других странах умышленные убийства регистрируются по числу
жертв. Одна жертва – одно убийство, несколько жертв – несколько
убийств. Смерть же от полученных телесных повреждений (в момент нанесения или после) должно квалифицироваться как убийство,
а не как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Почетному замечанию И. И. Карпеца,
в умышленных тяжких телесных повреждениях «…спрятано» немало
убийств. Это своего рода возможность не иметь в статистике «лишних» убийств [9, с. 378]. Значительная часть умышленных убийств при
отягчающих обстоятельствах остается нераскрытой и в уголовно-правовой статистике «проходит» с иной предварительной квалификацией
(убийства без отягчающих обстоятельств, умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Немало людей
бесследно исчезло.
Понятно, что при таком подходе к статистике, фактически искусственно латентизируется определенная часть умышленных убийств
и искажаются уровень, структура и динамика насильственной преступности.
Структура насильственной преступности, основные криминологические черты личности преступника и потерпевшего во многом
еще определяется семейно-бытовой и ситуационно-досуговой мотивацией преступлений [4, с. 83]. Такой вывод вытекает из устойчивых
структурных признаков: а) характера межличностных взаимодействий
преступника и жертвы; б) вида конфликта; в) времени, средств и орудий
совершения преступлений; г) возрастного, социального и семейного
статуса; д) физического и психологического состояния виновных и потерпевших, их алкогольной отягощенности; е) наличия психических
аномалий и психопатий; ж) значительной доли в генезисе преступлений
мотивов мести, ревности, обиды, вражды, зависти и т. д. Наибольшее
число рассматриваемых преступлений совершается во время ссоры и в
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ходе последующей драки, нередко спровоцированной жертвой. Причем побудительным поводом ссор и драк между сторонами являются:
бытовые, семейные, досуговые взаимоотношения; сомнительные
притязания по поводу реальных или мнимых ценностей, достоинств
личности; разногласия по оценке текущих событий и т. п.
Значительное число тяжких насильственных преступлений происходит в квартире, доме, дворе, общежитии, вечером и ночью, в процессе совместного употребления спиртных напитков, с применением
способов и средств часто бытового назначения, свидетельствующих
о внезапности возникновения умысла на совершение преступления,
преимущественно мужчинами и в одиночку.
Определенные негативные тенденции связаны с изменениями
социально-демографической, уголовно-правовой и нравственно -психологической характеристики преступников. Увеличивается доля несовершеннолетних преступников, лиц молодого и среднего возраста,
а также женщин, что отмечается и другими исследователями (В. Василевичем, А. Ф. Зелинским и др.). Доминируют лица, не занятые
полезным трудом или учебой, работники неквалифицированного труда
(города и села, холостые и разведенные), ранее судимые, в том числе
и за насильственные преступления, т.е. люмпенизированный слой
населения. По словам Ю. М. Антоняна, «…насилие в названном слое
столь же привычно, как каждодневный прием пищи, оно впитывается
с детства, становится привычной формой общения и принятым способом разрешения конфликтов» [2, с. 142].
Обозначилась в структуре насильственных преступников доля
«гастролеров» из ближнего и дальнего зарубежья. Основную массу
насильственных преступников характеризует низкий духовный уровень, что во многом способствует преступному поведению. Людей
с низким духовным уровнем, – пишет Э. Фромм, – всегда выручают
«простые раздражители»); они всегда в изобилии: о войнах и катастрофах, пожарах, преступлениях можно прочитать в газетах, увидеть их
на экране или услышать о них по радио. Можно и самому себе создать
аналогичные раздражители: ведь всегда найдется причина кого‑то ненавидеть, кем‑то управлять, а кому‑то вредить [15, с. 211]. Особенно
драматично то, что, игнорируй негативные опасные последствия,
именно на эти стимулы человеческого поведения нацеливает и общество – накопительство, садизм, нарциссизм, деструктивность, агрессия.
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Среди ценных ориентаций преобладает стремление удовлетворить
элементарные потребности и влечения; это выпивка, еда, беспорядочное сексуальное общение, хулиганское поведение, культ силы,
примитивные развлечения.
Обращает на себя внимание значительная среди убийц (в отношении остальных насильственных преступников экспертиза не проводится) доля лиц, имеющих патологические отклонения в психике,
обусловленные как врожденными, так и социально приобретенными
свойствами личности. Не исключено, что эти еще слабо исследованные
явления имеют своими истоками или предродовые либо родовые аномалии, или хронический алкоголизм и наркоманию, или длительное
пребывание осужденных в местах лишения свободы.
Констатация тенденции, что насильственная преступность в Украине продолжает носить семейно-бытовой и ситуационно-досуговый
характер, вовсе не означает ее второстепенности с точки зрения оценки
ее общественной опасности. Дело в том, что количество таких преступлений и жертв постоянно увеличивается. Семья, быт, досуг становятся крайне небезопасными сферами жизни для подавляющей части
населения. У людей возникает чувство страха перед преступностью,
социальная отчужденность, озлобленность, неверие в способность
государства защитить жизнь и здоровье граждан.
Заметны региональные особенности насильственной преступности,
что можно объяснить рядом факторов; социально-демографическим
составом населения, историческим прошлым, уровнем экономического
развития, культурой, миграционными процессами, степенью урбанизованности регионов, условиями (в том числе географическими) жизни людей, религией и др. По данным проведенного исследования подавляющая
часть убийств при отягчающих обстоятельствах (ст. 93 УК Украины) совершается по корыстным мотивам (около 70%), из хулиганских побуждений (около 1З%), при изнасиловании (более 15%). Следовательно,
до 70% умышленные убийств совершается ради завладения деньгами,
имуществом, продуктами питания, урожаем и т. п. Это не новая, но
весьма опасная тенденция в современной насильственной преступности.
Социальные истоки многих насильственных посягательств очевидны.
Обыденность насильственной преступности против жизни и здоровья личности в Украине серьезно затрудняет её предупреждение.
Жертвами насильственных преступлений часто оказываются близкие
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родственники и знакомые со сходными с преступниками основными
криминологическими чертами личности. Однако в структуре жертв
появились и иные категории потерпевших: депутаты, журналисты,
бизнесмены, предприниматели, пенсионеры, инвалиды, иностранные
граждане, лица без определенного местожительства и занятия и другие,
которые, конечно, имеют иную криминологическую характеристику.
Насильственные преступления с семейно-бытовой и ситуационнодосуговой мотивацией, как травило, совершаются в условиях внезапно
возникающих именно в данный момент конфликтных ситуаций при
скоротечном развитии событий, когда обе стороны не располагают
временем (да и разумом) на предварительную оценку происходящего,
и поэтому осмысление обстановки и выбор линии поведения базируется исключительно на эмоциональной основе, нередко импульсивно. Замечание некоторых криминологов, что личностный смысл
«немотивированных» убийств не поддается разумному объяснению
[7, с. 193], не совсем убедительно. Насильственным преступлениям (исключая «серийные» убийства, убийства на сексуальной почве
и др.) нередко предшествуют обострение и усложнение конфликта
в связи с односторонним или обоюдным применением физической силы
для разрешения конфликтных эпизодов. Насильственные действия –
зачастую привычный для обеих сторон способ выяснения возникших
противоречий. Применение силы, с одной стороны, усугубляет тяжесть
конфликта, так как силовое воздействие становится решающим аргументом и нередко исключает мирное его разрешение, а с другой – формирует у преступника мотив устрашения потерпевшего, подавления
его воли как способ окончательного исчерпывания конфликта.
Возможно, эти обстоятельства объясняют завершение начатого
насильственного посягательства на личность именно убийством либо
нанесением телесного повреждения, поскольку, действительно, такие
действия нередко носят явно неадекватный обиде характер. Трагический финал кажется виновным неожиданным, случайным, так как
в действиях присутствует цель не лишение жизни потерпевшего, а желание причинить ему существенный вред, наказать за обиду, заставить
прекратить сопротивление или негативное поведение и пр. Не об этом
ли свидетельствуют странные заявления преступников о мотивах своих
преступных действий: «желание попугать», «умысла на убийство не
было», «виноватый во всем потерпевший», «не могу объяснить проис359
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шедшее», «не выдержал», «нанес ранение машинально» и т. п. В глазах
судебно-следственных органов такие заявления часто воспринимаются
как оправдание и не принимаются всерьез. В связи с неустановлением истинных мотивов преступления по многим уголовным делам
выдвигаются и приписьіваются более «понятные» мотивы – чаще
всего «неприязненные отношения», «хулиганские побуждения» либо
конкретизация мотива отсутствует и др.
Вместе с тем структура современной насильственной преступности против личности претерпевает изменения. В результате наступивших социально-экономических преобразований значительная
часть насильственных посягательств стала мотивироваться. иными
побуждениями. Наблюдения показывают, что вместо полимотивности и примитивной корысти при совершении семейно-бытовых
и ситуационно-досуговых убийств и тяжких телесных повреждений, которая имеет место, появилась более рациональная корысть,
реализуемая при разбоях, вымогательстве, конфликтах теневиков,
при бандитизме, переделе сфер влияния и устранения конкурентов
организованных преступных группировок, нередко с применением
оружия и взрывчатки.
Особую значимость стали приобретать убийства по заказу. Изучение данной проблемы показывает, что мотивами убийств, совершаемых
по заказу, являются, чаще всего, криминальная, предпринимательская,
политическая, правоохранительная или общественная деятельность
потерпевшего, устранение свидетелей, запугивание потенциальных
соперников, месть, ревность, избавление от обязательств, завладение
правом на жилье, имущество и т. п. Большинство убийств совершается организованными группами. Среди исполнителей-мужчин (по
социальному положению) каждый третий работал в коммерческих
структурах, одна треть – безработные, более одной пятой – служащие,
профессиональные спортсмены, охранники негосударственных фирм
и др. За последнее время отмечается новая тенденция: женщина является не только заказчиком, но и исполнителем убийства по заказу [3,
с. 15, 16; 6, с. 58–61].
Можно сделать вывод, что существует корреляционная зависимость
между частью корыстных убийств и организованной преступностью.
Наличие «смерти по прейскуранту» мощно воздействует на социальнопсихологический климат в обществе.
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Детерминанты насильственной преступности против жизни и здоровья личности, особенно с семейно-бытовой и ситуационно-досуговой
мотивацией, известны и описаны в специальной литературе [напр.: 1;
5; 11 и др.].
Среди элементов непосредственной ситуации, влияющих на формирований преступной мотивации, решимости, немалая роль принадлежит: а) криминальной среде, жаждущей скорых и простых решений
своих проблем путем использования насилия над личностью; б) алкогольной отягощенностью; в) стремлении к быстрому удовлетворению
примитивных потребностей и развлечений; г) отсутствию социальнопозитивных установок; д) хулиганству; е) корыстолюбию; ж) нарциссизму; з) низменным побуждениям; и) импульсивности; к) виктимному
поведению жертвы и др.
В современной художественной литературе предпринимаются
попытки, как это было и ранее (Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, Панас
Мирный и др.), объяснить феномен, на первый взгляд, безмо- тивной
агрессии. Российский писатель А. Приставкин. будучи много лет
в комиссии по помилованию при Президенте России, анализируя
тысячи прошедших через комиссию уголовных дел об убийствах,
пытается найти логику большей части бессмысленных преступлений.
Он пишет: «Не секрет ведь, что в каждой из нас днями, а то и годами
копится злость, раздражение. Они никуда не исчезают, а каьу черная
кровь больного застаивается в теле, скапливаются отравой на дне
души. И разъедает ее изнутри, требуя выхода… Близость раздражителей – конкретных, живущих рядом людей, родни, приятелей – может
оказаться тем запалом, который способен взорвать накопленный годами
заряд… Оттого бьют и крушат они (преступники) без раздумья, как
бы механически, и терзают свои жертвы, увечат, изгаляясь даже над
трупом. А поостыв и придя в себя, не могут понять, даже вспомнить,
что же они натворили» [14, с. 123].
Несколько сложнее представляется проблема причинного
объяснения насильственных преступлений, совершаемых серийными
убийцами, сексуальными маньяками, террористами и т. п. Мне представляется, что в мотивационной сфере совершения преступлений
этими лицами лежат глубинные патологические черты личности,
которые проявляются в агрессивном и ином деструктивном поведении.
Существующие экспертизы выявить и объяснить их не могут.
361

В. В. Голіна. Вибрані праці

Как отмечается в юридической литературе, традиционно
незначительный удельный вес преступного насилия во всей зарегистрированной преступности и его все‑таки слабая динамика наталкивают
на мысль о его связанности не только с динамическими процессами,
но и с более мощными и медленно меняющимися детерминантами.
Таковыми могут быть лишь ритуально-архаические, биологические
и генетические особенности, свойственные относительно небольшой
части человеческой популяции – людям, предрасположенным к решению личностных проблем насильственным путем. Однако, если
отойти от «классического насилия», совершаемого по эгоистическим
мотивам самоутверждения, к его более рационалистическим формам
(бандитизм, терроризм, рэкет, вымогательство, корыстные убийства,
убийства по заказу и др.), то предложенный вывод представляется
неубедительным.
Известно, что в 1986 г. ученые разных стран подписали в Испании
документ, в котором они опровергают точку зрения о наследственной,
генетической природе этого явления. Они полагают, что биология не
приговорила человечество к насилию и войнам и оно должно освободиться от биологического пессимизма [Цит. По 12, с. 214, 215].
«Не выискивание генетически обусловленных склонностей к преступлению, – писал известный биолог А. А. Любишев, – а улучшение
общей культуры и создание разумных идеологических традиций –
вот основной путь к ликвидации преступности или по крайней мере
к ее сильному сокращению» [13, с. 275]. Однако это не означает что
биокриминологические исследования генезиса насильственной преступности должны прекратиться. Генетика может ответить на многие
вопросы криминологии.
Борьба с насильственной преступностью предполагает длительный
эволюционный процесс осуществления общесоциальных и специально-криминологических мер.
Главным направлением в борьбе за существенное снижение насильственной преступности является общесоциальное предупреждение.
В его основе лежит разумная, гибкая социальная политика общества
и государства, которая противопоставляет насилию гуманизм, т. е.
комплекс социально-экономических, идеологических, политических,
организационно-правовых, экологических, технических и иных мер,
направленных на дальнейшее развитие экономики, повышение уровня
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жизни народа и его культуры, укрепление правопорядка, семьи, нравственности, создание благополучных условий для труда, быта, отдыха,
воспитания и самовоспитания.
Политики и общество обязаны воспринять эти важные положения
криминологической политики борьбы с насильственной преступностью, ибо иного радикального средства просто нет. Существенное
значение имеют меры специально-криминологического характера,
ставящие перед собой цель создание такой активной упреждающей
предупредительной системы, которая максимальні уменьшала бы
практические возможности совершения насильственных преступлений против личности. Принятие мер, затрудняющих совершение этого
вида преступлений, означает устранение в различных социальных
сферах семейно-бытовых, ситуационно-досуговых, организационноправовых, технических и иных условий, которые способствуют совершению насильственных преступлений против личности. Недостатка
в предложениях подобных мер нет. Кроме того, идет поиск новых,
нетрадиционных средств предупреждения насилия.
Требуется последовательность и неотвратимость осуществления
всего комплекса мер по борьбе с насильственной преступностью,
надлежащая правовая урегулированность их применения, достаточная
ресурсная обеспеченность.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БОРЬБЫ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ *
1

В соответствии с Конституцией Украины (статьи 3, 29, 33, 55, 60,
64 и др.) человек, его права и свободы, жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине
наивысшей социальной ценностью, которая защищается и методом
уголовного регулирования. Глава ІІІ Уголовного кодекса Украины «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности»
содержит ряд статей, предусматривающих уголовную ответственность
за совершение преступлений, которые посягают на свободу воли человека. К ним относятся: ст. 123 УК «Незаконное лишение свободы»,
т.е. незаконное удержание потерпевшего без его согласия путем физического или психического насилия и помещение его в определенное
место или местность (например, на остров); ст. 1231 УК «Захват заложников» захват и удержание лица как заложника с угрозой убийства,
причинения ему телесных повреждений с целью выполнения государством, международной организацией, физическим лицом или группой
лиц определенных требований; ст. 1232 УК «Незаконное помещение
в психиатрическую больницу», т.е. помещение заведомо психически
здорового человека в психиатрическую больницу или удержание в ней
выздоровевшего лица; ст. 124 УК «Похищение чужого ребенка» – похищение или подмена чужого ребенка с корыстной целью, по мотивам
мести или по иным личным мотивам; ст. 1241 УК «Торговля людьми» – предусматривает открытое или тайное завладение человеком,
связанное с законным или незаконным перемещением с согласия либо
без такового лица через государственную границу Украины, или без
этого для дальнейшей продажи либо иной оплатной передачи с целью
сексуальной эксплуатации, использования в порнобизнесе, вовлечения
в преступную деятельность, в долговую кабалу, усыновления (удочере1
* Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України. 2002. Вип. 4. С. 228–253.
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ния) с коммерческими целями, использования в военных конфликтах,
эксплуатации его труда.
Статьи 123, 1231, 1241 УК Украины предусматривают еще и составы
с отягчающими обстоятельствами1.
Указанные преступления имеют значительную социальную опасность, получают негативный международный и национальный резонанс, часто носят латентный характер, вызывают у населения страх
перед преступностью, беспокойство и возмущение населения относительно способности государства защитить жизнь и здоровье граждан.
Так, например, изучением в июне 2000 г. общественного мнения
в г. Луганске (доцент В. И. Поклад) была предпринята попытка оценить
социальную значимость различных видов преступлений. На вопрос:
«Какие преступления Вы считаете наиболее опасными для себя и общества?» луганчане ответили так (табл. 1) [1]:
Таблица 1
Опасность
для себя
22,0
9,0
Около 25

Опасность
для общества
58,0
62,0
48,0

Вид преступлений
Похищение людей
Изготовление и сбыт
Бандитизм, рэкет

Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел
Украины за 10 лет по статьям 123–1241 УК Украины было зарегистрировано 1 102 преступления.
Динамика зарегистрированных преступлений против свободы воли
человека представлена в табл. 2.
Таблица 2

1999

1997

97
6
–
14
–
117

1997

1994

48
1
–
19
–
68

1996

1993

–
–
34
–
3
1
52 35 30
16 14
6
–
–
–
68 52 71

1995

1992

123
1231
1232
124
1241
Итого

1991

1990

Год

Статья
УК

Итого

122 122 118 103 106
750
–
10
7
10
3
50
–
–
–
1
–
118
18 22 17
20
28
174
–
–
–
–
10
10
149 154 142 134 147 1102

1   
В работе не ставится цель уголовно-правового анализа указанных составов преступлений.
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Как видим, «лидируют» ст. 123 УК – незаконное лишение свободы:
750 преступлений и ст. 124 УК – похищение чужого ребенка: 174 преступления. Их доля в общей зарегистрированной преступности против
свободы воли человека составляет около 84%, т.е. 924 преступления.
Обращает на себя внимание то, что с 1993 г. полностью прекратилась регистрация таких преступлений, как незаконное помещение
в психиатрическую больницу (ст. 1232 УК), поскольку осталась в истории (надолго ли?) практика помещения туда лиц, оппозиционных
режиму. С 1999 г. началась регистрация преступлений, связанных
с торговлей людьми, ибо в марте 1998 г. в УК Украины была введена
новая статья – 1241 «Торговля людьми». Кроме того, за 10 лет было
зарегистрировано 50 фактов захвата заложников. Для Украины этот
вид преступления не характерен. Диапазон констатации таких преступлений колеблется от 1 до 10 фактов в год. Захваты заложников
продолжаются и сегодня.
В целом динамика преступлений, предусмотренных статьями 123
и 124 УК Украины, имеет тенденцию к возрастанию.
О количестве выявленных лиц, которые совершили указанные преступления, можно судить по данным Министерства внутренних дел
Украины за 5 лет (табл. 3).
Таблица 3

Стаття УК
1995 г.
Украины
123
29
1
123
3
124
7
1241
–
Итого

1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

Итого

71
10
11
–

45
1
6
–

28
1
10
–

37
4
22
3

210
19
56
3
288

Сравнивая данные таблиц 2 и 3, можно отчетливо видеть, что количество установленных лиц, совершивших преступления против свободы
воли человека, не соответствует количеству зарегистрированных преступлений. При всей неполноте статистических данных можно сделать
вывод, что по преступлениям, предусмотренным статьями 123 и 1231
УК Украины, количество выявленных лиц, их совершивших, колеблется
от 10% до 50% и более. Это означает, что далеко не все преступники
выявляются и задерживаются правоохранительными органами. Зато
367

В. В. Голіна. Вибрані праці

каждый второй похититель чужого ребенка устанавливается, а в 1999 г.
из 28 зарегистрированных фактов похищения чужого ребенка установлено 22 преступника.
Необходимо иметь в виду и то, что почти все преступления,
связанные с незаконным лишением свободы и похищением чужого ребенка, не говоря уже о торговле людьми, имеют значительную,
если не большую, латентность. Особенно в случаях, когда по тем или
иным причинам преступления не получают общественную огласку.
Определенных данных на этот счет нет. Но есть сведения, которые
в известной мере могут косвенно свидетельствовать о наличии латентности этих преступлений. К ним относятся сведения о пропавших без
вести и неопознанных трупах, что представлено за пять лет в табл. 4.
Таблица 4
Вид информации
Количество пропавших
без вести
Из них разыскано
Из разысканных
пропавших без вести
лий было похищено
Выявлено
неопознанных трупов
Количество
похищенных трупов

1995 г.

1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

31 88

32 759

34 694

37 518

35 449

26 877

27 480

29 679

32 939

31 231

–

–

–

–

–

8 499

12 552

11 880

12 995

15 531

–

–

–

–

–

Таким образом, за пять лет без вести пропало более 172 тыс. человек, из которых – по данным Министерства внутренних дел Украины –
более 148 тыс. разыскано, т.е. судьба 24 тыс. человек осталось (пока) неизвестной. Что это за люди и где они, – никто не знает. Возможно,
и похищены, и убиты, и проданы. То, что среди выявленных 61,5 тыс.
неопознанных трупов якобы не установлено похищенных лиц, ни о чем
не говорит. А сколько трупов не выявлено? Кроме того, не исключено,
что МВД Украины такими данными не располагает либо не фиксирует.
Что касается торговли людьми, особенно женщинами и детьми,
то, по данным ООН, ежегодно для подневольной работы границу
пересекают почти 4 млн женщин. Не меньше покидают свою страну
мужчин и детей. Работорговля, вовлечение женщин в проституцию
и порнобизнес дают преступным синдикатам около 7 млрд долларов
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США в год. За каждым долларом – чья‑то сломанная жизнь [2, с. 14].
Но и доморощенные бизнесмены пытаются нажить капитал на торговле
женщинами. Так, вследствие оперативно-розыскных действий управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и следователей прокуратуры Черниговской области задержана преступная
группа в составе 25‑летней Ларисы Ч., 58‑летней пенсионерки Веры К.
и 26‑летнего таксиста Валерия Ш. Они обманным путем переправили
в публичные дома Италии и Испании почти 20 жительниц Чернигова.
Каждую продали за 800 долларов США. Мошенники обещали трудоустроить девушек за границей воспитательницами, официантками
и т. п. [3].
С горечью пишет Г. Коваленко (г. Полтава) в стихотворении «Пересторога»:
Бувало…
Всякого бувало…
Але щоб наші «сексуали»
Своїх дівчат в «прокат» здавали – Такого ще,
здається, не було.
СП, контори, фірми, шопи,
Куди не глянь, куди не кинь,
Здають жінок в Європу скопом,
В цивілізовану (!) Європу,
На секс приречених рабинь! [4]
Более 400 тыс. молодых женщин выехали на работу за границу
в последние десять лет. Процент попавших в сети порнобизнеса и проституции довольно велик. Многие девушки не вернулись и до сих пор
неизвестно их местонахождение [5]. Пленницами зарубежных борделей
сейчас являются более 100 тыс. украинских девушек [6]. Как правило,
в таком бизнесе главные аспекты – является насилие, издевательство,
а иногда и жизнь [7].
Мафиозные синдикаты, которые переправляют нелегалов, делятся
на две категории: «смаглеры» – за определенную плату тайно переправляют нелегальных иммигрантов через границу того или иного
государства и «трафикеры» – торговцы живым товаром. Они заманивают бедных людей рассказами о роскошной жизни на Западе, отбирают у них документы, а затем используют как рабов и проституток.
369

В. В. Голіна. Вибрані праці

Нелегальная иммиграция ныне стала настоящим ужасом для Европы.
Ежегодно, по разумным оценкам, от 500 тыс. до 800 тыс. нелегалов
тайно прибывают на континент.
Они пользуются услугами трех наиболее мощных криминальных
кланов: российского, китайского и восточноевропейского, которые
опутали Европу сетью своих «линий» [8].
Статистические данные – вещь достаточно условная. Все спрятано
от огласки и происходит в глубоком подполье. Поэтому судить об истинном размахе «белого рабства» очень трудно. Ясно лишь то, что эти
преступления носят глубоко латентный характер в силу объективных
и субъективных причин.
Еще более «скромные» данные о судимости по преступлениям против свободы воли человека. Судами Украины по приговорам, которые
вступили в законную силу, по данным Министерства юстиции Украины,
осуждено за 10 лет 294 человека. Распределение осужденных по статьям 123–1241 УК Украины показано в табл. 5.
Расхождение между данными таблиц 3 и 5, т.е. между выявленными
лицами, совершившими преступления, и осужденными за них,
объясняется рядом обстоятельств. Во-первых, сложностями статистического учёта в нашей стране. Во-вторых, часть выявленных преступников была задержана и осуждена спустя определенное время.
В-третьих, далеко не все преступники осуждаются, многие из них
находятся в розыске.
Таблица 5
Год
Статья
Итого
УК
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
123
2
13
3
21
27
46
68
42
28
250
1231
3
0
1
3
1
0
3
11
1232
0
0
0
0
0
0
0
0
124
3
3
2
1
1
6
4
5
6
31
1241
0
2
2
Итого
5
15
8
22
29
55
73
47
31
294

По ст. 1241 УК «Торговля людьми» в 1999 г. привлечены к уголовной ответственности всего два человека по одному уголовному делу.
Согласно приговору суда Суворовского р-на г. Херсона от 13 июля
1999 г. по ст. 1241 УК были осуждены две женщины Мркаич Л. В.
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и Ковалёва Т. В. за то, что они в ноябре 1998 г. с согласия потерпевших
М. и Р. вывезли их в г. Белицу Республики Сербия, где осуществили
оплатную передачу двух девушек владельцу ночного клуба «Венеция»
для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Другие эпизоды продажи
женщин не нашли своего подтверждения в суде, ибо женщины заявили, что они не считают себя потерпевшими, поскольку все действия
подсудимые в отношении их выезда за границу совершали по их
просьбе и никто их не продавал и не покупал.
Подсудимые осуждены к пяти годам лишения свободы условно.
Как показывает количественный анализ статистических данных
о преступлениях против свободы воли человека, основной массив уголовных дел приходится на незаконное лишение свободы
(ст. 123) в совокупности с другими преступлениями и похищение
чужого ребенка (ст. 124). Структура именно этих преступлений, в частности незаконного лишения свободы, и будет в дальнейшем подвергнута криминологическому анализу1. Что касается таких преступлений
как захват заложников (ст. 1231) и торговля людьми (ст. 1241), то это
специфические преступления против свободы воли человека, массив
уголовных дел по которым пока незначителен и для анализа которых
потребуются в дальнейшем привлечение дополнительного материала
и изучение отечественной и отчасти зарубежной судебной и полицейской практики борьбы с этими преступлениями (особенно по торговле
людьми).
Относительно преступления в виде незаконного помещения в психиатрическую больницу (ст. 1232 УК) можно отметить, что за последние
восемь лет судебной практики по ним в Украине нет (см. табл. 2). В связи с этим в историческом аспекте этот вид преступления в настоящей
статье рассматриваться также не будет.
Незаконное лишение свободы с объективной стороны состоит
в разнообразных приемах и способах, которые виновный (виновные) использует с целью помешать потерпевшему в осуществлении по своему
усмотрению права выбора места нахождения. Незаконное лишение
свободы может выражаться в задержании потерпевшего в таком месте, где он не желает находиться, либо в помещении его в такое место,
откуда выход из него не является свободным [9, с. 354].
1   
Примечание. Криминологическому анализу преступления в виде похищения
чужого ребенка посвящена другая работа.
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Личная свобода – это возможность человека по своему усмотрению
и праву распоряжаться собой в соответствии со своими интересами
и целями.
По мнению Ю. В. Баулина, содержательным стержнем личной
свободы человека является свобода его воли. Личная свобода человека имеет ряд составных частей, одна из которых – свободное
волеизъявление человека выбирать место своего пребывания [10, с. 1].
Именно незаконное нарушение этого волеизъявления и образует состав
преступления в виде незаконного лишения свободы, к криминологической характеристике которого следует перейти.
По поводу содержания понятия «криминологическая характеристика» в науке высказано несколько точек зрения. По нашему мнению,
этим термином охватываются количественно-качественные сведения
о виде преступлений, описание личности преступников, мотивы и цели
их преступного поведения [11, с. 8–9].
Традиционно структура того или иного вида преступлений
описывается группой уголовно-правовых, криминологических и социально-демографических признаков.
По степени общественной опасности (тяжести) незаконное лишение свободы относится к менее тяжким преступлениям, хотя, как
видно из табл. 1, общественное мнение признает похищение людей
наиболее опасным преступлением для общества и для себя. Статья 123
УК имеет две части. Часть первая предусматривает уголовную ответственность до двух лет исправительных работ, а часть вторая содержит
квалифицированный состав, т.е. состав преступления с отягчающими
уголовную ответственность обстоятельствами, как‑то: незаконное
лишение свободы, совершенное способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или такое, которое сопровождается причинением ему физических страданий. Наказывается до трех лет лишения
свободы. Форма вины – прямой, как правило, заранее обдуманный,
конкретизированный умысел. Лишая человека свободы, виновный
может и не знать о возможных последствиях своих действий. Но если
они наступили, то он несет ответственность за реальную совокупность
преступлений, однако не во всех случаях. Если незаконное лишение
свободы выступало как способ совершения другого преступления,
дополнительной квалификации по ст. 123 УК не требуется. Именно
на это обращается внимание в постановлении Пленума Верховного
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Суда Украины от 12 декабря 1992 г. № 12 «О судебной практике по
делам о корыстных преступлениях против личной собственности».
По данным проведенного нами исследования1, лишь в 2,8% случаев
в вину лица, совершившего данное преступление, вменялось только
незаконное лишение свободы. В остальных же случаях лицо было признано судом виновным и по ряду иных преступлений, имевших место
с деянием, предусмотренным ст. 123 УК, т.е. по совокупности преступлений. Каждое четвертое незаконное лишение свободы сопровождалось незаконным хранением, ношением огнестрельного или холодного
оружия, а также иными преступлениями (статьи 93, 1982 УК). Иные
преступления могли совершаться не только в ходе незаконного лишения свободы, но и до и (или) после него. Специальный рецидив, т. е.
совершение аналогичного преступления, был отмечен в 9,4% случаев.
Преступления, предусмотренные ст. 144 УК (вымогательство), имели
место до и после совершения незаконного лишения свободы в 9,0%,
ст. 222 УК – также в 9,0%. Умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, кража, хищение государственного или коллективного
имущества в особо крупных размерах наблюдались в совокупности
в 10% случаев. В остальных случаях (более 12,5%) виновным были
инкриминированы иные преступления. Не было совершено виновным
никаких других преступлений до и (или) после незаконного лишения
свободы в 50,0% случаев.
Изучение судебной практики показало, что незаконное лишение
свободы чаще всего было связано с применением физического насилия.
При этом физическое насилие выражалось в нанесении телесных повреждений при помощи рук и ног виновных, предметов, не имеющих
определенного функционального назначения (обрезки арматуры, палки и т. п.), оружия. Во многих случаях при связывании потерпевшие
ощущали физическую боль (более 45,7% случаев). Процентное соотношение характера причиненных потерпевшим телесных повреждений
выглядит следующим образом:
– легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья или кратковременную утрату трудоспособности, получили около 36% потерпевших;
1   
Примечание. Исследование проводилось совместно с младшим научным сотрудником НИИ изучения проблем преступности АПрН Украины В. С. Батыргареевой.
373

В. В. Голіна. Вибрані праці

– легкие телесные повреждения, вызвавшие кратковременное расстройство здоровья либо кратковременную утрату трудоспособности
отмечены у 18,0% потерпевших;
– средней тяжести телесные повреждения наблюдались у 7,2%
потерпевших;
– тяжкие телесные повреждения получили около 3,6% потерпевших.
Убийство и самоубийство потерпевших во время незаконного лишения свободы имело место в одном случае.
Фактически не было причинено телесных повреждений 28,6%
потерпевших.
В процессе исследования изучался вопрос о количестве потерпевших, одновременно лишенных свободы. В подавляющем большинстве
изученных уголовных дел незаконное лишение свободы претерпевал
один потерпевший, что составляет 87,5%. Реже преступному посягательству подвергались одновременно два потерпевших – 8,3%. Еще
реже потерпевшими оказывались одновременно трое граждан – 4,2%.
Что касается психического насилия, то следует заметить, что в большинстве случаев незаконного лишения свободы оно сопровождалось
демонстрацией огнестрельного или холодного оружия. Встречаются
факты травли потерпевших собаками, а также насильственного спаивания их водкой.
Виновными в незаконном лишении свободы, как показало исследование, движут различные мотивы и цели. Однако наиболее часто
побудительным мотивом выступают: корыстолюбие – более 66%;
личные неприязненные отношения – около 21,0%; месть – 8,3% и, наконец, получение необходимой для виновного информации и некоторые
иные – в 4,7% случаев.
Преступники, незаконно лишая человека свободы воли, зачастую
выдвигали определенные требования, т.е. стремились к достижению
конкретных целей. Требования в 58,3% случаев выдвигались к самому
потерпевшему, в 16,7% – к родственникам либо близким потерпевшего.
Вообще никаких требований не выдвигалось в 25,0% случаев. Если
требования все же выдвигались, то по содержанию их можно представить в виде:
– передачи денег, в том числе возврата долга, найденных и принадлежащих виновному денег (41,7%);
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– возврата имущества, принадлежащего потерпевшему либо членам его семьи (около 29,2%);
– предоставления информации (4,1%);
– нахождения потерпевшего в определенном месте (25,0%).
Чаще всего требования высказывались потерпевшему в устной
форме. Но встречаются случаи подбрасывания писем родственникам,
анонимных звонков по телефону и др.
Анализ судебной практики показывает, что в структуре всех преступлений, связанных с незаконным лишением свободы, большой
удельный вес занимают преступления, совершенные в группе (около
67,0%). Простое соучастие в виде соисполнительства встречается
приблизительно в 44,0% случаев. Остальным преступлениям присущи сложные формы соучастия. Как известно, по субъективным
признакам формами соучастия являются: соучастие без предварительного соглашения (сговора); соучастие по предварительному
сговору в элементарной форме и в форме организованной группы;
преступная организация, в том числе и банда. Простой сговор до
начала совершения преступления зафиксирован в 75,0% изученных
случаев незаконного лишения свободы. Совершение преступления
организованной группой выявлено в 25,0% изученного массива
уголовных дел. Совершение преступлений преступным сообществом
(бандой) исследованием не установлено.
Преступные группы состояли чаще всего из 3–5 человек (62,5%).
В 31,2% преступных действий группа была представлена двумя преступниками. Значительно реже встречалась группа из 6–10 человек
(6,3%). Кроме того, представляет практический интерес информация
о количестве лиц в группе, осужденных по делу. В 31,6% уголовных
дел были выявлены, задержаны и осуждены все члены преступной
группировки. В 10,5% случаев есть виновные, освобожденные от уголовной ответственности и наказания (по амнистии). В ряде случаев
совершения преступления органам следствия и суда не удалось установить всех лиц, принимавших участие в групповом посягательстве
на свободу воли человека. Эти лица, скрывшиеся от следствия и суда,
остались неустановленными в 47,4% случаев группового совершения
незаконного лишения свободы. Была установлена личность виновного
в совершении преступления, но скрывшегося от правоохранительных
органов, в 10,5% случаев.
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Таким образом, вид соучастия, количественный состав групп свидетельствуют о том, что преступные посягательства на свободу воли
личности все более приобретают организованный характер и, следовательно, повышенную общественную опасность. Это означает, что
ст. 123 УК Украины нуждается в совершенствовании, более реальном
отражении криминальной действительности, связанной с незаконным
лишением свободы человека.
Криминологическая характеристика указанных преступлений составлена по уголовным делам, рассмотренным судами одиннадцати
областей Украины и Автономной Республики Крым. Стало быть, все
преступления были совершены на территории Украины. Согласно
данным Верховного Суда Украины наибольшее количество уголовных
дел по ст. 123 УК было рассмотрено в 1998–1999 гг. судами Донецкой
области (11 уголовных дел). В остальных областях – по 1–3 уголовных
дела за два года, в основном это городские преступления.
Местом незаконного лишения свободы чаще всего являлись отдельная квартира и транспортное средство – 50% случаев. Жертва
помещалась в подвал либо в погреб – 16,7% случаев. Отдельный дом
местом незаконного лишения свободы был также в 16,7% случаев.
Реже человек запирался в сарае (12,5%) и еще реже в ином помещении.
Так, например, потерпевшая была заперта в рабочем помещении кассы
(4,1%). Только в 12,5% выявленных фактов помещение, в котором потерпевший был лишен свободы, принадлежало ему самому; во всех
остальных случаях – виновным или иным лицам.
По времени незаконное лишение свободы длилось от нескольких
минут до нескольких месяцев. Так, в 12,5% случаев длительность лишения свободы составляла промежуток времени до 1 часа; в 57,3% –
несколько часов; в 29,2% – несколько дней (обычно 2–3 дня).
Условия содержания потерпевших, как нормальные, судом были
оценены в 29,2% случаев, в 70,8% – как плохие, доставляющие физические страдания лишением свободы. В 87,5% случаев потерпевшие
находились в месте незаконного лишения свободы в одиночку либо
с виновным и членами его семьи; в 12,5% – с иными потерпевшими,
тоже незаконно лишенными свободы. В 29,2% случаев потерпевшие предпринимали попытки самостоятельно выбраться на свободу,
в 70,8% – нет (были связаны, прикованы наручниками к трубам отопления, закрыты на замок и т. п.). Конкретнее: освобождению потерпевше376
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го в 33,3% всех случаев препятствовала охрана, в 20,0% – помещение
было закрыто на замок, в 46,7% – потерпевший был связан, прикован
наручниками и т. д.
Способ возвращения свободы потерпевшему также был предметом
изучения. Характерно, что в 37,5% случаев сами же виновные через
некоторое время возвращали свободу потерпевшим. Самостоятельно
удалось освободиться 16,6% жертвам (совершили побег). Работники
правоохранительных органов пришли на помощь в каждом четвертом
случае. Помогли освободиться потерпевшим иные граждане (родственники, близкие виновных, случайные свидетели) в 12,4% уголовных
дел. Как уже отмечалось ранее, в одном случае потерпевший был убит,
а еще в одном – покончил жизнь самоубийством.
Наиболее распространенными способами лишения свободы жертв
являются физическое насилие (70,8%) и обман (20,8%). Психическое
насилие фигурировало в 4,2% случаев, тайный способ – также в 4,2%
эпизодов.
Значит, почти все потерпевшие (так или иначе) были освобождены
из незаконного удержания. Смерть потерпевших, их исчезновение,
описываемые журналистами жестокости, криминальный произвол,
видимо, имеют место, но не как правило, а как исключение. Осведомленность населения не должна переходить в нагнетание страха
с помощью СМИ.
Социально-демографическая характеристика описывает личность
преступника. Абсолютное число виновных – мужчины, однако каждый
десятый выявленный преступник – женщина. Несовершеннолетних
среди исследованных лиц не установлено. Самым криминогенным
является возраст от 21 до 25 лет – до 40% случаев, далее следуют
30–40‑летние – 28%. Совершение рассматриваемых преступлений
иными возрастными категориями виновных незначительно.
Около половины всех преступников имеют среднее образование,
среднеспециальное отмечается у 18% незаконно лишивших свободы.
Каждый десятый имеет незаконченное высшее образование. Большой
процент тех, кто получил высшее образование – 12,0%.
Отсюда можно прийти к выводу, что криминальное поле стали осваивать вчерашние законопослушные граждане, оставшиеся без работы.
Это подтверждается тем, что на момент совершения преступления общественно полезным трудом занимались 42% осужденных за незакон377
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ное лишение свободы. Не работали, но являлись трудоспособными, и не
учились 48% всех выявленных преступников. 10% учились в высших
учебных заведениях. Свыше трех лет официально не работали и не
учились 55,2%, до трех лет – 27,5%, до одного года – 6,9%, до шести
месяцев – 3,5%. Не получено сведений в отношении 6,9% виновных
лиц. 42% виновных указали, что для них основным источником дохода
являлась заработная плата (прибыль) на предприятии., в учреждении,
частной фирме, 22% – находились на чьем‑либо иждивении (родителей,
иных Членов семьи), 18% – перебивались случайными заработками,
6% – за счет ведения подсобного хозяйства и торговли на рынке. Для
остальных 12% постоянным источником существования была преступная деятельность.
Предметом криминологического исследования было и состояние
здоровья виновных, которое проливало свет на преступную мотивацию.
Все лица, осужденные за незаконное лишение свободы человека, были
признаны вменяемыми. Обладали хорошим здоровьем 45,1% всех лиц,
44,2% – бытовые пьяницы, из них 4,0% – хронические алкоголики,
Психопатические черты характера (что было официально установлено
экспертизой) обнаружены у 7,7% виновных; 3% преступников были наркоманами. Однако ни один из обследованных не был признан инвалидом
и не состоял (в том числе и ранее) на учете в психоневрологическом диспансере. Надо отметить, что психиатрическая экспертиза была проведена
в отношении 50% виновных. Что касается остальных 50%, то надобности
в ее проведении ни у следствия, ни у суда, видимо, не возникло.
В момент совершения преступления были трезвыми 66% лиц,
в состоянии алкогольного опьянения находились 32,0%, в состоянии
сильного алкогольного опьянения – 2%.
Как видно, у 1/3 преступников в провоцировании преступной мотивации определенную роль могло сыграть алкогольное или наркотическое опьянение. Однако процесс формирования мотива у преступников
в суде почти не выяснялся.
На долю лиц, виновных в незаконном лишении свободы, украинцев приходится 66%, россиян – 16%, выходцев с Кавказа – 12%, иных
национальностей (китайцев, вьетнамцев и др.) – 6%. Подавляющее
большинство преступников являются гражданами Украины, по месту
прописки проживали 82% совершивших преступление, остальные
18% – вне. Все были обеспечены жильем.
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Обращают на себя внимание их некоторые матримониальные
и семейные отношения и связи. Как и предполагалось, большинство
из них не имеет своей семьи (вспомним, возраст 50% преступников –
от 19 до 25 лет), в неполной семье воспитывались 50% осужденных,
ненормальная обстановка в семье отмечалась в 28,0% случаев.
Не исключено, что в большинстве случаев мы имеем дело
с неблагоприятным ранним формированием личности преступника.
Среди преступников наблюдается материальное неравенство. Немногих можно отнести к тем, чье материальное положение оценивается
как очень хорошее (6%) и нормальное (30%). Низкое и очень низкое
материальное обеспечение характерно для 64% виновных. Думается,
что экономический фактор играет значительную роль в детерминации
анализируемых преступлений.
Безысходность, жизнь за чертой бедности, часто повторяемые
в средствах массовой информации стереотипы ситуаций, связанных
с получением крупных выкупов за похищенных людей, порождают
у молодых людей представление о быстром и сравнительно безопасном
обогащении. В жизни же все может быть и проще, и сложнее, чем это
схематическое объяснение незаконного лишения свободы человека.
Неожиданностью явилось то, что 80% виновных ранее не были
судимы. Непогашенную и неснятую судимость за ранее совершенное
преступление имели 14,0% виновных. Прежнее наказание не было
отбыто 2% преступников (они совершили побег из мест лишения
свободы). Специального рецидива не было зафиксировано ни у одного
из преступников. Считались несудимыми в силу ст. 55 УК Украины
4% изученных лиц.
В преступной группе выполняли роль исполнителя около 70,0%
всех осужденных. Организаторами совершения преступления были
9,3% виновных. Причем организатор мог выполнять одновременно функции пособника либо подстрекателя, что свидетельствует
о повышенной общественной опасности лица. 20,7% являлись в преступной группе пособниками. Таких лиц, которые выполняли бы
роль только подстрекателя либо являлись бы, прикосновенными
к преступлению, обнаружено не было. Положительно характеризуются в быту 80% привлеченных к уголовной ответственности,
отрицательно – 10%; удовлетворительно – 2%, не получено сведений
в отношении 8% лиц.
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На что расходовались преступные средства, добытые в результате
незаконного лишения свободы? 26% виновных тратили их на приобретение продуктов питания, алкогольных напитков, носильных вещей.
В некоторых случаях на деньги приобретались квартиры, автомашины,
предметы роскоши, за счет них возвращались долги, иногда деньги
расходовались на развлечения. Почти в 60% случаев материальные
средства в виде выкупа получены не были либо же цель их получения
не ставилась.
Можно выделить ряд оснований прекращения длящихся преступлений. Чаще всего виновные были задержаны сотрудниками правоохранительных органов по заявлению самих потерпевших либо их
родственников (58%). По «горячим» следам прекращена преступная
деятельность в 18% случаев. В ходе оперативно-розыскной работы пресечено незаконное лишение свободы в 12% случаев. При совершении
нового преступления и в иных случаях задержано 12% виновных. Все
виновные обнаружены на территории Украины.
Судебная практика в целом придерживается санкций, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 123 УК. 12% лиц осуждены к исправительным
работам. Отсрочка исполнения приговора, условное осуждение применены в отношении 38,0% виновных. 50% осуждены к наказаниям,
не связанным с лишением свободы. 40% преступников назначено
наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 15 лет. Это свидетельствует о назначении наказания по совокупности преступлений,
ибо максимальная санкция ч. 2 ст. 123 УК составляет всего три года
лишения свободы.
Представляет криминологический интерес личность потерпевшего.
82,2% потерпевших – мужчины. Женщины составили 17,8%. Возраст потерпевших распределился следующим образом: в возрасте 13–18 лет они
составляют 17,8%, т.е. пятый-шестой незаконно лишенный свободы –
ребенок или подросток; от 19 до 30 лет – 28,6%, от 31 до 40 лет – 32,2%,
от 41 до 50 лет – 14,3%. Потерпевших в возрасте от 51 до 70 лет в выборке нет. В возрасте выше 70 лет было задержано 7,1% потерпевших.
Стало быть, наиболее уязвима группа молодых мужчин в возрасте
от 19 до 40 лет, составляющих вместе более 60% от всех потерпевших.
Именно они чаще всего незаконно лишаются свободы. Но и статистический возраст тех, кто совершает такие действия, колеблется в возрасте
от 21 до 40 лет (68%).
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В дальнейшем мы увидим, что и иные социально-демографические,
уголовно-правовые и нравственно-психологические черты потерпевших и преступников весьма схожи. Это может свидетельствовать, как
представляется, о доступности данной категории лиц для преступников, определенной легкости завладения ими, ситуационно-бытовом
характере самих преступлений, подражании виновных тем образцам
действий «героев» фильмов, телепередач, газетных полос, которыми
наводнены сегодня средствами массовой информации. Однако это не
означает, что в изучаемом массиве уголовных дел не встречаются те
из них, где «сюжеты» похищения людей отличаются спланирован- ностью, организованностью, специальной подготовкой, решительностью
и жестокостью действий по отношению к потерпевшим, за жизнь
и здоровье которых преступники надеются получить большой выкуп.
Есть и случаи действий преступников, которые граничат с патологией.
Подавляющее большинство потерпевших являются гражданами Украины (89,3%). Иностранные граждане-потерпевшие составили 7,1%,
выходцы из Кавказа – 3,6%.
Общественно-полезной работой занималось 7,2% потерпевших,
частным предпринимательством – 26,8%. Зато около 40% потерпевших
не работали и не учились, хотя и были трудоспособными. Остальные
26% – пенсионеры, учащиеся школ, военнослужащие. Обращает на
себя внимание тот факт, что свыше трех лет до 77,0% потерпевших
официально не работали. Спрашивается: на какие же средства они жили
и какой резон лишать их свободы? Более 1/3 потерпевших находились
на иждивении своих родителей или других лиц и, следовательно, представляли определенный корыстный интерес для преступников, ибо
можно было надеяться получить выкуп. Около 30% потерпевших располагали доходами от частнопредпринимательской деятельности и, по
мнению преступников, могли расплатиться сами, либо за них это могли
сделать родственники. Удержание тех, кто, по их заявлению, основным
источником своего существования считали случайные заработки, пенсию, незначительную заработную плату, с рациональной точки зрения
труднообъяснимо. Расчет, видимо, делался на родственников, которые
могли заплатить определенный выкуп.
Никто из потерпевших ранее не был судим. Многие из них положительно характеризуются, более половины – бытовые пьяницы и хронические алкоголики, никто из потерпевших не употреблял наркотических
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веществ. Алкоголизм виновного, а зачастую и потерпевшего в какой‑то
мере спровоцировал совершение преступления.
Виктимное поведение потерпевших проявилось в форме:
1) характера выполняемой ими либо близкими работы и получения
значительных материальных доходов;
2) конфликтных отношений с виновным;
3) аморального образа жизни преступника и жертвы;
4) неосмотрительности потерпевших в выборе круга знакомств;
5) престарелого возраста (виновные желали заполучить квартиры
стариков, принуждая их отказаться от собственности в пользу виновных);
6) хвастовства материальным достатком;
7) займа денег и необходимости возвращения долга.
Виктимность потерпевших если не оправдывается, то объясняется
частично тем, что 28,6% из них были знакомы с виновным по месту работы; 21,4% – знакомы по совместному времяпровождению; 7,1% – по
местожительству; являлись супругами, сожителями, родственниками –
более 10,0%. И лишь немногим более 1/3 потерпевших ранее с виновным знакомы не были. 46,4% потерпевших предъявили гражданский
иск о возмещении материального и (или) морального ущерба.
В ходе криминологического исследования по материалам уголовных дел изучались выявленные следствием и судом причины и условия
совершения преступлений против свободы воли человека. Это оказалось сложно, ибо ни по одному из изученных уголовных дел не было
вынесено следователем представление либо частное определение суда,
как это предусмотрено ст. ст. 23–232 УПК Украины.
Причины преступлений – это те существенные социальные обстоятельства, которые во взаимосвязи и взаимодействии с негативными
свойствами личности и условиями внешней среды вызвали у нее решимость совершить преступление.
Очевидно, что истоки возрастающей динамики преступлений
против свободы воли личности необходимо искать в ухудшающихся
социально-экономических условиях жизни нашего общества и связанных с ними негативных воздействиях на людей. Ведь не секрет, что до
недавнего времени ст. 123 УК Украины носило больше декларативный
характер, поскольку по этой статье почти не было регистрации преступлений. Однако, начиная с 90‑х годов, т.е. с изменением политического
382

Розділ 2. Наукові статті

и экономического курсов, сменой идеологических ориентиров, стала
расти динамика указанных преступлений.
В криминологической литературе высказывается мнение, что в реальной жизни «социальные факторы становятся причиной или условием совершения преступления не прямо, а через недостатки правового
регулирования, из‑за которых эти факторы получают возможность негативно воздействовать на нормальное функционирование общественных
отношений» [12, с. 17–18]. Выходит, что объективные факторы легко
и просто зависят от недостатков правового регулирования, т.е. субъективно стоит отрегулировать надлежащим образом социальные факторы
и установится, как говорят авторы, «нормальное функционирование
общественных отношений». Действительно, своевременное правовое
регулирование тех или иных сторон общественной жизни в стабильном
государстве, т.е. устранение назревших противоречий – важное условие
нормализации общественных отношений. Это то, что немецкий криминалист Ф. фон Лист в начале XX в. назвал «наилучшей уголовной
политикой». Однако, во‑первых, в нестабильном государстве, переходящем из одного состояния в другое, правопорядок – не панацея от всех
бед, ибо многие социальные факторы начинают действовать стихийно
(энергетический кризис, миграция, падение деторождения, социальная
незащищенность, интеллектуальное обеднение нации, безработица
и др.). Во-вторых, как отмечают и авторы, объективно невозможно
в конкретных исторических условиях осуществлять эффективное
правовое регулирование соответствующих общественных отношений,
т.е. установить надлежащий правопорядок. В современных социальноэкономических условиях цель надёжной защиты свободы личности
едва ли выполнима, что и подтверждают результаты исследования.
Среди обстоятельств (совокупность причин и условий) совершения преступления, предусмотренного ст. 123 УК Украины, следует
выделить такие.
1. Социальная стратификация населения, обусловленная социально-экономическими условиями, соединенная с идеологией «дикого
капитализма» и правовым нигилизмом ведет к росту криминальных
проявлений против свободы воли человека. По нашим данным, первое
место в причинной цепи занимают такие негативные обстоятельства,
как низкое материальное положение виновных и, наоборот, высокий
материальный достаток потерпевших, безнадзорность и беспризор383
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ность детей – потерпевших, конфликтная ситуация между виновными
и потерпевшими в семье, по месту работы, в сфере занятия совместным
бизнесом, в межличностных отношениях – в более чем 60% случаев.
2. Алкоголизм – 17,1%. Исследованием установлено, что периодически употребляли спиртные напитки, но при этом не являлись
бытовыми пьяницами, – 54% лиц; бытовое пьянство отмечено у 42%
лиц; хронический алкоголизм – у 4,0% лиц. Таких, кто вообще не
употреблял спиртных напитков, в статистической выборке не было.
Напомним, что 34,0% виновных совершили преступления в состоянии
алкогольного и сильного алкогольного опьянения. Бесспорно, нередко
алкогольная вынужденная абстиненция провоцирует больных лиц на
совершение преступлений.
3. Недостаточный контроль со стороны правоохранительных органов,
особенно милиции, за криминогенными лицами, непринятие соответствующих мер к тем, кто злоупотребляет спиртными напитками (13,4%).
4. Иные недостатки в деятельности правоохранительных органов,
а именно: низкая раскрываемость указанных преступлений; ослабление
прокурорского надзора за соблюдением законности при разрешении
заявлений о безвестном исчезновении граждан; вне поля зрения прокурорского надзора остаются данные медицинских и специализированных подразделений о том, что их покидают больные и самовольно
ушедшие; жилищных органов – о гражданах, выбывших из приватизированной жилплощади в связи с ее отчуждением; органов социальной
защиты – об одиноких гражданах, длительное время не обращающихся
за получением пенсии и иных социальных выплат, и т. д. [13]
5. В остальных случаях среди условий, способствующих совершению данного преступления, обращают на себя внимание слабая
просветительная и профилактическая работа среди населения, отсутствие программ викгимологического предупреждения преступлений,
неразборчивость средств массовой информации при освещении фактов
незаконного лишения свободы и в создании неадекватной социальнопсихологической атмосферы в обществе относительно этих преступлений, что названо в специальной литературе информпреступностью,
т.е. преступностью, образ которой создается средствами массовой
информации [14, с. 200].
Предупреждение преступности – это совокупность различных
видов деятельности и присущих им мер, направленных на усовер384
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шенствование общественных отношений с целью стимулирования
позитивных и устранения негативных явлений и процессов, которые
порождают преступность или способствуют ей, а также недопущение
совершения конкретных преступлений на разных стадиях развития
преступного поведения.
Речь идет об общесоциальном и специально-криминологическом
предупреждении преступности [15].
Конечно, предупреждение преступлений против свободы воли человека, в частности незаконным лишением свободы, имеет свои специфические аспекты. Думается, невозможно однозначно назвать группу мер,
которые резко сократили бы динамику этих преступлений в Украине.
Общесоциальное предупреждение предполагает реакцию социума
на преступность. Основополагающим, хотя исторически и не подтвержденным (и не опровергнутым!), является криминологическое
предположение о том, что общесоциальное предупреждение преступности – это вид прогрессивных программ, направленных на улучшение
экономического положения, культуры, образования, охраны здоровья,
безопасности граждан, экологии и т. п. [16, с. 181] Задача общества
заключается в том, чтобы предупредить превращение людей в исполнителей и жертв незаконного лишения свободы. Это очень трудный,
но в то же время верный путь сокращения данного вида посягательств.
Он предполагает постепенное создание в стране надлежащих жизнеобеспечивающих условий для всего населения: контролируемая
государством безработица, повышение материального уровня народа,
смягчение структуры стратификации населения, повышение культуры, образования, внедрение через средства массовой информации
просветительно-предупредительных программ с целью уменьшения
процесса виктимизации населения, возрождение еще не забытых форм
организации досуга молодежи и школьников во внеучебное время, лечение алкоголизма и наркомании, различных психических патологий,
ликвидация беспризорности и безнадзорности детей и др.
К специально-криминологичеким мерам предупреждения незаконного лишения свободы относятся:
– защита и оказание помощи населению и жертвам преступления
(криминологическая осведомленность населения о фактах незаконного
лишения свободы и способы обеспечения безопасности себя и близких; устранение виктимности; создание служб и телефонов доверия;
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возмещение государством материального и морального ущерба потерпевшему и т. п.);
– уголовно-правовое преследование преступников за счет: активизации оперативно-розыскной деятельности органов МВД Украины
с целью раннего выявления преступных намерений; создания специализированных групп работников уголовного розыска и следствия для
быстрого реагирования на факты незаконного лишения свободы; разработки современных криминалистических методик раскрытия, сбора
доказательств и расследования преступлений против свободы воли
человека; усовершенствование прокурорского надзора за соблюдением
законности при рассмотрении материалов, имеющих отношение к похищению людей и др.);
– взаимодействие правоохранительных органов с общественностью
с целью привлечения граждан к предупреждению посягательств на
личную свободу воли человека;
– активизация законодательной деятельности с целью адекватного
отображения в нормах уголовного закона характера и степени общественной опасности указанного вида преступления;
– научное обеспечение деятельности правоохранительных органов
по предупреждению и борьбе с преступлениями, посягающими на
свободу воли человека (участие ученых в совершенствовании уголовного законодательства с целью повышения его защитных функций;
дальнейшее проведение криминологических исследований незаконного
лишения свободы и внедрение полученных результатов в практику; разработка закона о помощи жертвам незаконного лишения свободы и др.).
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КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ
ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ І ВИКРАДЕННЯМ ЧУЖОЇ
ДИТИНИ (СТАТТІ 123, 124 КК УКРАЇНИ1)*
Глава ІІІ Кримінального кодексу України «Злочини проти життя,
здоров’я, волі і гідності особи» містить низку норм, що передбачають
кримінальну відповідальність за вчинення злочинів, які посягають на
особисту свободу волі людини. До них, зокрема, належать: ст. 123 КК
«Незаконне позбавлення волі», тобто незаконне перешкодження особі
в здійсненні свого конституційного права вибору місця перебування за
власним розсудом, яке може бути поєднане з фізичним або психічним
насильством; ст. 124 КК «Викрадення чужої дитини» – викрадення
або підміна чужої дитини з корисливою метою, з помсти або з інших
особистих мотивів.
Відповідно до статистичних даних Міністерства внутрішніх справ
України за 10 років (1990-1999) за статтями 123, 124 КК України було
зареєстровано: за ст. 123 КК – 750 злочинів і за ст. 124 КК – 174 злочини. Динаміка злочинів наведена в табл. 1.

1992 р.

1993 р.

1994 р.

1995 р.

1996 р.

1997 р.

1998 р.

1999 р.

Ст. 123
Ст. 124

1991 р.

Стаття КК
України

1990 р.

Таблиця 1

Усього

–
6

–
4

4
6

8
9

7
4

22
8

22
2

18
7

03
0

06
8

750
174

Питома вага цих злочинів у загальній структурі злочинів проти особистої волі людини, куди, крім указаних, входять захоплення
заручників (ст. 1231 КК), незаконне поміщення в психіатричну лікарню
(ст. 1242 КК), торгівля людьми (ст. 1241 КК), складає майже 84,0%.
1   
Примітка. Тут і далі посилання зроблені на Кримінальний кодекс України
1960 року.
*  Питання боротьби зі злочинністю. Вип. 5. Харків : Право / голов. ред. : В. І. Борисов, Акад. прав. наук. України Ін-т вивчення проблем злочинності, 2001. С. 3–31.
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Це пояснюється, по‑перше, тим, що злочини, передбачені статтями
123, 124 КК, мають, у переважній більшості, корисливий, значною
мірою «демонстративний» – перед заінтересованими особами (батьками, родичами, близькими тощо) – характер, а тому вони менш латентні;
по‑друге, незаконне позбавлення волі – це злочин, який, як показують
проведені нами дослідження, часто «супроводжує» інші корисливонасильницькі злочини (бандитизм, розбій, грабіж тощо), що вимагає
кваліфікації злочинних дій і за цією статтею; по‑третє, повідомлення,
заяви щодо даних злочинів частіше надходять до правоохоронних
органів і розкриваються ними.
Про кількість виявлених осіб, які були причетні до вчинення названих злочинів, свідчать дані табл. 2 (статистичні показники Міністерства
внутрішніх справ України за 5 років).
Таблиця 2

Стаття
1995 р. 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р.
КК України

Усього

Ст. 123

29

71

45

28

37

210

Ст. 124

7

11

6

10

22

56

1997р.

1998 р.

1999 р.

42

28

250

Сг. 124 КК

3

1

5

6

31

1

1996 р.

21 27 46 68

2

1995 р.

2 133 3
3

1994 р.

Сг. 123 КК

1993р.

1992 р.

Усього

Стаття
КК України

1991 р.

Порівнюючи дані таблиць 1 і 2, можна дійти висновку, що
кількість установлених (виявлених) злочинців не відповідає кількості
зареєстрованих злочинів. При всій неповноті статистичних даних можна вважати, що кількість виявлених злочинців за ст. 123 КК коливається
від 10 до 50%. Втім кожний другий викрадач чужої дитини стає відомий
правоохоронним органам.
Ще більш «скромними» є відомості про засуджених за цими статтями.
Таблиця 3

6

4
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Статистичні дані Міністерства юстиції України свідчать, що протягом дев’яти років (1991-1999) за статтями 123, 124 КК України було
засуджено 281 особу. Розподіл засуджених по роках показаний у табл. 3.
Суттєва розбіжність між відомостями таблиць 1–3, тобто про
зареєстровані злочини, осіб, винних в їх вчиненні, і засуджених
пояснюється низкою обставин. По-перше, складністю статистичного
обліку різних відомств; по‑друге, частина виявлених злочинців була
затримана і засуджена через якийсь час; по‑третє, далеко не всі злочинці
засуджуються, багато з них перебувають у розшуку та ін.
Кримінологічна структура злочинів описується за допомогою трьох
груп найважливіших ознак: кримінально-правових, кримінологічних та
соціально-демографічних [1, с. 8–9]. Остання група ознак стосується
характеристики злочинців і, як ми вважаємо, потерпілого.
Для «чистоти» структурних показників указані злочини будуть
розглянуті окремо.
Незаконне позбавлення волі (ст. 123 КК України). За ступенем
суспільної небезпечності незаконне позбавлення волі належить до менш
тяжких злочинів, хоча громадська думка, за деякими соціологічними
спостереженнями, визнає «викрадення людей» найбільш небезпечним
злочином для суспільства і для себе [2].
Незаконне позбавлення волі з об’єктивної сторони складу злочину
складається з різноманітних прийомів і способів, які використовують
злочинці з метою перешкодити потерпілому в здійсненні на свій розсуд
права вибору місця перебування. Незаконне позбавлення волі може
виявитися в затриманні потерпілого в такому місці, де він не бажає
перебувати, або в поміщенні його в місце, вихід з якого не є вільним.
Стаття 123 КК має дві частини. Частина 1 передбачає кримінальну
відповідальність за «просте» незаконне позбавлення волі і карається
виправними роботами до двох років. Частина 2 містить кваліфікований
склад злочину: «те саме діяння, вчинене способом, небезпечним для
життя або здоров’я потерпілого, або таке, що супроводжувалося
заподіянням йому фізичних страждань», яке тягне за собою покарання
до трьох років позбавлення волі.
Незаконне позбавлення волі – це діяння, яке може здійснюватися
шляхом фізичного або психічного насильства, обману чи іншим ненасильницьким способом (наприклад, ізоляція потерпілого у приміщенні
без застосування фізичного або психічного насильства; відібрання
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засобів пересування, зв’язку тощо). Незаконне позбавлення волі людини, яке супроводжується нанесенням ударів, побоїв або вчиненням
інших насильницьких дій, що завдали фізичного болю, заподіянням
тілесних ушкоджень, погрозою вбивством, кваліфікується за сукупністю
злочинів.
Частина 2 ст. 123 КК як кваліфікуючі ознаки називає спочатку
спосіб вчинення діяння щодо позбавлення волі, яке ставить потерпілого
в небезпечний для його життя й здоров’я стан, а потім – наслідки незаконного утримання, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних
страждань. У кримінально- правовій літературі рекомендується при
вирішенні питання про те, чи є спосіб вчинення злочину небезпечним для життя або здоров’я потерпілого, виходити з оцінки таких
обставин: чи була наявною в способах і прийомах, використаних для
затримання потерпілого або поміщення його в певне місце, небезпека
для його життя або здоров’я; чи не створювалась означена небезпека
через умови тримання потерпілого в місці позбавлення волі. Вона
може бути створена внаслідок застосування до потерпілого з метою
позбавлення його волі насильства, яке слід оцінювати як за наслідками,
так і за способом дії. Небезпечність незаконного позбавлення волі для
життя або здоров’я потерпілого можуть характеризувати і такі умови,
як тривалість позбавлення волі, їжа, тримання в холодному, тісному,
темному приміщенні тощо. Фізичні страждання – це різного ступеня інтенсивності больові відчуття, що виникають у результаті дії на
організм потерпілого особливих умов тримання в місці позбавлення
волі [3, с. 355–356].
Якщо незаконне позбавлення волі (частини 1 і 2 ст. 123 КК) виступає
як спосіб вчинення інших корисливо-насильницьких злочинів (наприклад, у процесі грабежу, вимагательства, розбою), то відповідно до
пп. 9, 12 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня
1992 р. № 12 «Про судову практику у справах про корисливі злочини проти приватної власності» додаткова кваліфікація за ст. 123 КК
України не вимагається. Але між незаконним позбавленням волі як
способом вчинення деяких корисливо-насильницьких злочинів і досягненням цілі цих злочинів минає час. У таких випадках, на нашу
думку, потрібна кваліфікація і за ст. 123 КК. З кримінологічної точки
зору ст. 123 КК – це стаття з потужним попереджувальним потенціалом,
оскільки вже сам факт незаконного позбавлення волі людини створює
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самостійний злочин. Про це повинні знати ті, хто посягає на конституційні права людини.
Незаконне позбавлення волі має місце у випадках, коли потерпіла
особа досягла чотирнадцятирічного віку. У разі недосягпения цього
віку дії кваліфікують як викрадення чужої дитини (ст. 124 КК).
Суб’єктом незаконного позбавлення волі є лише приватна особа,
яка завжди діє з прямим умислом стосовно діяння, а не наслідків.
Позбавляючи людину волі, винний може і не знати про можливі наслідки своїх дій. Але якщо вони настали, то він несе відповідальність
за реальною сукупністю злочинів.
За даними нашого дослідження лише в 28% випадків винних було
засуджено виключно за незаконне позбавлення волі. Так, наприклад,
кожне четверте незаконне позбавлення волі супроводжувалося незаконним носінням, зберіганням, придбанням, виготовленням вогнепальної
чи холодної зброї (ст. 222 КК), а також такими злочинами, як вбивство,
примус до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань
(статті 93, 1982 КК). Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, розкрадання державного або колективного майна шляхом крадіжки в особливо великих розмірах кваліфікувалося у сукупності в 10,0% вивчених
архівних кримінальних справ, розглянутих судами України за декілька
років. Спеціальний рецидив, тобто вчинення у минулому аналогічного
злочину, був виявлений у 9,4% випадків незаконного позбавлення волі.
Вивчення судової практики показало, що незаконне позбавлення
волі найчастіше було пов’язане із застосуванням фізичного насильства. Фізичне насильство, виражене в нанесенні тілесних ушкоджень,
спричинялося злочинцями за допомогою рук і ніг, предметів, які не
мали певного функціонального призначення (обрізки арматури, ціпки
тощо), зброї. У багатьох випадках потерпілі відчували фізичний біль
при зв’язуванні.
Відсоткове співвідношення тілесних ушкоджень за ступенем їх
тяжкості має такий вигляд:
– умисні легкі тілесні ушкодження без короткочасного розладу
здоров’я і короткочасної втрати працездатності – 36,0%;
– умисні легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний
розлад здоров’я або короткочасну втрату працездатності –18,0%;
– умисні середньої тяжкості тілесні ушкодження – 7,2%;
– умисні тяжкі тілесні ушкодження – 3,6%.
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Вбивство і самогубство потерпілих під час незаконного позбавлення волі мало місце у двох випадках.
Фактично не було заподіяння тілесних ушкоджень 28,6% потерпілим.
У процесі дослідження вивчалося також питання щодо кількості
потерпілих, які одночасно незаконно позбавлялися волі. У більшості
вивчених кримінальних справ незаконного позбавлення волі зазнав
один потерпілий, що складає близько 87,5%. Зрідка злочинне посягання
було спрямоване одночасно на двох потерпілих (8,3%) і ще рідше потерпілими були одночасно три особи (4,2%).
Стосовно психічного насильства слід зазначити, що в більшості випадків незаконного позбавлення волі останнє супроводжувалось демонстрацією вогнепальної чи холодної зброї. Траплялися випадки цькування
потерпілих собакою, а також примушування до вживання горілки.
Винні у незаконному позбавленні волі, як показало дослідження,
діють з різних мотивів і цілей. Однак найчастіше спонукальними мотивами виступають, зокрема: користолюбство – понад 66,0%; особисті
неприязні стосунки – близько 21,0%; помста – 8,3% і, нарешті, отримання необхідної для злочинців інформації – близько 4,7% випадків.
Злочинці, які незаконно позбавляють людину волі, часто
пред’являють певні вимоги, тобто намагаються досягти конкретних
цілей матеріального характеру. Так, у 58,3% злочинних посягань такі
вимоги ставилися безпосередньо потерпілому, а в 16,7% випадків – родичам або близьким потерпілого. Взагалі ніяких вимог не було в 25,0%
фактів злочинів.
Якщо вимоги все ж висувалися, то за змістом вони мали такий
вигляд:
– передача грошей, у тому числі повернення боргу, а також знайдених грошей, які належали потерпілому (41,7%);
– повернення майна, яке належало потерпілому або членам його
родини (29,2%);
– надання потерпілими злочинцям необхідної інформації стосовно
находження грошей, майна, документів, адреси третіх осіб тощо (4,1%);
– розташування потерпілого у певному місці (25,0%).
Часто вимоги висловлювалися потерпілому в усній формі. Але
зустрічалися випадки підкидування листів, анонімних дзвінків телефоном та ін.
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Аналіз судової практики показує, що в структурі всіх злочинів, які
пов’язані з незаконним позбавленням волі, значне місце посідають
злочини, вчинені у складі групи (близько 67,0%).
Проста співучасть у вигляді співвиконавства зустрічається приблизно в 44,0% випадків. Іншим злочинам притаманні складні форми співучасті. Як відомо, за суб’єктивними ознаками є кілька форм
співучасті: співучасть без попереднього зговору (співвиконавство);
співвиконавство з попереднім зговором (у вузькому значенні цього
слова) і у вигляді злочинного співтовариства (банда). Зговір до початку
вчинення злочину зафіксовано в 75,0% незаконного позбавлення волі.
Вчинення цього злочину співтовариством виявлено у 25,0% вивченого
масиву кримінальних справ.
Злочинні групи складалися часто з 5–6 злочинців (62,5%), в 31,2%
група діяла у складі двох злочинців. Рідко склад злочинної групи перевищував 6–10 чоловік (6,3%). Приблизно по 33% вивчених кримінальних справ винні у груповому вчинені виявлені, затримані і засуджені;
в 10,5% випадків винні звільнені від кримінальної відповідальності
і покарання за амністією. Але в 47,4% групового вчинення незаконного
позбавлення волі злочинці залишилися не покараними.
Таким чином, форма співучасті, кількісний склад злочинних угруповань свідчить, що злочинні посягання на волю людини все більше
набувають організованого характеру, а тому й становлять підвищену
суспільну небезпеку. Між тим нормативно ст. 123 КК України не відображає, як свідчать результати дослідження, кримінальні реальності.
Місцем незаконного позбавлення волі найчастіше були окрема квартира і транспорт – до 50,0% злочинів. Поміщення потерпілого у льох,
склеп було у 16,7% випадків. Окремий дім, сарай стали місцем незаконного позбавлення волі у більш ніж 39,0% посягань. Тільки в 12,5%
виявлених злочинів приміщення, в якому утримувався потерпілий, належало йому. У всіх інших випадках – злочинцям або стороннім особам.
Що стосується тривалості незаконного позбавлення волі, то тут
є певні часові коливання: від декількох хвилин до днів і навіть місяців.
Майже у 85,5% злочинів така тривалість коливається від декількох
годин до декількох днів.
Умови утримання потерпілих як нормальні були оцінені судом
у 30,0% випадків і як погані, котрі завдали потерпілим фізичних страждань, – до 70,0%. У 87,5% фактів потерпілі перебували у місці неза394
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конного позбавлення волі наодинці або зі злочинцем чи його родиною;
у 12,5% – з іншими потерпілими, які теж були незаконно позбавлені
волі.
Потерпілі не були байдужі до свого становища і намагалися визволитися з неволі, але у 33,3% випадків визволенню заважала охорона;
у 20,0% – приміщення було зачинене на замок; у 46,7% – потерпілі
зв’язувалися або приковувалися наручниками до труб опалення тощо.
Спосіб повернення свободи потерпілим теж був предметом вивчення. Характерно, що у 37,5% випадків незаконного позбавлення
волі потерпілі були звільнені самими злочинцями. Самостійно все
ж визволилося близько 16,6% потерпілих (втеча). Працівники правоохоронних органів прийшли на допомогу в кожному четвертому випадку
незаконного позбавлення волі. Допомогли визволитися потерпілим
інші громадяни (родичі або близькі винних, випадкові свідки) у 12,4%
фактів.
Найпоширенішим способом позбавлення волі потерпілого були:
фізичне насильство над ним – 70,8% і обман – 20,8% фактів. Психічне
насильство, а також позбавлення волі непритомної чи хворої людини –
8,4%. Отже, за нашими даними майже усі потерпілі, які були незаконно
позбавленні волі (за винятком двох випадків), так чи інакше отримали
волю. Смерть потерпілих, їх зникнення, змальовані журналістами жорстокості, кримінальний безкрай, мабуть, мали і мають місце, але не як
правило, а як виняток. Те, що воля, життя й здоров’я людини, її майно
та інші цінності сьогодні захищені недостатньо і такий захист реально
не гарантується державою, – це, на жаль, сумна істина. Але, видається,
що інформування населення про факти незаконного позбавлення волі,
переслідуючи віктимологічний аспект попередження таких злочинів,
не повинна переходити розумні межі і перетворюватися у нагнітання
страху за допомогою засобів масової інформації.
Стосовно «географії» вказаного злочину, то заданими Верховного Суду України найбільшу кількість кримінальних справ за ст. 123
КК України в 1998–1999 роках було розглянуто в Донецькій області
(11 справ). В інших областях України і Автономній Республіці Крим
(всього 11 областей) за ці роки розглянуто по 1–3 кримінальні справи.
Незаконне позбавлення волі – це в основному міський злочин.
Певний науково-практичний інтерес становить особа злочинця і потерпілого, які описуються сукупністю соціально-демографічних ознак.
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Абсолютна кількість винних – чоловіки, однак кожний десятий
злочинець – жінка, які діють у співучасті. Неповнолітніх серед досліджуваних осіб не виявлено. Найбільш криміногенним є вік від 21 до
25 років (40,0%), вік від 30 до 40 років складає 28,0%. Решта припадає
на інші вікові категорії злочинців.
Такий вік злочинців є характерним для корисливо-насильницьких
і насильницьких злочинів [1, с. 17].
Близько половини всіх злочинців мали середню, а 18,0% злочинців – середню спеціальну освіту. Привертає увагу те, що кожний десятий злочинець мав незакінчену вищу освіту, а 12,0% злочинців мали
вищу освіту.
З певним припущенням можна дійти висновку, що, по‑перше,
передбачений ст. 123 КК України злочин належить до так званих «інтелектуальних», який вимагає від злочинця певних знань психології,
винахідливості, сміливості, розрахунку та інших інтелектуально-вольових рис і, по‑друге, кримінальне поле почали «освоювати» вчорашні
законослухняні громадяни, які стали безробітними. Це підтверджується
ще й тим, що на момент вчинення злочину офіційно не працювало і не
вчилося понад 55,0% злочинців.
Предметом кримінологічного дослідження був і стан здоров я винних, який міг негативно впливати на злочинну мотивацію. Всі особи, засуджені за незаконне позбавлення волі, були визнані осудними.
Лише у 7,7% винних були виявлені психопатичні риси, які суттєвої
ролі у злочинній мотивації і виникненні мотиву не відіграли. Близью
45,0% – це особи, які зловживали спиртними напоями, але хронічним
алкоголізмом хворіло лише 4,0% злочинців. Решта була практично
соматично і психічно здорова. На момент вчинення злочину були тверезими 66,0% злочинців, 32,0% – в стані алкогольного і 2,0% – у стані
сильного алкогольного сп’яніння. Однак переконливих підстав для
остаточного твердження, що алкогольне обтяження відіграло вирішальну роль у виникненні злочинного корисливого мотиву і спровокувало
вчинення злочину, не має.
Якщо розглядати злочинців за національною належністю, то серед
злочинців: 66,0% – українці; 16,0% – росіяни; 12,0% – вихідці з кавказького регіону; 6,0% – китайці, в’єтнамці та ін. Переважна більшість
злочинців є громадянами України, за місцем прописки проживало з них
82,0%, решта – поза місцем мешкання. Усі вони мали житло.
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Привертає увагу сімейний стан засуджених. Як і передбачалось,
більшість з них не мали своєї сім’ї (додамо, що понад 50,0% злочинців були молодого віку); близько 50,0% виховувалось у неповній
сім’ї; неблагополучна обстановка в сім’ї відмічалась у 28,0% вивчених
кримінальних справ. Не виключно, що у більшості випадків ми маємо
справу з несприятливим раннім формуванням особи злочинця.
Серед злочинців спостерігається матеріальна нерівність. Декотрих
можна віднести до категорії тих, чиє матеріальне становище оцінюється як дуже високе (6,0%) і нормальне (30,0%). Низька і дуже скрутна
матеріальна забезпеченість характерна для 64,0% винних. Вважається,
що економічний фактор, поєднаний з рядом несприятливих життєвих
умов особи, відіграє значну роль у детермінації вказаних злочинів.
Несподіваним виявилося те, що 80,0% винних не були взагалі судимими. Непогашену та незняту судимість за раніше вчинений злочин
мали 14,0% злочинців. Попереднє покарання не було відбуте у 2,0%
засуджених (вони вчинили втечу з місць позбавлення волі). Спеціального рецидиву не було зафіксовано у жодного злочинця. Вважались
не судимими (на підставі ст. 55 КК України) 4,0% від вивчених осіб.
Позитивно характеризувалися у побуті 80,0% осіб, притягнутих
до кримінальної відповідальності, негативно і задовільно – відповідно 10,0% і 2,0%. Не отримано відомостей про особу у 8,0% випадків.
За матеріалами кримінальних справ цінності, здобуті злочинним
шляхом, у 26,0% випадків злочинці витрачали на предмети харчування,
алкогольні напої, носильні речі. У деяких випадках за гроші потерпілих
купували квартири, автомашини, предмети розкоші; за їхній рахунок
повертали борги або гроші злочинці витрачали на розваги. Але майже
в 60,0% виявлених фактів матеріальні кошти у вигляді викупу отримані
не були або ж таку ціль злочинці не ставили.
Незаконне позбавлення волі належить до числа так званих триваючих злочинів, у зв’язку з чим можна виділити ряд підстав для визначення моменту їх закінчення. У ході дослідження нами виявлено,
що часто винні були затримані і потерпілі звільнені правоохоронними
органами за їх повідомленнями або повідомленнями родичів (58,0%).
По гарячих слідах злочинна діяльність припинена у 18,0% випадків.
У процесі оперативно-розшукової роботи незаконне позбавлення
волі перервано в 12,0% і при вчиненні нового злочину затримано теж
у 12,0% випадків. Усі злочинці затримані у межах України.
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Судова практика цілком дотримується санкцій, передбачених частинами 1 і 2 ст. 123 КК України. 12,0% осіб засуджено до виправних
робіт, відстрочка виконання вироку, умовне засудження застосовані
щодо 38,0% винних; щодо 40,0% злочинців обрано покарання у виді
позбавлення волі строком від 3‑х до 15 років, що свідчить про призначення покарання за сукупністю злочинів, оскільки максимальна санкція
за ч. 2 ст. 123 КК складає всього 3 роки позбавлення волі.
Певний науково-практичний інтерес становить особа потерпілого.
82,2% потерпілих – це чоловіки. Жінки – 17,8%. За віком потерпілі
розподіляються таким чином: підлітки 14–18 років не перебільшують
18,0%, тобто п’ятий – шостий незаконно позбавлений волі – це підлітки
і неповнолітні; від 19 до 30 років – 28,4%; від 30 до 40 років – 32,2%;
від 41 до 50 років – 14,3%; від 51 до 70 років потерпілі у вибірку не потрапили, але кількість потерпілих віком 70 років і більше досягає 7,1%.
Отже, найбільш уразливою є група молодих людей віком від 19 до
40 років (60,0%). Але й статистичний середній вік тих, хто вчиняє напад
на людину і позбавляє її волі, коливається від 21 до 40 років (68,0%).
У подальшому ми побачимо, що й інші соціально-демографічні та
морально-психологічні ознаки та риси потерпілих і злочинців дуже
схожі. Це може свідчити, як вважається, про доступність і злочинну
вигідність саме цієї категорії осіб для злочинців, про певну фізичну
легкість заволодіння ними, про ситуаційно-побутовий характер самих
злочинів, про наслідувальну в окремих випадках поведінку винних
аналогічним діям «героїв» фільмів, телепередач, газетних публікації,
кліпів тощо, якими наповнені сьогодні засоби масової інформації. Однак це означає, що серед кримінальних справ не трапляються «сюжети»
викрадення людей, які не відзначалися б спланованістю, організованістю, спеціальною і ретельною підготовкою, рішучістю злочинних дій
і жорстокістю щодо потерпілого, за життя й здоров’я якого злочинці
мають намір одержати великий викуп чи отримати цінну інформацію.
Є випадки злочинних дій, які межують з патологією.
Переважна більшість потерпілих є громадянами України (89,3%),
решта – іноземці.
Як і злочинці, в основній своїй масі потерпілі понад три роки
офіційно не працювали (62,0%). Напрошується питання: на які кошти
вони існували і який сенс позбавляти їх свободи ?
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Аналіз свідчить, що серед цих офіційно не працюючих потерпілих
1/3 перебувала на утриманні своїх батьків або інших близьких родичів
і, таким чином, являла певний корисливий інтерес для злочинців, які
сподівалися отримати викуп. 29,0% складали пенсіонери та ті, хто мав
випадкові доходи або займався «тіньовим» бізнесом. 30,8% офіційно
значилося приватними підприємцями і 7,2% перебувало на державній
службі.
Ніхто з потерпілих раніше судимим не був. Багато з них позитивно
характеризуються за місцем проживання і роботи. Більше половини –
побутові п’яниці, а деякі з них і хронічні алкоголіки. Дослідженням
не встановлено, щоб хтось з потерпілих вживав наркотичні речовини.
Алкоголізація винного, а часто і потерпілого якоюсь мірою провокують
вчинення злочину.
Віктимна поведінка потерпілих мала прояв у таких формах: невиправдана поінформованість майбутніх злочинців про місце і характер
роботи потерпілих, наявність у них прибутків, їх знаходження тощо;
конфліктні взаємостосунки з винним і необережне поводження; аморальний спосіб життя злочинця і потерпілого; необачність потерпілих
у виборі кола знайомств, зайва довірливість; похилий вік і недоілядність таких осіб з боку родичів, держави, у зв’язку з чим злочинці насильно змушують їх відмовитися від майна, квартири тощо; хвастощі
щодо свого майнового стану, стану батьків, родичів або близьких; неповернення боргу; майнові суперечності з колишнім подружжям та ін.
Віктимність потерпілих якщо не виправдовується, то пояснюється
частково тим, що 28,6% з них були знайомі за місцем роботи; 21,4% –
знайомі за спільним проведенням часу; 7,1% – за місцем проживання;
були подружжям, співмешканцями, родичами – близько 10,0%. І лише
близько 1/3 потерпілих раніше не знали викрадачів. Отже, брат мій –
ворог мій… 46,4% тих, хто зазнав матеріальних чи моральних збитків,
звернулися з позовом про їх відшкодування.
Кримінологічним дослідженням охоплювалися питання детермінації вказаних злочинів, тобто з’ясування формування причин і умов
їх вчинення на загальному і конкретному рівнях.
Причини і умови злочинів – це складна сукупність негативних
соціальних обставин і особистісних рис людини, взаємозв’язок і взаємодія яких породжує у неї злочинну мотивацію.
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Отже, конкретний злочин детермінується, з одного боку, особистісними рисами даного індивіду – його потребами, інтересами, цілями,
а врешті-решт – поглядами і ставленням до різних соціальних цінностей
і установлень, у тому числі до правових приписів і заборон; з другого – сукупністю зовнішніх щодо особи обставин, які взаємодіють з його
особистісними рисами [4, с. 220].
Вочевидь, що фактори наростаючої динаміки злочинів проти особистої свободи людини необхідно пов’язувати з соціально-економічною кризою нашого суспільства і з тим негативним його впливом на
свідомість і поведінку людини, який має місце. Адже не є таємницею,
що до недавнього часу кримінальні дії, передбачені ст. 123 КК України,
не мали такого поширення.
Однак, починаючи з 90‑х років, тобто з початком зміни політичного
і економічного курсів розвитку країни, визначенням «нових» соціальних орієнтирів при оскверненні багатьох – у більшості християнських
за походженням – ідеалів, які все ж таки діяли раніше, почалося обвальне кількісно-якісне зростання вказаних злочинів.
У кримінологічній літературі існує правильна думка про те, що
соціальні чинники стають причинами і умовами вчинення злочинів
не безпосередньо, а через недоліки правового регулювання, через що
ці фактори отримують можливість негативно впливати на нормальне
функціонування суспільних відносин [5, с. 17–18]. Дійсно, своєчасне
правове регулювання тих чи інших сторін суспільного буття у стабільній державі, тобто усунення протиріч, що виникають, – важливий напрям нормалізації суспільних відносин. Це те, що німецький
криміналіст Франц фон Лист ще на початку XX століття назвав «найкращою кримінальною політикою». Однак у нестабільній – з точки
зору правопорядку – державі ефективне правове регулювання відповідних суспільних відносин здійснювати складно, але відкидати цей
впливовий попереджувальний напрям навіть у сьогоднішніх умовах
не можна.
Оскільки причини і умови – це наші уявлення про головні і другорядні (за силою свого впливу в системі детермінант злочину) негативні явища, які в конкретних ситуаціях іноді складно розмежувати, то
в статті вони об’єднуються загальною назвою – обставини. До речи,
цей термін використовується у Кримінально-процесуальному кодексі
України (наприклад, ст. 64 КІІК).
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Серед обставин вчинення злочину, передбаченого ст. 123 КК України, слід назвати такі:
1. Соціальна стратифікація населення, яка обумовлена соціальноекономічними умовами, поєднаними, як зазначалося, з ідеологією
«дикого капіталізму» і правовим нігілізмом, що веде і буде деякий час
вести до зростання злочинних посягань на свободу волі людини. За
нашими даними, перше місце у причинному ланцюгу посідає погане
матеріальне становище винних або, навпаки, занадто високий і нерідко незаконно здобутий достаток потерпілих; конфліктна ситуація між
винними і потерпілими в сім’ї, за місцем роботи, у сфері спільного
бізнесу; міжособистісні стосунки щодо розподілу прибутків – більш
ніж у 60% випадків.
2. Зловживання спиртними напоями виступає в ролі стабільно
діючих обставин, що сприяють вчиненню досліджуваного злочину
(17,1%). Дослідженням установлено, що вживали спиртні напої, але
при цьому не були побутовими п’яницями, – 54,0% осіб; побутове
пияцтво спостерігалося у 42,0% засуджених; хронічний алкоголізм –
у 4,0% винних. Тих, хто взагалі не вживвав спиртних напоїв, у масиві
вивчених злочинців не було. Нагадуємо, що 34,0% злочинців вчинили
незаконне позбавлення волі у стані алкогольного сп’яніння. Безперечно,
часто алкогольне обтяжнення провокує осіб на вчинення саме цього
злочину, намір про який виник заздалегідь.
3. Недостатній, і здається неможливий взагалі у сучасних умовах
реформування правоохоронних органів, контроль з їх боку за криміногенними особами, які раніше були судимі за корисливі, корисливонасильницькі, насильницькі злочини, хуліганство тощо, майже повна
відсутність правових засобів впливу на осіб, які зловживають спиртними напоями. Цей чинник становить серед помітних негативних явищ
близью 13,4%.
4. Інші недоліки в діяльності правоохоронних органів, а саме: низьке розкриття зазначених та пов’язаних з ними злочинів; послаблення
прокурорського нагляду за дотриманням законності при вирішенні
заяв про зникнення громадян безвісти; поза прокурорським наглядом
залишаються дані медичних і спеціалізованих підрозділів про хворих
та інших осіб, які самовільно їх покинули; житлових органів про
громадян, котрі вибувають з приватизованого житла у зв’язку з його
відчуженням; органів соціального захисту про одиноких громадян, які
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довгий час не звертаються за отриманням пенсій та іншої соціальної
допомоги, тощо [6, с. 6].
5. У решті випадків серед умов, що сприяють вчиненню незаконного позбавлення волі людини, привертають увагу чинники організаційно-управлінського, освітньо-виховного, соціально-психологічного,
віктимологічного, інформаційного та іншого характеру (слабка просвітницька і профілактична робота серед населення, а то й її повна
відсутність, нерозробленість віктимологіч- них програм попередження корисливих, корисливо-насильницьких, насильницьких злочинів,
позиція деяких засобів масової інформації при висвітленні фактів
незаконного позбавлення волі і створення не адекватного реальності
соціально-психологічного портрета злочинця, який посягає на свободу
людини, та ін.). Таким чином, певна територіальна поширеність зазначених злочинів, зростання їх динаміки, агресивності при вчиненні,
використання фізичного і психічного насильства, яке загрожує життю
й здоров’ю потерпілих, корисливий мотив, груповий характер злочинів,
значна в структурі злочинців кількість осіб, які раніше були судимі
(кожний п’ятий злочинець), причини й умови, котрі їм сприяють, – усі
ці кримінологічні ознаки підвищують характер та ступінь суспільної
небезпеки незаконного позбавлення волі. Однак кримінальні реалії, які
з ним пов’язані, не знайшли адекватного відображення в ст. 123 КК.
Частково вони зафіксовані у частинах 2 і 3 ст. 147 нового Кримінального
кодексу України. Але й тут законодавець поблажливо поставився до
чужої долі. Суспільна небезпека викрадення людини (що сіє страх серед
населення), життя й здоров’я якої тепер цілком залежить від злодіїв,
оцінюється законодавцем так, як, скажімо, виготовлення спиртних напоїв і торгівля ними (до 3‑х років позбавлення волі). Більш того, якщо
і надалі правозастсовча практика піде шляхом рекомендацій Пленуму
Верховного Суду України від 25 грудня 1992 року «Про судову практику у справах про корисливі злочини проти приватної власності», то
і цініть ті новели, які запропоновані законодавцем у пп. 2 і 3 ст. 147
нового Кримінального кодексу України, «не запрацюють» на повну
правову силу, бо майже всі вони поглинаються іншими, указаними
в рекомендаціях Пленуму, статтями (грабіж, розбій, вимагательство).
Гадаємо, таке положення порушує конституційні права людини.
Викрадення чужої дитини (ст. 124 КК України), тобто викрадення
або підміна чужої дитини з корисливою метою, з помсти або з інших
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особистих мотивів. Цей злочин схожий на злочин, передбачений ст. 123
КК України, тому законодавець у новому Кримінальному кодексі України об’єднав ці статті в одну під назвою «Незаконне позбавлення волі
або викрадення людини» (ст. 146 КК України 2001 р.).
Суспільна небезпека цього злочину полягає в грубому порушенні
батьківських прав громадян. Відповідно до ст. 68 Кодексу про шлюб
і сім’ю України батьки мають право вимагати повернення дітей від
будь-якої особи, яка їх незаконно утримує. Отже, основним об’єктом
злочинного посягання є конституційне право на свободу дитини, її
недоторканність, інтереси батьків, опікунів, дитячих закладів, які здійснюють виховання або лікування дітей, а також нормальний розвиток
і виховання дитини. Якщо викрадення поєднується з учиненням іншого
злочину, то все вчинене кваліфікується за правилами сг. 42 КК України
про сукупність злочинів. Об’єктивну сторону злочину складають викрадення або підміна чужої дитини.
Власне викрадення полягає звичайно у вчиненні послідовно таких
дій: а) заволодіння чужою дитиною; б) видалення (поміщення) її з місця
постійного чи тимчасового перебування; в) утримання її у певному
місці. Заволодіння може бути як таємним, так і відкритим, але без
відома або згоди батьків. Підміна дитини здійснюється шляхом заміни однієї новонародженої чи грудної дитини іншою. Суб’єктивна
сторона злочину характеризується прямим умислом, при якому винний
усвідомлює, що викрадає або підміняє чужу дитину, і бажає досягти
цього результату з корисливою мстою, з мотивів помсти або інших
особистих мотивів.
Як підтвердили проведені нами кримінологічні дослідження, структура незаконного позбавлення волі (ст. 123 КК) і викрадення чужої
дитини (ст. 124 КК) мають багато схожих ознак. Як і очікувалося,
головним мотивом викрадення чужої дитини був корисливий (у 62,5%
випадків), у 25,0% фактів злочинів – особистий мотив (винний мав намір взяти дитину на виховання, хотів поспілкуватися тощо), у 12,5%
злочинів виявилася мста злочинців звільнити своїх близьких від зайвих
витрат на утримання дитини. У жодному випадку дитина не вивозилася
за межі України. 100% дітей були здорові.
За часом, як і при вчиненні незаконного позбавлення волі, дитина
утримувалась від декількох хвилин до місяця і навіть більше. Так,
у 62,5% випадків тривалість перебування дитини у викрадача складала
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кілька годин, у 25% випадків – кілька діб і у 12,5% злочинів – більше
місяця. Догляд за дитиною в 2/3 фактів здійснював злочинець, у решті
випадків – родичі винного.
Аналіз кримінальних справ підтвердив припущення дослідників,
що цей злочин часто має груповий характер. Дійсно, кожне четверте
викрадення чужої дитини вчинене групою осіб з корисливих мотивів.
Прості і складні форми співучасті складають відповідно по 50% злочинів. Злочинні групи налічували від двох до п’яти учасників. Що стосується використання насильства, як способу заволодіння і утримання
дитини, то лише у 12,5% вивчених кримінальних справ було заподіяно
потерпілим умисні легкі тілесні ушкодження, що спричинили розлад
здоров’я. У решті випадків насильство взагалі не використовувалось,
і діти і постраждалі. Щоправда, 25,0% дітей були залишені в небезпечному для життя й здоров’я становищі (покинуті на вулиці) і позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство.
У 25,0% випадків дії винних потягли за собою додаткову кваліфікацію
за статтями 100 КК (погроза вчинити вбивство) і 208 КК (втягнення
неповнолітніх у злочинну діяльність).
Можна зробити обґрунтований висновок про те, що викрадення
чужої дитини переслідує в основному корисливу мету, тобто мету
отримати викуп, як і при вчиненні незаконного позбавлення волі.
Змінюється лише особа потерпілого: за ст. 124 КК – це людина, яка
не досягла 14‑річного віку, а за ст. 123 КК – ті ж діти, але віком понад
14 років, та всі інші. Але не в цьому справа. Головне те, що саме людина
стає безпосереднім предметом обох складів злочинів. Це наводить на
думку про об’єднання вказаних злочинів в одну статтю Кримінального
кодексу України, що й запропоновано у новому Кримінальному кодексі
України. Стаття 146 нового Кримінального кодексу відкриває розділ III
«Злочини проти волі, честі та гідності особи» і має назву «Незаконне
позбавлення волі або викрадення людини», тобто йдеться про людину
незалежно від віку.
Особа засудженого за ст. 124 КК України має за сукупністю рис
суттєві відмінності від особи, яка вчинила викрадення чужої дитини
(ст. 124 КК України). Привертає увагу те, що більш як 1/3 злочинців –
жінки (36,4%). Неповнолітніх злочинців не виявлено. Особи віком
18–20, 25–30, 30–40 років займають у структурі всіх означених злочинців близько 82,0%, решта припадає на молодих злочинців віком від
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21 до 24 років. Винних віком більше 40 років у масиві злочинців не
було, хоча можна припустити, що злочинці такої вікової категорії зустрічаються. Серед злочинців 36,4% отримали неповну середню освіту,
27,3% – середню. Решта засуджених мала інші рівні освіти, але, і це
характерно, осіб з неповною вищою або вищою освітою не встановлено. Нагадаємо, що при вчиненні злочинів, передбачених ст. 123 КК
України, відсоток осіб лише з вищою освітою складав 12,0. Більшість
злочинців – росіяни (понад 82,0%), громадяни України, неодружені або
незаміжні (приблизно 55,0%), більше ніж 45,0% виховувалося у неблагополучних сім’ях, 82,0% – не працювало на момент учинення злочину
з них не працювало понад 3 роки – 55,6% і до трьох років – 44,4%. Виникло питання про засіб існування. 9,0% винних указали, що для них
головним джерелом доходів була заробітна плата, 27,3%, – що вони
перебували на утриманні своїх батьків або інших членів сім’ї, 36,4%
основним джерелом існування назвали випадкові заробітки. Прибутки
від зайняття приватною підприємницькою діяльністю отримувало 9,1%
злочинців і 18,2% осіб займалося жебрацтвом.
Всі особи, які брали участь у викраденні чужої дитини, були визнані осудними, 41,7% з них – це побутові п’яниці і хронічні алкоголіки.
На момент вчинення злочину 55,0% злочинців перебували у стані
алкогольного сп’яніння. Скрутне і дуже скрутне майнове становище
спостерігалося у 73,3% злочинців; був відсутній будь-який матеріальний достаток у 18,2%. Решта злочинців мала деякі засоби до існування
(8,5%). Якщо за мету викрадання дитини ставився викуп, то винні за
її повернення вимагали гроші.
Як і при незаконному позбавленні волі, злочинці в основному не
мали судимості за раніше вчинений злочин, тобто це були законослухняні громадяни (90,9%). Судимі складали відповідно 9,1%. Новий
злочин ці особи вчинили протягом трьох місяців з моменту відбуття
покарання і звільнення з місць позбавлення волі. Переважна більшість
винних характеризувалася за місцем проживання позитивно.
Можна виділити ряд підстав до припинення злочинної діяльності. Часто злочинці затримувалися співробітниками правоохоронних
органів внаслідок заяви батьків украденої дитини (81,8%). У ході
оперативно-розшукової діяльності було затримано 18,2% викрадачів.
Дослідниками вивчалася каральна політика щодо цього різновиду
злочинців. Вона певною мірою є свідченням розуміння органами право405
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суддя ступеня суспільної небезпеки цих злочинів. Щодо 54,5% винних
застосовано реальне позбавлення волі; до 18,2% – умовне засудження;
підпали під дію Закону про аміні і по ще 18,2% підсудних; примусові
заходи медичного характеру обрані до 9,1% винних.
Покарання у вигляді позбавлення волі всім особам, винним у викраденні чужої дитини, призначено нижче максимального, передбаченого
ст. 124 КК України строку (5 років). Для порівняння: кваліфіковане
вимагательство (частини 2 і 3 ст. 144 К К) тягне за собою покарання
до 10 років позбавлення волі.
Отримані певні дані про особу потерпілих та їх представників.
Якоїсь закономірності щодо віддання перевага етап викраденої
дитини нами не виявлено (50% на 50%). За віком діти розподілилися
таким чином: немовля – 25,0%; до 3‑х років – 12,5%; від 1 до 7 років –
25,0%; від 7 до 10 років – 37,5%. У 75,0% випадки викрадення діти
мали обох батьків; у 25,0% – лише одну матір. У 12,5% сім’я складалась
з двох чоловік – дитина і матір; у 17,5% – з трьох чоловік (батько, мати,
дитина); більше трьох чоловік – 50,0% сімей, діти яких були викрадені.
Переважна більшість працездатних і молодих батьків офіційно не
працювали і не навчались. Приватним підприємництвом займалися:
матері – у 12,5% випадків. Не завжди, до речі, у справах є більш докладні дані про потерпілих та їхніх законних представників. Судимостей
батьки потерпілих не мали. Нормальна обстановка в сім’ї відмічалася
в 87,5%; напружена, ненормальна – у 12,5% (пияцтво, матеріальні труднощі тощо). Усі батьки та 25,0% матерів періодично вживали спиртні
напої, а 75,0% матерів (як вони заявляли) до спиртних напоїв ставилися
байдуже. Наркотичної залежності у батьків не виявлено.
Зрозуміло, від викрадення дитини, тим більш якщо вона сама
перебуває на вулиці, ніхто не в змозі застрахуватися. Але й надмірна
необережність, елементарна безпечність батьків, коли дитина, особливо немовля, на деякий час залишається в колясці біля магазинів,
будинків тощо, в більшості випадків сприяють вчиненню її викрадення
в конкретних ситуаціях. Так, наприкінці жовтня 1997 року, близько
17 годин 30 хвилин, гр-н З. на вході до магазину залишив коляску з трирічним хлопчиком. Сам З. зайшов до магазину. Скориставшись цією
обставиною, Б., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, викрав
дитину, деякий час погрався з нею, а десь о 22 годині виніс хлопчика на
вулицю і залишив одного. Тільки щасливий випадок врятував дитину
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від загибелі. Приблизно у 42,0% випадків злочини вчинені внаслідок
залишення дітей без нагляду і догляду. У 25,0% – як вияв конфліктних
стосунків потерпілих зі злочинцем (наприклад, неповернення боргу).
У решті випадків спостерігаються певні обставини, що призвели до
злочину: отримання батьками значних доходів, довірливість самих дітей до чужих і малознайомих людей, аморальний спосіб життя батьків
тощо. Там, де діти довірилися знайомим, а тим більше родичам, навряд
чи можна говорити про виявлення з їхнього боку віктимності.
Встановлено, що приблизно у 62,5% злочинів винні були родичами або знайомими батьків за місцем проживання, спільної праці або
проведення часу, зайняття бізнесом тощо. В інших випадках злочинці
взагалі не знали один одного особисто.
За оцінкою суду 75,0% батьків ставилися до виховання своїх дітей
відповідально; 12,5% – задовільно і 12,5% – вкрай недбало.
Вивчення обставин викрадення чужої дитини показало, що вони
дуже близькі або нагадують ті, що є причинами й умовами вчинення
злочину у виді незаконного позбавлення волі. Це, по‑перше, алкоголізація винних, яка часто остаточно формує кримінальний мотив;
по‑друге, традиційно притаманні нашим людям безпечність і зайва
довірливість, що мають своїми наслідками хвастощі достатком,
отримуваними прибутками, бездоглядність і безконтрольність дітей; по‑третє, аморальна поведінка у міжособистісних відносинах;
по‑четверте, уникнення повернення боргу; по‑п’яте, різні недоліки
в діяльності правоохоронних органів, які здійснюють боротьбу зі
злочинністю (недостатній контроль з боку дільничних інспекторів за
криміногенними особами, які зловживають спиртними напоями і потенційно можуть вчинити будь-який злочин, в тому числі незаконне
позбавлення волі або викрадення чужої дитини; безробіття винних
і відсутність реальної допомоги у працевлаштуванні; психічні захворювання тощо). Треба мати на увазі, що в конкретних ситуаціях
викрадення чужої дитини можуть діяти окремі або майже всі означені детермінанти цих злочинів. їх, на перший погляд, нескладність
і навіть побутовий характер не повинні заслоняти того факту, що
сукупність цих детермінант у конкретних життєвих умовах може
і породжує дуже драматичні події, набрати суспільно резонансного
значення і мати трагічні наслідки (вчинення злочину організованою
групою, тяжкі наслідки, знущання над потерпілим та ін.).
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Отже, порівняльний аналіз кримінологічних характеристик двох
складів злочинів, передбачених статтями 123 і 124 КК України, свідчить про майже структурну тотожність як кримінально-правових,
кримінологічних та соціально-демографічних рис цих злочинів, злочинців і потерпілих, так і про схожість детермінант їх вчинення. Наявна
різниця лише у віці людини, яку незаконно позбавляють волі (понад
14 років) або викрадають (до 14‑річчя), все ж є умовною. Часто злочинець і не здогадується про вік дитини чи для нього це не має значення,
оскільки головна мета – одержання викупу.
Тому проведене кримінологічне дослідження і порівняння незаконного позбавлення волі і викрадення чужої дитини дозволяють зробити
певні висновки.
Викрадення людини є, так би мовити, кримінальним свавіллям,
яке, за опитуванням населення, має підвищену суспільну небезпеку.
Тому вона повинна знайти адекватне відображення як у диспозиції, так
і у санкції статті. Але ні стаття 71, ні санкції статей 123 і 124 Кримінального кодексу України 1960 року, ні ч. 1 ст. 147 нового кодексу не свідчать
про розуміння законодавцем тяжкості для суспільства цих злочинів.
Кваліфікацію цих злочинів – незалежно від деяких вчинених корисливих злочинів проти приватної власності – доцільно, на нашу думку,
здійснювати самостійно, бо ці статті мають значний профілактичний
потенціал.
Для попередження злочинів, передбачених статтями 123 і 124 КК
України, потрібний єдиний комплекс загальносоціальних і спеціальнокримінологічних заходів.
Попередження злочинності – це сукупність заходів і видів діяльності суб’єктів боротьби зі злочинністю, які спрямовані на вдосконалення
суспільних відносин з метою стимулювання позитивних і усунення негативних явищ і процесів, котрі породжують або сприяють їй, а також
недопущення вчинення злочинів на різних стадіях розвитку злочинної
поведінки.
Зрозуміло, попередження злочинів проти волі людини, зокрема
незаконного позбавлення волі і викрадення чужої дитини, має свої
специфічні аспекти. І все ж неможливо однозначно назвати групу заходів, які різко скоротили б динаміку цих злочинів в Україні.
Загальносоціальне попередження припускає реакцію соціуму на
злочинність. Це – вид прогресивних програм, спрямованих на по408
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кращення економічного становища держави, підвищення культури,
освіти, які значно занепали за останні роки, охорони здоров’я, безпеки
громадян, екології та ін. [7, с. 181]. Завдання суспільства полягає в тому,
щоб попередити перетворення людей на виконавців таких злочинів,
як викрадення людей, або на потерпілих від них. Це важкий, але все
ж єдино правильний шлях подолання вказаних злочинів. Він передбачає
поступове створення в країні належних умов життєзабезпечення для
всього населення: контрольоване державою безробіття, підвищення
матеріального добробуту народу, пом’якшення структури стратифікації
населення, впровадження за допомогою засобів масової інформації
просвїтницько-попереджувальних програм з метою зменшення процесу віктимізації, відродження різних позитивних форм організації
дозвілля молоді і школярів, лікування алкоголізму і наркоманії на
сучасному медичному рівні, усунення причин й умов бездоглядності
і безконтрольності дітей, суспільний моніторинг негативних явищ
у суспільстві та ін. Наприклад, у ст. 63 Комплексної програми профілактики злочинності на 2001–2005 роки зазначено: «ужити заходів
щодо переорієнтації телебачення з демонстрації культу жорстокості,
цинізму і насильства на прищеплення молоді загальнолюдських цінностей, національних духовних традиції. Започаткувати на телебаченні
цикл науково-інформаційних програм для дітей з питань пропаганди
здорового способу життя, правової освіти неповнолітніх та молоді,
запобігання негативним проявам в їх середовищі».
Взагалі розділ VI «Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх
та молодіжне середовище» Комплексної програми профілактики злочинності на 2001–2005 роки, як, до речі, й інші її розділи містять (на
відміну від попередніх державних програм боротьби зі злочинністю
в Україні) набагато більше заходів саме загальносоціального впливу
держави на злочинність. Більш того, в ст. 2 преамбули Указу Президента
України від 25 грудня 2000 року «Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001–2005 роки» вперше зазначено, що Кабінет
Міністрів України під час формування показників Державного бюджету
України повинен щорічно передбачати видатки саме на реалізацію цієї
Програми. Отже, проведення у країні дійсно соціально спрямованої
політики створює економічні, організаційні, політичні, правові та інші
передумови для ефективної реалізації кримінально-правового і спеціально-кримінологічного напрямків боротьби зі злочинністю [8, с. 4–7].
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Спеціальне, або спеціально-кримінологічне, попередження – це
конкретна, системна протидія саме проявам злочинності як соціального
явища, яка складається з сукупності професійно розроблених для цієї
мети системи заходів, спрямованих на усунення причин й умов, що
безпосередньо породжують окремі види злочинів, а також недопущення
їх зародження, розвитку і настання злочинного результату.
Спеціально-кримінологічне попередження злочинів, у тому числі
незаконного позбавлення волі і викрадення чужої дитини, є загальною
назвою сукупності злочинів, різноманітних за спеціалізацією, професійністю, масштабністю, суб’єктами, кримінологічними явищами,
сучасними ресурсними можливостями досягнення цілей та інших видів діяльності державних і приватних органів, установ, підприємств,
фірм, громадських і релігійних організації і громадян та відповідних їх
компетенції конкретних заходів одноразового чи тривалого характеру,
що мають за мету скоротити кількість злочинних проявів, послабити
криміногенну обстановку в країні, не допустити вчинення злочинів або
припинити вже початі злочини, про які стало відомо правоохоронним
органам. Отже, спеціально-кримінологічне попередження злочинів – не
простий набір, як це інколи робиться на практиці, а комплекс науково
обґрунтованих, практично необхідних, реально здійснимих, фінансово
забезпечених, а головне – результативних заходів, спрямованих саме на
недопущення потенційних злочинів на різних етапах їх кримінального
формування. Злочинна діяльність має такі стадії: виявлення умислу
(виявлення умислу, який не є суспільно небезпечним діянням, дає підстави для профілактичного втручання); готування до злочину; замах на
злочин, який полягає у здійсненні діяння, безпосередньо спрямованого
на вчинення злочину, але яке не було доведено до кінця з причин, що не
залежали від волі винного [3, с. 53–54]. Тому складовими напрямами
практичної діяльності суб’єктів спеціального попередження злочинів
є: кримінологічна профілактика – тобто скоординована діяльність різних, професійно підготовлених для такого напряму, суб’єктів боротьби
зі злочинністю, що спрямована на завчасне відвернення виникнення
криміногенно небезпечних явищ, їх обмеження, а якщо можливо – то
й усунення та створення достатнього захисту і безпеки особи та матеріальних об’єктів від злочинних посягань; запобігання злочинам – це
сукупність заходів, спрямованих на окремі групи й конкретні особи,
які виношують злочинні наміри, замислюють організацію та вчинення
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злочинів і позитивно сприймають злочинний спосіб життя, з метою
дискредитувати злочинну поведінку, добитися добровільної відмови
від злочинної мотивації й наміру або продовження злочинної діяльності; припинення злочинів – це оперативна діяльність щодо фізичного
припинення початих злочинів і відвернення інших, з ним пов’язаних.
Як інтегративна система організованої протидії злочинності, спеціально-кримінологічне попередження активно включає попереджувальні засоби інших галузей знання: економіки, соціології, соціальної психології, психіатрії, медицини, правових наук, криміналістики, генетики,
біології, технічних наук. Справа в тому, що, вивчаючи кримінологічну
характеристику певних видів і окремих злочинів, дослідник виходить на
їх причини й умови, які можуть бути цілком або частково пов’язані зі
специфікою того чи іншого суб’єкта діяльності і усунуті розробленими
ним разом з кримінологами попереджувальними заходами. Між тим
сучасна практика боротьби зі злочинністю майже не звертає уваги саме
на цей аспект попередження окремих видів чи конкретних злочинів.
У Комплексній програмі профілакгики на 2001–2005 роки (із зрозумілих причин) ми не знайдемо жодної статті, де серед відповідальних за
виконання зазначених заходів були б місцеві органи виконавчої влади
і органи самоврядування, які повинні вести копітку роботу на місцях
з попередження злочинів і звітувати за її наслідки перед громадою і вищими органами. «Двовладдя» не дає можливості на державному рівні
здійснювати важку роботу з попередження злочинності. Складається
враження, що влада байдужа до створення єдиного широкого фронту
протидії злочинності.
Отже, спеціально-кримінологічний комплекс попередження незаконного позбавлення волі і викрадення чужої дитини складається
з таких напрямків і заходів.
Захист і надання всебічної допомоги потерпілим від злочинів
шляхом:
1.1. Організації через засоби масової інформації регулярного повідомлення про наявні факти вчинення злочинів, про типові дії злочинців та рекомендації щодо поведінки громадян у разі зустрічі зі
злочинцями або під час перебування у небезпечній ситуації, усунення
зайвої віктимності.
1.2. Розроблення засобів захисту людей похилого віку, людей групи
підвищеного ризику від злочинних посягань.
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1.3. Виготовлення і розповсюдження серед населення спеціальних
пам’яток перестороги про те, як уберегтися від злочинних посягань
та не стати потерпілими (або навіть жертвою) злочинів, передбачених
статтями 123,124 КК України.
1.4. Рекламування органами влади та громадськими організаціями
«гарячих» телефонних ліній та послуг служб «довіри», за допомогою
яких в окремих випадках можна виявити осіб, які мають намір вчинити
або вчинили викрадення людини.
Кримінальне переслідування злочинців за рахунок:
2.1. Активізації оперативно-розшукової діяльності органів МВС
України з метою раннього виявлення злочинних намірів і попередження
віктимної поведінки осіб.
2.2. Розроблення сучасних криміналістичних методик викриття,
збирання доказів і розслідування злочинів проти особистої волі людини.
2.3. Забезпечення реального захисту потерпілих, свідків, інших
учасників кримінально-правового процесу з метою викриття злочинців.
2.4. Забезпечення і покращення підготовки працівників правоохоронних органів з мстою підвищення професіоналізму у боротьбі із
зазначеними злочинами.
2.5. Посилення прокурорського нагляду за дотриманням законності
при розгляді фактів порушення особистої волі людини.
Активізація законодавчої роботи, зокрема:
3.1. Вирішення питання про приведення чинного законодавства України у відповідність із ступенем соціальної небезпеки злочинів, пов’язаних
з незаконним позбавленням волі людини і викраденням чужої дитини.
3.2. Посилення адміністративної відповідальності за ухилення
батьків від обов’язків по вихованню дітей та залишення їх без опіки
і нагляду.
3.3. Підвищення вимог до практики кваліфікації злочинів за їх
сукупністю.
Наукове забезпечення заходів правоохоронних органів з протидії
вказаним злочинам за рахунок:
4.1. Проведення за спеціальними програмами кримінологічних
і кримінолого-психологічних досліджень злочинів, пов’язаних з посяганнями на особисту волю людини, а саме: ефективності кримінальноправового захисту людини від викрадення, віктимологічних аспектів їх
попередження; діяльності правоохоронних органів по вдосконаленню
запобігання та припинення злочинів.
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4.2. Підготовки на підставі вивчення правоохоронної та правозастосовної діяльності суб’єктів боротьби зі злочинністю, пропозицій про
пріоритетні напрями та заходи попередження злочинів проти особистої
волі людини.
4.3. Розроблення рекомендацій про внесення змін та доповнень до
чинного законодавства України з метою підвищення його захисних
функцій, а також його гармонізації із законодавством інших країн.
4.4. Участі у розробленні та коригуванні заходів державних програм
попередження злочинності.
4.5. Подальшої розробки теорії і практики боротьби із зазначеними
злочинами.
Тільки поєднання загальносоціальних і спеціально-кримінологічних заходів, тобто їх скоординована єдність і контроль за їх виконанням
і впровадженням у життя, може поступово дати позитивний результат
у боротьбі з незаконним позбавленням волі або викраденням людини
та в попередженні цього злочину.
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ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ:
ПРАВОВИЙ ТА КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ*
Торгівля людьми – злочин міжнародного характеру, одна з сучасних
форм рабства, що є кричущим порушенням основних прав і свобод
людини, зневаженням її людської гідності. За оцінками міжнародних
неурядових організацій число людей, які стають об’єктами купівліпродажу, складає від 1 до 2 мільйонів чоловік у світі щороку. Торгівля
живим товаром, розвиваючись стрімкими темпами, становить досить прибутковий кримінальний бізнес, що дає організованим групам
і організаціям величезні бариші. Обсяг світової торгівлі жінками для
секс-індустрії оцінюється від 7 до 12 мільярдів доларів на рік. Зараз
це третє за величиною джерело доходів організованої злочинності, що
поступається лише торгівлі зброєю і наркотиками.
Вже давно світова спільнота намагається вести боротьбу з торгівлею людьми. Вперше поширений характер це ганебне явище отримало
в XV–XVI ст., тобто з початком іспанської колонізації, коли іспанські
колонізатори зробили спробу перетворити на Американському континенті на рабів корінних жителів-індіанців. Потім колонізаторами починається масовий вивіз негрів з африканських країн до країн Європи
та Америки також з метою перетворення їх на рабів.
На початку XX ст. торгівля людьми, зокрема жінками та дітьми,
з метою їхнього залучення до проституції набула таких масштабів,
що міжнародна громадськість повинна була звернути особливу увагу
на створення спеціальної міжнародно-правової бази для організації
боротьби з нею. З цього приводу приймається низка документів міжнародного характеру. Серед них Міжнародний договір по боротьбі
з торгівлею білими рабинями 1904 р.1, Міжнародна конвенція по боротьбі з торгівлею білими рабинями 1910 р., Міжнародна конвенція по
*   У співавторстві з Батиргареєвою В. С. Питання боротьби зі злочинністю. Вип. 8. /
голов. ред. В. І. Борисов [та ін.]. Харків : Право, 2004. С. 211–231.
1   
Примітка. Так вперше з’явився термін «біле рабство». В той час особлива увага приділялась жінкам з Великої Британії, яких змушували займатися проституцією
в країнах континентальної Європи. Пізніше поняття білого рабства поширилось на
загальне поняття торгівлі живим товаром.
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боротьбі з торгівлею жінками та дітьми 1921 р., Міжнародна конвенція
про боротьбу з торгівлею повнолітніми жінками 1933 р., що поширила
дію норм Конвенції 1921 р. і на торгівлю дорослими жінками, які дали
згоду на це.
Подальша правотворча робота на міжнародному рівні в галузі боротьби з торгівлею жінками та дітьми була продовжена в межах Організації Об’єднаних Націй. 2 грудня 1949 р. Генеральна Асамблея ООН
спеціальною резолюцією прийняла й ухвалила Конвенцію по боротьбі
з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами
[1, с. 89], яка набрала чинності 25 липня 1951 р. Основне її значення
полягає в тому, що вона поєднала прийняті раніше положення міжнародних угод у цій сфері міжнародного співробітництва і тим самим
передбачила здійснення подальшої цілеспрямованої політики держав
у боротьбі з торгівлею людьми. Крім того, у Конвенції вперше йдеться
про протиправність таких суспільно небезпечних та аморальних діянь,
як експлуатація проституції третіми особами, утримання будинків розпусти. Держави зобов’язались заснувати на своїх територіях спеціальні
органи, покликані координувати боротьбу з цими злочинами.
Наступним важливим кроком у міжнародному процесі було прийняття Генеральною Асамблеєю ООН 18 грудня 1979 р. нового міжнародно-правового документа з проблем боротьби з торгівлею жінками. Йдеться про Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації
щодо жінок [2, с. 7], яка набула чинності у вересні 1981 р. Понад сто
держав-учасниць зобов’язалися вживати, зокрема, відповідні заходи,
включаючи законодавчі, для припинення всіх видів торгівлі жінками
та експлуатації проституції жінок. Суттєвим моментом Конвенції є положення про заборону будь-якої дискримінації відносно жінок.
У 1993 р. міжнародною співдружністю була прийнята Декларація
про викорінення насильства проти жінок, в тому числі насильства,
пов’язаного з експлуатацією, торгівлею жінками, з примусом останніх
до проституції [3, с. 21].
У грудні 2000 р. в Палермо (Італія) проходила конференція ООН
з приводу підписання нової Конвенції по боротьбі з транснаціональною
організованою злочинністю та двох протоколів до неї – по боротьбі
з торгівлею людьми, особливо жінками та дітьми, та по боротьбі з нелегальною міграцією. На міжнародному рівні досвід України, україн415
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ського уряду та недержавних організацій у вирішенні питань боротьби
та запобігання торгівлі людьми був визнаний як позитивний приклад.
Так, з моменту криміналізації у 1998 р. діяння, пов’язаного з торгівлею
людьми, прийнято дві державні програми. Кабінет Міністрів України
25 вересня 1999 р. затвердив Програму по запобіганню торгівлі жінками в Україні. Це перший програмний документ, що безпосередньо
був присвячений протидії поширенню та боротьбі з торгівлею людьми
в Україні. Наступним значним кроком на шляху протидії цьому явищу стала Комплексна програма протидії торгівлі людьми в Україні
на 2002–2005 роки, затверджена Кабінетом Міністрів України від
5 червня 2002 р. Зазначені документи передбачають комплексність,
масштабність, узгодженість дій багатьох виконавців – міністерств
і відомств, правоохоронних органів, громадських організацій тощо.
Все це свідчить про серйозний підхід України до проблеми протидії
поширенню торгівлі людьми.
Підсумовуючи розгляд міжнародно-правових документів з питань
боротьби з торгівлею жінками, можна зробити висновок, що існування
міжнародних норм є свідченням того, що міжнародна спільнота веде
інтенсивний пошук шляхів подолання торгівлі людьми.
Хоча дуже часто торгівлю людьми називають «суто жіночою»
проблемою, але насправді це багатогранна, всесвітня за своїми географічними та економічними масштабами проблема, сфера впливу якої
охоплює найважливіші права та свободи людини, економіку, політику,
міжнародне та національне законодавство, міграцію населення, транснаціональні злочинні прояви, наприклад, організовану злочинність та
корупцію.
У міжнародному співтоваристві поки не існує єдиної думки про те,
що ж містить поняття «торгівля людьми». Й досі продовжуються дискусії щодо самого визначення даного феном е ну. Тим часом вироблення
єдиного розуміння сутності того чи іншого явища – важливе завдання,
тому що від певного розуміння його сутності багато в чому залежить
стратегія попередження і боротьби з даним явищем і його наслідками.
Вважаємо за потрібне навести декілька визначень цього явища.
Американський вчений Д. Хьюз визначає торгівлю людьми як будьяку дію, що містить у собі переміщення людей усередині державних
кордонів або через них з метою сексуальної експлуатації [4, с. 205].
Недоліком цього визначення, на наш погляд, є вказівка лише на одну
416

Розділ 2. Наукові статті

спеціальну мету, з якою може бути здійснена передача однієї особи
іншій. Крім того, визначення нічого не говорить про саму оплатність
передачі людини і про те, що передує переміщенню особи. У переглянутому проекті протоколу про попередження і припинення торгівлі
людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює
Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності,
в ст. 2 Варіанта 1 сказано, що «торгівля людьми» означає наймання,
перевезення, передачу, приховування або утримання людей шляхом
погрози, застосування викрадення, сили, шахрайства, обману або примусу; або шляхом надання чи отримання незаконних платежів або вигод
для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу, з метою піддати
останню експлуатації в будь-якій формі1. У даному визначенні, як ми
бачимо, і зовсім не конкретизуються цілі, в яких, власне, і здійснюється
торгівля живим товаром, однак докладно перераховуються способи
впливу на волю людини. Але при цьому, що особливо цінно у даному
визначенні, в ньому є вказівка на обидва елементи акту торгівлі, а саме,
на факт передачі і факт одержання людини. Особа, яка одержує живий
товар, не менш винна, ніж той, хто здійснює вербування, перевезення,
приховування й оплатну передачу потерпілого.
Є й інші дефініції торгівлі або оплатної передачі людини, але вони
стосуються лише жінок. При цьому увага акцентується на особливостях
процесу торгівлі з урахуванням специфічного суб’єкта – жінки. Наприклад, М. Гірш вважає, що торгівля жінками має місце в тих випадках,
коли жінка піддається експлуатації в чужій країні з боку особи (фізичної чи юридичної) з метою одержання фінансової вигоди, і торгівля
складається з організації законної чи незаконної еміграції жінки, навіть
з її згоди, із країни проживання в країну призначення і втягуванні її
будь-яким способом у проституцію або іншу форму сексуальної експлуатації [5, с. 11]. Знову ж жінка, відповідно до визначення М. Гірша,
розглядається лише з погляду можливості її сексуальної експлуатації.
Міжнародна організація з питань міграції дає таке визначення торгівлі жінками. Це – «будь-яке незаконне перевезення жінок-мігрантів
1    
Примітка. Пересмотренный проект протокола о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий
конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Документ
ООН 2000 года под символом A\ac.254/4/Add.3/Rev.5 // материалы Специального комитета по разработке конвенции против транснациональной организованной преступности, 2000. Нью-Йорк. С. 251.
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і/або торгівля ними з метою економічної або іншої особистої вигоди.
Вона може включати:
1. сприяння незаконному перевезенню жінок-мігрантів до інших
країн, за їхньою згодою чи без неї;
2. умисний обман жінок-мігрантів щодо мети їх міграції;
3. протизаконне фізичне чи статеве поводження з жінками мігрантами з метою торгівлі ними;
4. продаж або торгівлю ними для найму на роботу, вступу в шлюб,
для проституції або інших форм протизаконного поводження з метою
одержання вигоди» [6, с. 30].
Недоліком цього визначення є те, що воно надто широко підходить
до питання мети торгівлі й обмежується міжнародною торгівлею.
Вважаємо, що торгівля людьми не обов’язково вимагає переміщення
через державні кордони. Сьогодні торгівля людьми може полягати
у переміщенні особи з одного регіону країни в інший і навіть без
такого. При цьому шкода, завдана особі, яку переміщують у середині
країни, не є меншою від шкоди, що заподіюється особі без перетинання кордонів. Але за редакцією ст. 149 КК України 2001 р. на відміну
від ст. 1241 КК України 1960 р. обов’язковою ознакою складу злочину
«Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини»
є переміщення через державний кордон.
Ще одне визначення торгівлі людьми дається в статті Кримінального кодексу України, якою він був доповнений 24 березня 1998 р.
з ініціативи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Н. Карпачової. Відповідно до ч. 1 ст. 149 злочином визначається «продаж, інша оплатна передача людини, а так само здійснення стосовно
неї будь-якої іншої незаконної угоди, пов’язаної із законним чи незаконним переміщенням за її згодою або без згоди через державний
кордон України для подальшого продажу чи іншої передачі іншій
особі (особам) з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучення у боргову
кабалу, усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях, використання
у збройних конфліктах, експлуатації її праці».
Багато країн страждають через відсутність відповідної законодавчої бази для ефективної боротьби з торгівлею людьми. Лише деякі
держави у своєму кримінальному законодавстві мають спеціальні
норми, безпосередньо спрямовані на боротьбу зі злочинами даного
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виду, інші ж – покладаються на різноманітні законодавчі акти, що, як
правило, акцентують увагу на боротьбі з проституцією. Так, у США
в даний час немає спеціального закону, який передбачав би кримінальну
відповідальність за торгівлю людьми. Тому правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки покладаються на ряд інших кримінальних,
імміграційних і трудових законів під час розслідування діяльності,
пов’язаної з постачанням і торгівлею живим товаром. При цьому процедура обвинувачення зданої категорії справ, як свідчать американські
фахівці, є надто складною, потребує одночасного застосування багатьох
законів і статей законів.
Україна стала однією з небагатьох країн, що передбачили у своєму
кримінальному законодавстві відповідальність за торгівлю людьми.
З моменту прийняття цього кримінального закону простежується певна
динаміка в кількості порушених кримінальних справ заданою статтею
в Україні: на квітень 2000 р. було порушено 17 кримінальних справ,
на червень 2000 р. – 24, на вересень 2000 р. – 36 кримінальних справ,
на липень 2001 р. – 52 кримінальні справи. Лише у 2002 р. за фактом
торгівлі людьми в Україні порушено 169 кримінальних справ.
Як мінімум у 60 країнах практикується торгівля людьми [7, с. 65].
На жаль, Україна – один з найбільших у світі експортерів жінок для
міжнародної індустрії сексу. У багатьох, особливо азіатських країнах,
українки складають найбільшу етнічну групу іноземок, які займаються
проституцією під примушенням або без такого. Можна стверджувати,
що вивіз жінок з України за кордон досяг піку.
Як показало проведене науковцями творчої групи Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України дослідження, жінки, які
в перший раз потрапили до секс-бізнесу за кордон обманним шляхом,
адаптувалися до нової «роботи» і часто повертаються в Україну зі
зміненою психологією, вважаючи, що робота повії – це нормальна
можливість заробити гроші. Перебуваючи певний час за кордоном, вони
вже знають, як пристосуватися до життя в даній країні, в якому кабаре
чи секс-клубі можна працювати, отримуючи непогані гроші. Виникає
нова тенденція, яку умовно називають «другою хвилею», – ті, жінки,
які були вивезені за кордон хоча б і обманним шляхом, в подальшому
самі стають звідницями, вивозячи нових жінок.
Слід зазначити ще одну тривожну тенденцію: якщо жінки привезли
гроші, навіть невеликі, після роботи в секс-бізнесі, куди були втягнуті
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обманом, то вони не вважають себе жертвами, навіть незважаючи
на жахливі умови, в яких вони перебували за кордоном. Дівчата та
жінки, які тікають з секс-клубів та борделів, нерідко шукають іншої
можливості заробити гроші, щоб мати змогу повернутися додому з не
порожніми кишенями.
Торгівля людьми – це високолатентний злочин. Жертви торгівлі
дуже рідко звертаються до правоохоронних органів з метою відновлення своїх порушених прав. Мотивами звернення до правоохоронних
органів, на жаль, стає бажання отримати від торговців гроші, які, на
думку так званих потерпілих, є компенсацією за «моральні» страждання через обман з приводу обіцяної суми заробітку. Значно частіше
звертаються до правоохоронних органів з приводу незаконних угод
з людиною рідні та близькі потерпілих – у випадках, коли людина виїхала за кордон та пропала без вісті.
Практичний інтерес мають маршрути вивезення людей. Основними
країнами, куди постачається живий товар, є Туреччина, Сербія, Хорватія, Македонія, Греція, Кіпр, рідше – Німеччина і Голландія. Що стосується маршрутів вивезення дівчат і жінок з різних районів України, то
вони можуть бути різними. Але основними легальними транспортними
пунктами, з яких відбувається подальший вивіз жінок і дівчат, є Львів,
Одеса, Київ і Сімферополь. Саме сюди добираються жінки з усієї України, щоб потім перетинути державний кордон України.
Незважаючи на те, що механізм торгівлі людьми в кожному окремо
взятому випадку має свої особливості, можна виділити спільні риси
цього явища в Україні.
В самому процесі торгівлі людьми обов’язковою фігурою є вербувальник і посередник (іноді в одній особі), які виконують всі необхідні
дії для організації міграції і передачі потерпілого іншій особі. До таких
дій слід віднести, наприклад, надання потенційній жертві інформації про майбутню реальну або уявну роботу, сприяння отриманню
офіційних документів або забезпечення потерпілого підробленими
документами для перетину одного або декількох державних кордонів,
забезпечення транспортом, надання тимчасового житла під час поїздки
до місця призначення, допомога при перетині кордону і ряд інших дій.
Як свідчить практика, всі ці послуги з боку посередника породжують
міцні зв’язки між злочинцем і його жертвою (жертвами).
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Потенційній жертві, як правило, спочатку надається недостовірна
інформація про характер майбутньої роботи або умови роботи. Тому
при вербуванні жертви найчастіше застосовується обман або зловживання довірою. В Україні майже не відомі випадки, коли жертва
примушувалася б до виїзду або її вивозили за кордон з використанням
фізичного насильства1. Таким чином, жертва сама приймає рішення
виїхати з України. У переважній більшості випадків українські жінки
займаються за кордоном проституцією. Лише небагато этих, що поїхали, зайняті в домашньому або сільському господарстві2.
Злочинці, використовуючи передані їм жінками загальногромадянські паспорти, займаються оформленням закордонних паспортів та
інших необхідних для перегинання кордону та виїзду до іншої країни
документів, як правило, за допомогою корумпованих працівників відділів паспортної, реєстраційної та міграційної служби. З метою приховування факту виїзду за кордон конкретних осіб у випадках, коли
з тих або інших причин вони не можуть на законних підставах виїхати
за кордон (зокрема, неповнолітній вік майбутньої жертви), злочинцями
за допомогою корумпованих працівників відділів паспортної, реєстраційної та міграційної служби оформлюються закордонні паспорти на
інших осіб, наприклад, знайомих (за їхньою згодою або навіть без їх
відома), інших громадян, чиї документи опинилися з будь-яких причин у володінні злочинців (загублені, викрадені, передані як застава,
тощо). Наприклад, у Севастополі злочинці намагалися вивезти за межі
України за підробленими документами дівчат, які не досягли сімнадцятирічного віку [8, с. 8].
Дуже часто проїзд потерпілих за кордон оплачується торговцем,
що породжує боргову кабалу, яка ще більшою мірою робить залежними потерпілих від торговців (при цьому, як правило, розмір витрат
суттєво завищується). Усі вказані обставини у подальшому можуть
використовуватися як додаткові важелі для психологічного тиску на
жінок.
1   
Примітка. Судом винесено лише один вирок за фактом, коли особа примушувалася до виїзду з України для заняття за кордоном проституцією внаслідок виникнення у неї грошового боргу перед торгівцем. Архів міського суду Київського району
м. Сімферополя Автономної Республіки Крим за 2001 рік.
2    
Примітка. Таких випадків в судовій практиці, за нашими даними, на сьогоднішній день немає.
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Оскільки отримати робочі візи для роботи за рубежем людям, які не
мають необхідної спеціальності, кваліфікації, проблематично, торговцями пропонується часто нелегальний або напівлегальний спосіб в’їзду
в країну призначення. Так, використовуються підроблені документи або
крадені документи; перетин кордону країни призначення здійснюється
поза пунктом митного контролю. Наприклад, у вересні 1998 р. група
українських дівчат на автобусі за легальними ваучерами для перетину
державного кордону була доставлена з України до Болгарії, де їх висадили у незнайомому місті і відвезли до покинутого будинку, куди
упродовждекількох днів незнайомі чоловіки звозили інших молодих
жінок. Крім дівчат, які прибули з України, там було багато жінок різних
національностей. Через кілька днів о 2–3 години ночі близько 30–40
жінок, у тому числі й тих, які прибули з України, провідники повели
через гори пішки для нелегального перетинання болгарсько-грецького
кордону. При цьому маршрут через гори був настільки складний і небезпечний, що траплялися випадки загибелі людей, про що говорили
як потерпілі, так й винуваті. Після перетину кордону жінок розвезли
до різних барів і клубів Греції і продали їх власникам цих закладів [9].
Живий товар може ввозитися цілком легально в країну призначення
за туристичною візою або на запрошення, а потім, вже після закінчення
офіційно визначеного терміну, перебування жертви в зарубіжній країні
стає незаконним.
Домовленість з іноземними «партнерами» щодо сексуальної експлуатації вивезених за кордон жінок та оплати за них досягається,
як правило, заздалегідь, з використанням вже налагоджених зв’язків
як між існуючими організованими злочинними угрупованнями, так
і конкретними особами.
Після перетину державного кордону країни призначення у жертв
майже завжди відбираються документи. Часто торгівці це мотивують
необхідністю реєстрації прибулих у місцевих правоохоронних органах. Жінок утримують в боргових зобов’язаннях, згідно з якими вони
повинні заплатити їх початкову вартість, в яку вони обійшлися для
власника бару чи борделю, дорожні та інші витрати, що можуть бути
їм виставлені, перш ніж їх відпустять і повернуть документи.
Умови, в яких перебувають жертви за кордоном, ставлять під сумнів добровільність їх вибору. Найчастіше над жертвами здійснюється
постійний нагляд; робочий день триває до 14–16 годин; має місце
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жорстоке ставлення з боку господарів і клієнтів; дезінформація відносно правоохоронних органів; часто відсутня елементарна медична
допомога. Іноді тяжка хвороба стає єдиною можливістю для потерпілої
повернутися додому.
Метою всього процесу торгівлі людьми є довгострокова експлуатація об’єкта торгівлі, і всі ланки цього процесу – вербування, міграція,
продаж – лише кроки до цієї експлуатації [10, с. 262–263].
Найбільш поширеними методами вербування жертв є такі.
1) Об’яви у пресі, на телебаченні, на які відгукуються молоді
жінки. Якщо подивитися рекламні газети, що друкуються в Україні,
то можна виявити в кожній з них від 5 до 20 підозрілих об’яв. Об’яви
пропонують хорошу роботу за кордоном, яка не потребує високої кваліфікації – офіціантки, няні, домогосподарки. Деякі об’яви пропонують
порівняно великі заробітки молодим, приємної зовнішності жінкам, які
згодні працювати танцівницями. У багатьох агентствах не особливо
цікавляться, чи є у жінок, які звернулися за об’явою, досвід роботи
танцівниць та чи знають вони іноземну мову. Навіть на перший, недосвідчений погляд ці пропозиції сумнівного змісту повинні викликати
настороженість у будь-якої розсудливої людини. Яку роботу можуть
запропонувати «солідні» фірми, скажімо, у Туреччині, молодій дівчині
16–20 років, яка не має освіти, не володіє такою екзотичною для нашої
місцевості мовою, як турецька? В багатьох випадках пропонується
житло та пансіон при клубах, барах. Як правило, вказується, що заробітна плата залежить від відпрацьованого робочого часу і можна
заробити непогані гроші. Всі агентства стверджують, що з жінками буде
укладено контракт і вони будуть забезпечені легальними документами,
навіть підкреслюють, що всі найняті будуть офіційно зареєстровані
в поліцейському відділі.
Крім того, жінки можуть вербуватися через соціальні заходи –
фотоконкурси, конкурси моделей. Процес складний, обман детально
продуманий. Все це для того, щоб запевнити жінок, що ймовірність
працевлаштування досить реальна.
2) «Шлюбні агентства», які іноді ще називають «наречена поштою»
або міжнародні служби знайомств. Багато з таких агентств діють через Інтернет. Вербувальники використовують «шлюбні агентства» як
засіб для пошуку жінок, які хочуть мандрувати або емігрувати. Цей
шлях в секс-індустрії існує в декількох формах. Вербувальники самі
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одночасно можуть бути торгівцями або працювати на них. Крім того,
жінка, власне, може зустріти чоловіка, який обіцяє одружитись. Чоловік може використовувати жінку сам деякий час, а потім примусити
її до порнографії або продати в секс-індустрію. Один з таких сумних
випадків відбувся з дівчиною з невеликого містечка на півдні України.
Володіючи англійською мовою і маючи доступ до Інтернету, вона виставила свою фотокартку з описом на сторінку наречених. Через якийсь
час почалося її листування з чоловіком із Норвегії. Він представився як
власник комп’ютерної фірми. Листування було цікавим і через кілька
місяців він запросив її в гості для знайомства в Норвегією. Про шлюб
мова не йшла. Дівчина оформила легальну візу, мала квиток на літак
в обидва кінці. Чоловік зустрів її в аеропорту, привіз додому. Він закрив її, зґвалтував, не давав їсти, запрошував до неї своїх знайомих.
Випадок закінчився тим, що вона зуміла додзвонитися до поліції, його
заарештували, дівчина повернулася в Україну [11, с. 18].
3) Найбільш розповсюджений метод вербування через друзів та
знайомих, які користуються їх довірою. Наприклад, у липні 1999 р.
Л. Л. і С. Л., реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на торгівлю людьми і отримання майнової вигоди, запропонували потерпілій
М. В., з якою вони були давно знайомі і перебували в дружніх стосунках, поїхати до Туреччини для зайняття проституцією у сутенера-турка
Е. Отримавши згоду потерпілої, винні домовилися щодо умов поїздки,
оформили необхідні документи і купили авіаквиток [12].
4) Туристичні фірми. На відміну від фірм, що працевлаштовують,
вони оформлюють туристичні візи, які не дають можливості легального працевлаштування, і тому українські жінки працевлаштовуються
за кордоном на свій ризик, потрапляючи до торгівців живим товаром.
Відповідальність за їхні долі туристичні агентства не несуть.
В Україні існують й інші способи вербування молодих жінок
і дівчат.
Після одержання від жінки згоди на виїзд, вона, як правило, направляється для подальшої співбесіди до іншого члена групи, не виключно,
що й безпосередньо до керівника, з метою подальшого з’ясування всіх
додаткових обставин щодо можливості безперешкодного її вивезення
за кордон та проведення відповідної перевірки щодо можливого її
співробітництва з правоохоронними органами [13, с. 44]. При цьому
така перевірка може тривати декілька місяців. Жінкам пояснюють це
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труднощами з оформленням документів, інколи, у разі попереднього
виготовлення їх портфоліо, заявляють, що фотографії направлені за
кордон, де приймається рішення щодо можливості прийняття їх на роботу, використовуються й інші приводи затягування виїзду. Фактично за
цей час члени злочинної групи негласно перевіряють, як себе поводить
жінка, чи не контактує вона з працівниками правоохоронних органів,
чи не встановлене спостереження за членами групи, які спілкуються
з нею, або за місцями їх зустрічей тощо.
Але найчастіше строк з моменту одержання згоди жінки до її виїзду триває 1–2 місяця. Є навіть випадки, коли жінки відправлялися
до «місця роботи» у той же день, коли вперше відбулася зустріч із
«роботодавцем». Так, у червні 2001 р., винні А. і. Ц. познайомилися
з двома неповнолітніми 3. і К. та запропонували їм роботу продавцями
в одному з супермаркетів у Москві, на що останні погодилися. У той
же день дівчинам був куплений квіток на поїзд до Москви і в супроводі
одного з винних вони відбули туди. При цьому у дівчин винні відібрали
паспорти, які пообіцяли повернути по приїзді до Москви [14].
Після перевірки «благонадійності» майбутніх жертв організується
виїзд завербованих жінок за кордон. При цьому, з метою зведення нанівець ризику можливого звернення жінок до правоохоронних органів
виїзд здійснюється таким чином, щоб з моменту повідомлення останніх
про виїзд до переміщення їх через державний кордон пройшов мінімальний час (зокрема, попередньо групу жінок можуть зібрати в одній
квартирі, звідки їх одночасно доставляють під «наглядом» до аеропорту,
автобусного чи залізничного вокзалу, вимагають виїхати в той же денд).
Якщо узагальнити інформацію про способи повернення жінок
в Україну, то їх можна розділити на самостійне та примусове повернення (депортацію).
Поліція іноземних країн депортує дівчат за порушення правил перебування за кордоном, наприклад, за відсутність паспорта, закінчення
строку перебування в крайні, заняття проституцією. Депортуються
також й ті, хто був затриманий з фальшивими паспортами.
Що стосується самостійного повернення до України, то воно відбувається різними шляхами. Коли відсутні гроші і паспорт, жінки
звертаються до українського посольства, консульства за отриманням
довідки щодо повернення до України і можуть бути транспортовані на
батьківщину. Повертаються також, відпрацювавши той термін, який був
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визначений господарем як умова покриття боргу. Повертаються під тиском батьків або родичів, які загрожують торгівцям в Україні зверненням
до міліції. Як правило, торговці з України все ж таки сприяють тому,
щоб їхні іноземні «партнери» відпустили дівчат. Повертаються жінки
після того, як хтось їх викупив з борделю. Одну українську потерпілу,
яка була вивезена до Сербії, викупив російський солдат з контингенту
російських військ ООН в Сербській країні. Він заплатив за дівчину
2000 доларів США. 1000 доларів США у нього було, він віддав їх
одразу хазяїну, а потім ще зібрав 1000 доларів у інших хлопців. Тим
часом хазяїн тримав потерпілу у кімнаті, нікуди не відпускав, але їсти
давав і не торкався дівчини. Як сказала потерпіла: «Цей хлопець мене
просто пожалів» [16, с. 12]1.
Як свідчить проведене нами узагальнення, 70–75% торговців людьми, які потрапили в поле зору українських правоохоронних органів, –
жінки. Причому більше половини з них у минулому самі займалися за
кордоном проституцією під примушенням, багато разів переуступалися
або перепродавалися від одного господаря до іншого, більш того,
з однієї країни до іншої. Поширеним стало явище, що отримало назву
«друга хвиля», коли раніш вивезені жінки повертаються додому для
вербування інших жінок. Середній вік жінок-вербувальниць 30–40 років. Чоловіки-злочинці молодші за віком – 25–35 років. Освітній рівень
торговців дуже різний. Є люди і з вищою, і з середньою спеціальною
освітою. Але 65–70% з них мають середню або незакінчену середню
освіту. Більше 60% винних жінок заміжні, мають дітей. Близько 90%
винних чоловіків – неодружені. 85–90% осіб-торговців живим товаром
є громадянами України. Серед винних зустрічаються також громадяни
РФ, Білорусі, республік Кавказу, Молдови. Є дані про те, що в злочинні
групи, що займаються поставкою людей за кордон, входять й громадяни далекого зарубіжжя (серби, поляки, греки, іспанці, турки, кіпріоти,
німці та ін.).
Хоча торгівля людьми, згідно з Міжнародною конвенцією про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами 1950 року, – злочин екстрадиційний, тобто такий, що тягне за собою
1   
Див. архів міського суду Суворовського району м. Херсона за 1999 рік (Левченко К. Б. Торгівля жінками в Україні – порушення прав людини / Боротьба з торгівлею
жінками: проблеми вдосконалення законодавства та завдання органів внутрішніх справ
України. Вісник Університету внутрішніх справ. Спеціальний випуск. 1999. С. 12).
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видачу злочинців, однак в Україні зареєстрований лише один випадок
засудження до позбавлення волі іноземного громадянина-грека [15].
Всі винні – люди працездатного віку, але 80% з них ніде офіційно
не працюють і не вчаться. При цьому вважають себе підприємцями.
Інші – співробітники комерційних фірм. Основним джерелом прибутків
торговців є оплатна передача живого товару покупцям. За один раз торговець може переправити за кордон і продати в середньому 2–3 жертви.
Бувають випадки, коли кількість дівчат, одночасно вивезених, наприклад, під виглядом танцювальної групи, досягає 10–12 чоловік. Одна
вдала «операція» може принести торговцю прибуток в декілька тисяч
доларів. Водночас нарівні з торгівлею людьми винні можуть займатися
й іншими видами злочинної діяльності, що супроводжують торгівлю
(підробка документів, загроза вбивством, вимагання, спричинення
тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, вбивства, злочини,
пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин, зброї тощо).
Серед жінок, які винні в торгівлі людьми, судимих не зустрілося,
серед чоловіків судимі, приблизно, 5–7%. Абсолютно всі злочини
мають груповий характер, оскільки торговці завжди мають попередню домовленість з покупцями: «товар» у всіх випадках везеться за
певною адресою. Таким чином, групи мають міжнародний характер.
У процесі вербування потенційних жертв в Україні, їх перевезення
і продажу один – вербує, інший – займається оформленням документів
або виготовленням підроблених документів, третій – супроводжує завербованих під час поїздки до кордону України, четвертий зустрічає
на кордоні і везе до пункту остаточного призначення і т. д. Отриманий
від продажу людей прибуток ділиться між всіма учасниками злочинної
групи. Злочинну діяльність винні продовжують доти, доки вона не
буде припинена (як показує практика, зазвичай злочинна діяльність
триває 2–3 роки).
Якщо закон цілком визначено називає тих, хто є винними в даному
злочині, то відносно жертв справа стоїть набагато складніше. Єдиного
підходу до розв’язання цього питання ще не вироблено ані в теорії, ані
на практиці, тим більше, що поняття «жертва» і «потерпілий» можуть
і не збігатися. Наприклад, буває так, що закон визнає особу потерпілою
від зломи ну, а людина суб’єктивно себе такою не вважає, хоча понесла
і фізичну, і моральну, і матеріальну шкоду [15]. Або ж у разі загибелі
людини від злочинного діяння потерпілими визнаються її близькі ро427
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дичі (ст. 49 КПК України). Але близькі родичі проданих не є жертвами
торгівлі у прямому значенні слова.
Залишивши осторонь питання офіційного визнання особи потерпілою від торгівлі людьми, спробуємо визначити, кого ж все‑таки
потрібно віднести до категорії «жертва торгівлі». Очевидно, в основу
визнання особи жертвою торгівлі потрібно покласти об’єктивні критерії, такі як: 1) застосування до особи фізичного або психічного насильства для того, щоб примусити п займатися тим видом діяльності або
в тих об’ємах, які особа вважає для себе неприйнятними; 2) тримання
в‑умовах, що заподіюють страждання, наприклад, тривале залишення
без їжі, медичної допомоги, без зв’язку із зовнішнім світом тощо;
3) відсутність можливості поїхати додому в будь-який час; 4) відібрання
особистого майна і документів.
В Україні потерпілими від торгівлі людьми є, в основному, дівчата
і молоді жінки. Однак є відомості і про факти продажу дітей. Групу
ризику складають дівчини і жінки у віці від 16 до 35 років. Зафіксовані
також випадки продажу жінок і більш старшого віку – від 35 до 50 років.
Жінки цього віку їдуть за кордон за шлюбними оголошеннями з наміром вийти там заміж або в пошуках роботи гувернантками, нянями,
домашніми робітницями тощо. Однак за кордоном вони найчастіше
потрапляють у фактичне домашнє рабство або ж примушуються до
заняття проституцією. Якщо жінки основної групи ризику (до 35 років) передбачають, що їм, можливо, доведеться за рубежем займатися
проституцією (і багатьох з них подібне заняття не лякає), то жінки
більш старшого віку таку роботу, як правило, вважають для себе неприйнятною. Освітній рівень українських жінок, що виїжджають за рубіж,
різний. Дівчата і молоді жінки, в основному, мають неповну середню,
середню і середню спеціальну освіту (85–90%), і лише, приблизно,
кожна десята має вищу або незакінчену вищу освіту. До від’їзду майже
всі офіційно ніде не працювали. У багатьох жінок в сім’ї так само ніхто не працював. 25% тих, які виїхали, мають власні сім’ї, дітей. Дуже
багато тих, хто їде за кордон з надією влаштувати своє особисте життя.
Майже всі жінки не знають мови, звичаїв і законів тієї країни, в якій
мають намір працювати; не знають навіть англійської. За результатами
нашого дослідження, найбільшу перевагу бажаючі виїхати віддають
таким країнам, як Італія, Голландія і Німеччина. Але найнепривабливіші країни, з точки зору можливості заробити (Туреччина, Сербія,
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Боснія, Герцеговина, Чехія, Словаччина, Угорщина), стають основними
країнами вивозу українських жінок за рубіж.
За даними українського дипломатичного джерела, 6 тис. українських
жінок займаються проституцією в Туреччині; 3 тис. в Греції і 1 тис.
в Югославії. Українські жінки є найбільшою групою іноземних жінок,
які займаються проституцією в Туреччині та другою за величиною
групою іноземних жінок, які займаються проституцією у межах американських воєнних баз у Кореї. У деяких частинах світу, таких як Ізраїль
та Туреччина, жінки з колишніх республік Радянського Союзу настільки
переважають, що усіх проституток називають «Наташами» [4, с. 207].
Існує стала думка проте, що основними причинами поширення
торгівлі людьми в Україні є економічна криза, низький рівень життя
і високий рівень безробіття, інфляція, відсутність надії на майбутнє
тощо. На нашу думку, це основні фактори, що полегшують торгівцям
вербування українських жінок (тобто умови), але само по собі руйнування економічної системи не є основними причинами торгіалі людьми.
Багато регіонів світу так само є бідними, зі зруйнованою економікою,
але тим не менш вони не стають головними постачальниками жінок
для міжнародної сексуальної індустрії. У самій Україні багато жінок
і їхніх сімей перебувають на межі бідності чи навіть за її межею, однак
вони не прагнуть до сумнівних заробітків за кордоном.
Здається, що основні причини торгівлі людьми в іншому. По-перше,
одна з причин в тому, що у світі завжди був і є попит на сексуальні
послуги, що, до речі, не падають у ціні. Крім того, розвиток світового
промислового виробництва, сільського господарства вимагає великої
кількості робочих рук. Кожний власник, залучаючи на своє виробництво дешеву робочу силу, одержує додатковий прибуток. А, як відомо, іноземні робітники обходяться власнику набагато дешевше, ніж
працівники зі своєї країни.
По-друге, слідуючи найважливішому економічному закону про те,
що попит породжує пропозицію, завжди будуть і торговці, які відчувають кон’юнктуру цього специфічного ринку живого товару і дістають
переваги з бідності, безробіття, бажання потенційних жертв емігрувати.
Тому торгівля людьми не існувала б без вербувальників, постачальників, сутенерів, покупців.
По-третє, причина корениться й у споконвічній моральній деградації абсолютної більшості потенційних жертв (зрозуміло, йдеться
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про людей, зайнятих у секс-індустрії, порнобізнесі, а таких, на жаль,
більшість). Злочинці (вербувальники) рідко помиляються в оцінці моральних принципів дівчин [8]. Кожні 14 з 20 українських дівчин, які
займалися проституцією за кордоном, незважаючи на всі приниження
і труднощі, що їм довелося пережити, знову збираються їхати за рубіж
і займатися проституцією за гроші [16, с. 12]. Такому становищу справ
сприяє і лояльне ставлення до проституції в цілому ряді закордонних
країн. Не можна не зазначити серед факторів розквіту торгівлі людьми
і таку особистісну рису характеру, як користолюбство, що властиве не
лише винним, але і самим жертвам.
До факторів, що ведуть до існування і відтворення даного виду злочинності, належить також неналагодженість механізму взаємодопомоги
між державами в боротьбі з торгівлею людьми, зокрема, при розслідуванні кримінальних справ. Так, по херсонській кримінальній справі,
порушеній за ч.2 ст. 124 КК України 1960 р., наші правоохоронні органи
звернулися до відповідних органів у Сербії з проханням посприяти під
час розслідування кримінальної справи – надати Україні відповідну
інформацію. Але наше прохання залишилося без відповіді. Тим часом,
відповідно до ст. 15 Міжнародної Конвенції про боротьбу з торгівлею
людьми та експлуатацією проституції третіми особами 1950 року,
учасниками якої є Україна і Сербія, держави вправі офіційно звертатися
з проханнями про надання всієї необхідної інформації щодо вчинення
злочину до іншої держави-учасниці даної Конвенції, на території якої
відбулося злочинне діяння. Таким чином, спираючись на положення
міжнародної Конвенції, українські правоохоронні органи вправі були
розраховувати на таку допомогу з сербської сторони. В цьому випадку
як результат відсутності співпраці – не усі винні понесли заслужене
покарання, що зміцнило їхню віру у свою безкарність.
Існують також інші фактори, що сприяють торгівлі людьми.
Торгівля жінками стала серйозною загрозою безпеці багатьох
держав. Тому сьогодні втручання вимагається на всіх рівнях цього
складного процесу.
Розкриття, розслідування і судове переслідування винних по справах, пов’язаних з торгівлею людьми, а також захист, допомога і повернення на батьківщину потерпілих по таких справах є складним
завданням, що вимагає значних ресурсів, тому і боротьба з даним видом
злочинів повинна базуватися на комплексній і багаторівневій стратегії.
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Принаймні, стратегія подолання торгівлі людьми повинна складатися
з трьох найважливіших елементів: а) попередження даного явища;
б) захисту і надання допомоги жертвам торгівлі; в) кримінального
переслідування винних.
Попередження повинно включати широкий спектр превентивних
заходів, зокрема, створення соціально-економічних умов гідного рівня
життя потенційних жертв та їхніх родин, пропагандистську роботу
серед жінок. Інформаційні кампанії – це ключовий елемент будь-якої
політики в сфері попередження. Так, останнім часом, завдяки широкому
інформуванню громадськості, зі сторінок центральних і місцевих газет
великих міст стали зникати оголошення із сумнівними пропозиціями
про працевлаштування за кордоном. Подібні об’яви переміщуються
в маленькі міста, районні центри, тому що там молодь більш наївна
і отримує менше достовірної інформації. Необхідно також продовжити
вивчення даного явища, активізувати збір і дослідження інформації
про торгівлю людьми.
У свою чергу, захист і допомога жертвам повинні полягати в розробці й удосконалюванні відповідного законодавства, спрямованого
на відновлення порушеного правового статусу потерпілого; у наданні
права виявленим жертвам торгівлі людьми, які співпрацюють з правоохоронними органами, на тимчасове проживання за кордоном (так
звана гуманітарна категорія не імміграційної візи); у створенні реабілітаційно-кризових центрів і притулків для людей, які стали жертвами
торгівлі як на батьківщині, так і за рубежем; у включенні потерпілих
від торгівлі в різні соціальні програми всілякої допомоги тощо.
Переслідування торговців людьми насамперед повинно передбачати введення в національні кримінальні кодекси країн, що визнали цю
проблему, відповідальності за торгівлю людьми. На винних необхідно
покласти й обов’язок матеріальної компенсації жертвам торгівлі усіх
затрат, у тому числі компенсації за моральні страждання, яких зазнали
ці жертви.
Усі перераховані вище елементи стратегії тісно пов’язані між собою, тому й у життя їх потрібно проводити паралельно. Прикладом
їхньої нерозривної взаємодії може бути той факт, що кримінальне переслідування торговців живим товаром стає практично неможливим,
якщо жертви не одержать належного захисту і допомоги, тому що
найчастіше у неї страх перед торговцями виявляється сильнішим, ніж
бажання захистити свої права в законному порядку.
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Наприкінці слід зазначити, що боротьба з торгівлею людьми, безумовно, вимагає об’єднання зусиль усіх держав, що зіштовхнулися
зданою проблемою. Але профілактика, а також кримінальна політика
стосовно винних у різних державах не може бути уніфікованою, оскільки країни, де існує подібна проблема, підрозділяються на дві категорії:
країни вивезення і країни призначення живого товару [10, с. 269].
Першим необхідно припинити вивезення людей, передбачити у своєму
кримінальному законодавстві норми про відповідальність вербувальників (торговців), проводити широку пропаганду серед населення,
вирішити низку проблем економічного, соціально-культурного плану;
другим – припинити ввезення людей, притягувати до кримінальної відповідальності покупців живого товару, гарантувати належний захист
жертв торгівлі відповідно до вимог міжнародного законодавства про
права людини, забезпечити співробітництво Жертв із правоохоронними
органами для більшої ефективності кримінального судочинства і невідворотності покарання винних, сприяти правоохоронним органам країн
вивезення у боротьбі з торгівлею людьми. Приблизно це завдання постає і перед країнами транзиту. Видається, що тільки на основі такого
підходу до проблеми можна подолати її, тому що без багатосторонніх
і рішучих заходів зацікавлених держав торгівля людьми ніколи не буде
припинена чи принаймні обмежена.
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ОРГАНІЗАТОР БАНДИ:
ОСНОВНІ КРИМІНОЛОГІЧНІ РИСИ ОСОБИ
ЗЛОЧИНЦЯ *
1

Згідно зі ст. 257 КК України бандитизм визначається як організація
озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації
чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному
нею нападі. Але бандитизм з кримінологічної точки зору можна розглядати і як поняття, яке відображує кількісну наявність цього явища
в структурі злочинності і його якісну характеристику в сучасній Україні.
До недавнього часу бандитизм в Україні належав скоріше до її
недалекої історії [1, с. 3]. Якщо у 1993 р. в Україні офіційно було
зареєстровано 6 фактів бандитизму, то вже у 1996 р. таких злочинів було
в 10 разів більше. Що стосується осіб, притягнутих до кримінальної
відповідальності та засуджених за бандитизм, то у 1993 р. таких взагалі
не спостерігалося, а у 1996 р. засуджено 32 учасники банди [2, с. 9].
Певне уявлення про загальний рівень зареєстрованих фактів бандитизму МВС України та про осіб, притягнутих до кримінальної
відповідальності за цей злочин в Україні за 5 років (1996–2000 рр.),
дає таблиця [3].
Вид злочину за кримінальними
кодексами України

Рік
1996

1997

1998

1999

2000

Бандитизм: зареєстровано фактів

93

110

104

96

81

Виявлено осіб – учасників банд

264

327

341

409

313

3 них притягнуто до кримінальної
відповідальності за бандитизм

261

317

338

407

307

Отже, за 5 років в Україні було офіційно зареєстровано 484 факти
бандитизму та виявлено 1 654 учасники банд, з яких 1 630 притягнуто
до кримінальної відповідальності. Однак, за даними Міністерства
*   Вісник Академії правових наук України. 2003. № 2–3 (33-34). Харків : Право,
2003. С. 656–669.
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юстиції України, по справах, які закінчені провадженням у 1996–
2000 рр., за бандитизм було засуджено 411 бандитів, тобто 45% від усіх
виявлених учасників банд. І хоча різниця рівнів виявлених членів банд
і судимості за бандитизм є істотною, що свідчить про недосконалість
судово-слідчої практики, все ж таки бандитизм став у сучасній Україні
небезпечною кримінальною реальністю. Засоби масової інформації
часто описують випадки жорстоких нападів озброєних організованих
груп на підприємства, установи, організації, окремих осіб, що супроводжуються тортурами над потерпілими, вбивствами, зґвалтуваннями,
підпалами та іншими злочинами [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].
Бандитизм набув поширення і «спеціалізації». Географічно бандитизм не обмежений певними регіонами України. Він виявлений
в Автономній Республіці Крим та в усіх областях країни. Розрізняють
ситуативний, квартирний, транспортний, територіальний, трасовий та
інший (за видами) бандитизм. В країні виявляються різні за кількістю
та консолідацією учасники банди: від простого об’єднання зі слабкою
внутрішньою структурою для вчинення одиничного злочину (ситуативні та тимчасові групи) до більш складних і організованих форм
злочини и об’єднань, діяльність яких розрахована на тривалий частин
більш цілеспрямованою, конспіративною, жорстокою та ін.
Все це свідчить про актуальність вивчення бандитизму в Україні
і необхідність пильної уваги до такої особи злочину, як організатор
і керівник банди.
У вітчизняних і зарубіжних публікаціях робилися і зараз робляться
спроби ввести в науковий обіг кримінології, криміналі стики та інших
наук соціально-психологічне поняття «лідер організованої групи або
злочинної організації, що викликає сумніви стосовно доцільності
введення у науковий апарат юридичних наук такого наповненого ‒ за
значенням і призначенням у соціальній психології ‒ поняття, яким
у ній визначаться соціально позитивна, але негативна особистість неформального керівника колективу.
У кримінальному законодавстві поняття «організатор» і «керівник»
мають широкий зміст. Відповідно до ч. З ст. 27 КК Ук раїни «організатором є особа, яка організувала вчинення зло чину (злочинів) або
керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Організатором також
є особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або
керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи органі435
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зовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або
злочинної організації». За словами М. Бажанова, організатор посідає
особливе місце в співучасті, він ніби стоїть над всіма співучасниками,
регулюючи і направляючи всю їх діяльність, об’єднує інших співучасників, розподіляє ролі між ними, намічає план злочину (злочинів),
визначає майбутні об’єкти або жертву злочинів, розробляє стратегію
майбутньої злочинної діяльності і зовнішніх зв’язків з іншими злочинними групами [11, с. 197].
Отже, поняттям «організатор злочину (злочинів)» повністю, на наш
погляд, охоплюється вся багатоаспектна злочинна діяльність авторитетної особи, яка організувала банду або керувала нею. Тому в чому
ж сенс запозичення з інших наук, зокрема з соціальної психології, поняття «лідер» і підміни ним чіткого кримінально-правового поняття
«організатор», («керівник»)? У зв’язку з цим необхідно звернутися до
історії наукової полеміки навколо даних понять і з’ясувати аргументацію щодо гострої потреби для кримінологїї, криміналістики та інших
юридичних наук введення для них термінів «лідерство», «лідер».
Прихильники одного із підходів щодо співвідношення зазначених
понять вважають, що поняття «керівник», «організатор» і «лідер»
організованої групи є синонімами, а відтак, питання співвідношення цих понять у теорії і практиці знімається. Лідером організованої
групи вважається особа, яка створила за своєю ініціативою групу
для вчинення злочинів чи є в уже існуючій групі з антисоціальною
спрямованістю керівником і організує злочинну та іншу групову діяльність [12, с. 38]. Ця думка була висловлена майже 20 років тому,
але вона підтримується і зараз. «Лідер, ‒ пише у криміналістичному
енциклопедичному словнику В. Шепітько, ‒ член групи, за яким
вона визнає право приймати відповідальні рішення у відповідальних
для неї ситуаціях, тобто найавторитетніша особистість, яка реально
відіграє головну роль в організації спільної діяльності і регулюванні взаємовідносин у групі» [13, с. 125]. Поняття «організатор»
у ньому взагалі немає, але воно розуміється, мабуть, як синонім.
Це визначення ‒ загальне соціально-психологічне поняття, однак
воно використовується у криміналістиці для формування поняття
лідера організованої групи або злочинної організації. Деякі автори
дотримуються позиції, що на певному етапі розвитку у внутрішній
структурі групи з’являється лідер, який знаходиться нагорі ієрархії
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«керівництво-підлеглість». У ситуативних групах організатор і лідер
збігаються в одній особі, а в групах, діючих протягом тривалого
часу, лідер ‒ емоційний центр, що виділяється своїми особистісними
якостями [14, с. 221; 15, с. 94].
Аналіз наведених визначень організатора і лідера свідчить про
те, що ці поняття науково не синонімічні. Вони є термінами різних
галузей знання ‒ соціальної психології і кримінального права, які термінологічно і змістовно призначені для визначення і вивчення різних
(з соціально-правової точки зору) осіб: позитивного неформального
керівника і негативної особи злочинця. Так, організація банди, злочинної організації, організованої групи спочатку передбачає створення
злочинного об’єднання, на чолі якого стає її організатор. Але сама організація таких угруповань має особливості, які зовсім не притаманні
створеному соціально-позитивному колективу, і переносити положення
соціальної психології про лідера на організатора злочинної організації
не продиктовано науковою необхідністю і практикою.
Прихильники другого підходу стверджують, що «лідер» ‒ це не
кримінально-правове і не кримінологічне поняття, що цим поняттям
у соціальній психології визначається неформальний (поряд з формальним) ведучий у групі, і соціальна психологія не вживає це поняття
у контексті з кримінальним змістом, оскільки вивчає лідера в групах
із соціально ціннісним змістом спільної діяльності [16, с. 96; 17].
У соціальній психології найчастіше використовується визначення,
запропоноване ще Б. Паригіним: «Лідерство ‒ один із процесів організації і управління малою групою, який сприяє досягненню групових
цілей в оптимальні строки і з оптимальним ефектом, детермінований
пануючими в суспільстві соціальними відносинами. Лідер ‒ це член
групи, який спонтанно висувається на роль керівника в умовах певної,
специфічної і, як правило, досить значущої ситуації, щоб забезпечити
організацію спільної, колективної діїїльності людей для найбільш
швидкого і успішного досягнення спільної мети» [18. с. 202–203].
Спираючись на ці та деякі інші зарубіжні визначення поняття лідера
(Бінхем, Тед, Боуден, Оллпортта ін.), окремі автори роблять висновок,
що лідер ‒ член злочинної групи, який є ініціатором її створення або
керує нею з метою організації спільної злочинної діяльності членів
групи для найбільш ефективного досягнення злочинних цілей [19,
с. 110–111; 20, с. 19; 15, с. 94].
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Дійсно, реалії сьогодення привертають увагу фахівців різних галузей знання (соціології, політології, спортивної психології, педагогіки,
філософії, історії тощо) до теорії малих соціальних груп і лідерства.
Зрозумілим є і інтерес кримінології до з’ясування причин створення
і функціонування організованих груп і злочинних організацій, їх внутрішньогрупової структури, притаманних їм якостей (зорганізованість,
стійкість), а також до вивчення особи злочинця цих угруповань і,
зокрема, їх організатора. На відміну від колишнього кримінального законодавства, в якому визначалася лише особа організатора як
співучасника конкретного злочину, чинний КК України дає широке
визначення організатора і керівника (ч. З ст. 27), про що вже йшлося.
Отже, враховуючи різні, в тому числі негативні, наслідки сприйняття
залученого без дійсної потреби для кримінального права, криміналістики, кримінології, а також для практики боротьби зі злочинністю
гучного поняття ‒ з позитивним соціальним змістом ‒ лідер, вважаємо,
що введення його в науку і практику є недоцільним. Саме організатор,
керівник як особа злочинця повинні бути об’єктом кримінологічного
дослідження. У спеціальній літературі висловлюється думка, згідно
з якою єдиної характеристики для всіх категорій учасників озброєних
угруповань, у тому числі банд, не існує, багато в чому її властивості
і риси залежать від місця в злочинній організації, статусу та виконуваних функцій, злочинної спеціалізації і професійності у відповідній
діяльності, необхідності мати «маску» для спілкування поза злочинним
оточенням [2, с. 9]. Ми повністю погоджуємося з цим ствердженням
і тому виділяємо окремо особу злочинця ‒ організатора банди, оскільки
його кримінологічна характеристика може суттєво відрізнятися від
особи злочинця рядового співучасника банди. За спостереженнями
В. Василевича, особливістю учасників озброєних злочинних угруповань є чітко окреслена престижно-споживацька орієнтація, доведена
до автоматизму покірність вказівкам організатора, керівника банди,
завищена самооцінка, відчуженість і ворожність щодо оточуючих,
прагнення здобути і підтримувати авторитет у своєму середовищі, підвищена увага до свого фізичного здоров’я [2, с. 9]. Цей автор виділяє
також особу злочинців ‒ кримінальних «авторитетів», які в більшості
випадків, за його словами, є іншаками злочинних угруповань.
Узагальнений «портрет» таких осіб: вік 25–57 років (на паш погляд,
дуже великий інтервал), як правило, з середньою освітою, але можлива
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незакінчена вища і навіть вища освіта. Близько 75,0% організаторів,
керівників мають судимості за корисливі злочини, хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими
речовинами. Щоб стати «авторитетом», потрібно було перш за все виділятися у своєму середовищі, бути визнаним у ньому та набути право
керувати, віддавати накази, планувати напади, розробляти заходи конспірації та ін. Не останню роль, як правильно підмічено, у висуванні на
роль вожака відігравали фізична сила організатора та його спеціальна
підготовка [2, с. 9].
За нашими дослідженнями, з понад 100 архівних кримінальних
справ про бандитизм, які було розглянуто судами України за період
1996–2000 рр., у 70% фактів бандитизму в Україні на чолі банд виступають її організатори, які ними і керують та консолідують їх учасників.
При цьому керівників у банді може бути і декілька, а саме двоє і навіть
троє (близько 15% з усіх вивчених нами кримінальних справ). Однак
наявність декількох організаторів (керівників) часто приводить до розподілу «сфер впливу» вже у самій банді, спроб проведення своєї лінії
та стилю керівництва іншими членами банди, перебудови ієрархічної
структури банди відповідно до своїх особистих уявлень про це. З цього приводу між членами банди виникають суперечності, «розборки».
А оскільки практично всі бандити озброєні вогнепальною чи холодною
зброєю, то подібні «з’ясування стосунків», «організаційних питань»
закінчуються вбивствами більш «слабких» авторитетів, «опозиціонерів». Тому в справах проти значної кількості винних кримінальне
провадження припинено у зв’язку з їх смертю.
Організатор банди ‒ це особа 28–40 років, найчастіше не працює
або займається комерційною діяльністю. Серед них трапляються колишні співробітники правоохоронних органів, приватних охоронних
служб, військовослужбовці або ті, які мають досвід військової служби,
спортсмени, які володіють будь-якою системою самооборони, та ін.
Часто вони є достатньо визнаними кримінальними «авторитетами»
у своєму регіоні. Близько 60% з них мають свої сім’ї, дітей, у побуті
характеризуються позитивно або задовільно. Освіта ‒ середня, середньо-спеціальна і навіть вища. Частина організаторів (керівників) банд
‒ судимі. За даними В. Шепітька, 32% організаторів організованих груп
(не тільки банд) були раніше судимі [20, с. 19]. В. Василевич наводить
ще більші дані ‒ 75% організаторів озброєних злочинних формувань
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засуджувались за різні злочини [2, с. 10]. За результатами нашого дослідження, близько 40% організаторів банд мали судимість.
Як відмічається в наукових публікаціях, організатора банди характеризують більш високий інтелект, рівень розвитку, наявність
розвинутих вольових якостей і організаторських здібностей, товариськість, функціональна стійкість, ініціативність, наполегливість,
багатий досвід (у тому числі кримінальний), винахідливість і більш
широкий кругозір, ніж у інших членів банди, упевненість у своїх силах, вміння підкоряти інших людей, холодна розважливість, добрий
фізичний розвиток [21, с. 25].
Проведене нами дослідження показало також, що у сфері міжособистісних відносин організаторів (керівників) банд можна характеризувати як вольових і жорстоких людей. Багатьом з них притаманна
самодисципліна, а тому вони потребують від членів банди дисципліни
і підкорення. Серед організаторів хронічних алкоголіків не зустрічається, однак були виявлені наркомани, ступінь наркотичної залежності
яких ще не досяг критичної межі; жорстокі, агресивні, холоднокровні.
Об’єктивну сторону вбивств, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень,
розбоїв та інших тяжких злочинів вони виконують самі, показуючи при
цьому членам банди «уроки сміливості», «приклади потужності». Нерідко прагнуть ліквідувати потерпілих, тому хроніка подій, пов’язаних
з бандитськими нападами, майже завжди супроводжується описом
жахливих кривавих сцен.
Після проведення «операцій» організатори проводять їх розбір.
За непокору карають своїх членів банди і в такий спосіб намагаються
тримати всіх у покорі і примушувати до дисципліни. У багатьох організаторів (керівників) банд психолого-психіатрична експертиза відмічає
психопатичні риси характеру. На поблажливість суду не розраховують.
Організатор (керівник) виконує соціально-психологічні функції:
організаційно-управлінську, ідеологічну, інформаційну, стратегічну,
нормативно-ціннісну і дисциплінарну.
Організаційно-управлінська функція організатора (керівника) банди
реально проявляється в тому, що він створює банду або керує нею, згуртовує і стабілізує її склад, спрямовує злочинну діяльність, починаючи
від підготовки до вчинення нападів та розбору проведеної «операції»;
здійснює заходи щодо конспірації; виробляє лінію поведінки членів
банди при їх затриманні, розслідуванні кримінальної справи, розгляді
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її в суді; представляє банду в зовнішніх її стосунках та ін. Завдяки такій
роботі організатора (керівника) банда набуває високого рівня консолідації і психологічного розвитку. Крім того, організаційно-управлінська
функція може полягати, як зазначено в ч. 3 ст. 27 КК України, в забезпеченні фінансування чи організації приховування злочинної діяльності
організованої групи або злочинної організації. Завдяки вміло налагодженій організаційно-управлінській функції організатора (керівника) банди
значна кількість виявлених банд в Україні за низку років діяла: до півроку ‒ 40%; до року ‒ кожна шоста банда (16%); від року до трьох років
вчиняло бандитські напади 11% банд; більш тривалий строк (від трьох
до п’яти років) існувало приблизно 1% банд.
Отже, можна припустити, виходячи з нашого вибіркового дослідження бандитизму в Україні, що близько 70% банд діяли і діють
в країні значний проміжок часу, і саме «час їх існування», поміж інших
обставин, свідчить про певний рівень організаційно-управлінської
функції організатора (керівника) банди. І ці дані слід урахувати у практиці боротьби з бандитизмом в України.
Ідеологічна функція організатора (керівника) банди полягає у проведенні ідеології конформізму. Під конформізмом розуміється вплив
групового тиску на члена групи, підкорення його думки і поведінки
у відповідності з позицією більшості [22, с. 175]. Ця залежність може
бути настільки сильною, що вільне волевиявлення члена групи суттєво
обмежується [23, с. 203].
Безсумнівно, ідеологію конформізму, підкорення всіх членів банди
керівництву, визначення лінії їх поведінки відносно навколишнього
середовища, міжособистісних стосунків, підтримання емоційного рівня
банди, зближення інтересів і ціннісних орієнтацій її членів здійснює
в банді організатор (керівник). Отже, особи, які стоять у витоків організації банди, є її, так би мовити, ідеологами. Тому організатор повинен
бути наділений певними якостями, зокрема активністю, ініціативністю,
наполегливістю, організаторськими здібностями, а також здатністю
впливати на інших осіб. Тобто, влада організатора банди ґрунтується
на його особистих якостях і поведінці, на антисуспільній (на відміну
від і лідера) ідеології, якої організатор (керівник) додержується сам
і прищеплює її іншим учасникам банди.
Інформаційна функція організатора (керівника) є складовою частиною його органійзаційно-управлінської функції, яка ґрунтується
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на необхідних відомостях, перш за все про об’єкти нападів, про події, що стосуються банди. Частину інформації г організатор (керівник) обов’язково передає іншим учасникам банди, зокрема визначає
об’єкти нападів, планує хід «операції», роль кожного члена банди при
її проведенні та ін. Для організатора (керівника) важлива як внутрішня,
так і зовнішня інформація. Збирання відомостей про внутрішнє життя
банди і кожного її учасника необхідно організатору чи керівнику для
опанування обстановкою і контролювання діями групи (поведінка
окремих членів банди та їх сімей, якщо вони є, їх думки, настрої,
ставлення до вчинених нападів і потерпілих, наявність «опозиціонерів», моральний стан банди тощо). Так, наприклад, такий і собі Ш.,
замаскувавши свою персону під наукового співробітника, підробивши
паспорт, у 1994 р. організував банду, яка за 8 років свого існування
вчинила 41 злочин, із них 2 вбивства, 27 розбійних нападів, 12 крадіжок автотранспорту, справно вів документацію. Мав на кожного «підлеглого» особову справу, скрупульозно занотовував до спеціального
блокнота свої записи стосовно їх поведінки, думок, висловлювань [24,
с. 14]. Зовнішня інформація потрібна для захисту банди від викриття,
для продовження злочинної діяльності, поліпшення конспірації та ін.
Отже, ця функція дозволяє організатору (керівнику) банди завжди бути
поінформованим і використовувати одержану інформацію для потреб
банди і для себе особисто.
У вересні 1997 р. Житомирським обласним судом до різних строків
позбавлення волі була засуджена банда із 16 суб’єктні злочину на чолі
з організатором банди П., 1974 р. народження, судимого, з середньою
освітою, не працюючого. У травні 1995 р. П., звільнившись з під варти,
зустрівся с І. і С., з якими раніше разом перебував під вартою в СІЗО,
і запропонував їм зорганізуватися у «команду» з метою озброєних нападів на квартири громадян, щоб, за їх висловами, «заробити» гроші.
Останні дали згоду на організацію банди. У банду поступово були
втягнуті ще 13 осіб, частина з яких вже мали вогнепальну і холодну
зброю. З матеріалів кримінальної справи видно, що організатори банди
П. та І. підшукували житла громадян, які володіли цінностями, валютою, дорогим майном, ретельно розробляли плани нападів на квартири, розподіляли ролі учасників нападів. За вказівками організаторів
банди інші її члени перевіряли інформацію, стежили за потерпілими,
вивчали обстановку, підходи відходи тощо. Після такої підготовки,
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використовуючи зброю, і застосовуючи насильство, тортури, вони заволодівали грошима, валютою, майном, золотими прикрасами, колекційними монетами, вітчизняними та іноземними орденами і медалями,
відеотехнікою та різною іншою радіоапаратурою тощо. Характерно,
що інформацію про заможних громадян П. та І. отримували з різних
джерел. Так, у серпні 1995 р. у банду добровільно вступив Б., який
повідомив організаторів і керівників банди, що у м. Житомирі є сім’ї,
котрі накопичили багато грошей, валюти та дорогі речі, цінності,
відеоапаратуру, і при цьому вказав на дві квартири, на які згодом вчинено бандитські напади. В іншому разі таку інформацію П. отримав
від співмешканки І.; за певну суму від двох громадян з Кавказу про
матеріальний достаток потерпілого А. та ін. Завдяки такій інформації
П. та І. діяли впевнено, цілеспрямовано, розраховуючи на велику «виручку», що і мало місце [25].
Стратегічна функція організатора (керівника) банди полягає в тому,
що вона втілює у злочинну діяльність його ідеї, плани, мету, Організатор (керівник) краще за інших бачить завдання і можливості групи,
прогнозує імовірні труднощі та ін. Там, де організатор (керівник) передбачає розвиток подій, там банда існує тривалий час і, мабуть, взагалі
залишається не виявленою: маючи певний злочинний капітал, банда
перестає діяти і розпадається.
Банда живе за своїми нормами і уявленнями, або нормативно-ціннісніми орієнтаціями. Саме організатор (керівник), як відзначається
у літературі, визначає допустимі межі та норми поведінки в банді, запроваджує заборони, порушення яких тягне за собою відповідні санкції.
З особою організатора (керівника), його поведінкою та переконаннями
звіряють свої вчинки інші члени злочинної групи. Організатор бере
активну участь у формуванні єдності поглядів і позицій учасників
банди, що забезпечує їй єдність дій і вчинків у ситуаціях непланованих,
раптових, пов’язаних з ризиком та небезпекою [26, с. 38].
Не виключено, що ці ознаки нормативно-ціннісної функції організатора існують в організованих групах або добре ієрархованих злочинних організаціях, але з матеріалів архівних кримінальних справ
важко зробити такі «класичні» висновки. Часто поведінка організатора
(керівника) суттєво не відрізняється від поведінки рядових членів
банди, особливих заборон він не встановлює, але за порядком в ній
стежить і відповідно реагує.
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З зазначеною функцією тісно пов’язана дисциплінарна функція організатора (керівника). Члени банди, які порушують прийняті правила
поведінки, підлягають покаранню. Організатор чітко дотримується ієрархії, і той, хто її намагається порушувати (так звані «опозиціонери»),
фізично усувається. Наприклад, організатор і керівник банди з шести
осіб С., раніш неодноразово судимий, з метою усунення члена банди
Р., який не визнавав за ним «авторитета», чим порушував її сталість
і єдність, переконав двох інших членів банди вбити Р., що і було виконано [28].
Використовуючи соціально-психологічну типологію лідерів,
деякі автори і серед організаторів (керівників) організованих груп
і злочинних організацій виділяють лідерів-натхненників, лідеріворганізаторів, лідерів змішаного типу. Лідер-натхненник пропонує
банді свою програму дій, визначає норми поведінки, цілі і завдання
злочинної діяльності. Лідер-організатор сам організує і керує бандою,
здійснює програму, яка рінінше ним була вироблена. І, нарешті, лідер
змішаного типу організовує банду, розробляє програму її злочинних
дій і здійснює її виконання [26, с. 38]. За стилем керівництва розрізняються лідери, які використовують авторитарні методи управління;
демонструють демократичний стиль керівництва; поєднують обидва
ці стилі. Авторитарні лідери одноособово вирішують усі питання життя та діяльності організованої групи або злочинної організації, підтримують жорстку дисципліну і стежать за неухильним виконанням
прийнятих у них норм поведінки. Авторитарний лідер ‒ своєрідний
деспот. Демократичний лідер схильний враховувати думки інших
членів банди, може радитися з ними, але остаточне слово завжди належить йому. Часто такий лідер свої міркування маскує думкою банди.
Лідер змішаного типу використовує ці два стилі разом у керівництві
бандою. За характером діяльності бувають лідери універсальні і ситуативні. Універсальний лідер постійно виявляє свої якості і функції
лідера, а ситуативні ‒ тільки залежно від ситуації вчинення злочину
[26, с. 38].
Наведені типи і риси лідерів позитивних соціальних груп, які деякі окремі автори переносять на злочинні організації, банди, певною
мірою можуть буті притаманні і організаторам (керівникам) банд. Але
треба бути критичними і не перебільшувати значущість цих положень
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соціальної психології. Як свідчать наші дослідження, наприклад,
авторитаризм, по‑перше, властивий організаторам (керівникам) тих
банд, злочинних організацій, які належать до висококонсолідованих їх
типів, тобто коли організатор (керівник) віддалений від членів банди;
по‑друге, в бандах інших типів консолідації їх учасників організатор
(керівник) є найбільш активним співвиконавцем нападів і вчинених
при цьому злочинів; по‑третє, деспотизм породжує опозицію, що для
банди небажано.
У вироках судів рідко окреслюються тип організатора (керівника),
характер та стиль керівництва бандою. Ці функціональні властивості
впливової фігури банди не мають мотивуючого значення при призначенні покарання. Лінія поведінки організатора (керівника), стиль вирішення ним справ банди часто залишаються поза увагою правосуддя.
Тим часом морально-психологічні якості організатора (керівника),
проявлення їх у процесі керівництва бандою, у зв’язку з чим банда,
скажімо, діяла зухвало, існувала тривалий час, вчинила багато злочинів, повинні враховуватися при призначенні покарання. Хоча серед
обставин, які обтяжують покарання, тип, характер і стиль керівництва
організованими групами і злочинними організаціями не визначено, але
є ч. 3 п. 1 ст. 65 КК України, де зазначено, що суд призначає покарання,
враховуючи особу винного, тобто особу злочинця. Особа злочинця
‒ це кримінологічне поняття, що містить у собі комплекс описових
її соціально-демографічних, фізичних, кримінально-правових, соціально-орієнтаційних, морально-правових властивостей, багато з яких
мають кримінально-правове значення. Так, наприклад, особливо небезпечний рецидивіст (у минулому) В., 1961 р. народження, організував
банду з 10 суб’єктів злочину, які тривалий час вчиняли тяжкі злочини.
Окреслюючи особу винного В., суд правильно вказав у своєму вироку,
що В. є організатором банди, керував її злочинною діяльністю, розподіляв ролі учасників банди при нападах, що решта членів банди «…
беззаперечно виконувала його вказівки» [29].
Отже, тип організатора (керівника), характер і стиль його керівництва бандою свідчать про ступінь його соціальної небезпечності і повинні, на нашу думку, виявлятися при розслідуванні і розгляді в судах
кримінальних справ про бандитизм та враховуватися при призначенні
покарання.
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РЕЦИДИВНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ:
РІВЕНЬ, СТРУКТУРА, ДИНАМІКА*
Рецидивна злочинність є кримінологічним поняттям, яке тісно,
але не цілком, пов’язане з кримінально-правовим поняттям «рецидив злочину»1. Чинне кримінальне законодавство України взагалі не
містить поняття рецидиву злочину і цей термін не використовується
у конструюванні кримінальних норм. Лише ст. 26 КК України регулює
підстави і порядок визначення злочинця особливо небезпечним рецидивістом, набір й частота судимостей якого, як правило, свідчать про
злочинну кар’єру чи ступінь соціальної небезпеки їх носія.
В теорії кримінального права існують різні поняття і класифікації
рецидиву злочинів. Найбільш поширеним є погляд, що рецидив злочинів охоплює випадки, коли особа вчиняє будь-який новий злочин після
засудження її за раніш вчинений також будь-який злочин при наявності
за нього непогашеної або не знятої судимості. Такий рецидив одержав
у кримінально-правовій теорії назву легального. Залежно від характеру
вчинених особою злочинів, кількості судимостей у злочинця, ступеня
суспільної небезпеки злочинів, що входять до рецидиву, легальний
рецидив класифікується на такі види: загальний і спеціальний рецидив,
простий і складний (багаторазовий), пенітенціарний, особливо небезпечний тощо [1, с. 123–126].
Всупереч такому поняттю у літературі під рецидивом злочину пропонується розуміти повторне вчинення злочину (злочинів) незалежно
від кримінально-процесуальних наслідків за попередній злочин. Особа
може вчинити новий злочин, але внаслідок різних обставин або взагалі
вже не має судимості за раніш вчинений злочин, або за попередній злочин зазнала інших, ніж кримінальна відповідальність, заходів впливу
[2, с. 123–126; 3, с. 727], тобто тут має місце фактичний рецидив2.
*  
Вісник Академії правових наук України. Харків : Право, 1998. № 4(15).
С. 147–156.
1   
Термін «рецидив» походить від латинського слова recidives ‒ те, що повторюється, повертається, тобто повторення чогось.
2   
Примітка. Термін «фактичний рецидив» вживав, наприклад, ще Б. Утєвський
(див.: Утевский Б. С. Рецидив и профессиональная преступность. Проблемы преступности. Москва, 1928. Вып. 3. С. 98).
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Деякі кримінологи (В. Кудрявцев, О. Ратіновта ін.) схильні вважати
рецидивом злочину не будь – яке повторне вчинення злочину навіть
після засудження, а тільки таке, яке свідчить про наявність у особи
сталої антисуспільної установки. За їх думкою, рецидив ‒ це вчинення
навмисного нового тяжкого або особливо тяжкого злочину особою, яка
відбула чи відбуває покарання у вигляді позбавлення волі за тяжкий
або особливо тяжкий злочин і знову засуджена до позбавлення волі.
Тут простежується прагнення вчених виділити тип особи злочинця ‒
небезпечного, жорсткого, зі сталою антисуспільною орієнтацією, для
якого вчинення нового злочину є продовженням злочинної діяльності.
У кодексах деяких країн СНД рецидивом злочинів визнається
вчинення навмисного злочину особою, яка має судимість за раніш
вчинений навмисний злочин (ст. 18 КК Російської Федерації).
Офіційна кримінальна статистика, яку веде Центральне інформаційне бюро МВС України, до рецидивістів відносить злочинців, які раніш
вчинили злочин, незалежно від наявності у них судимості і виду (за
формою вини) злочину, і знову вчинили будь-який злочин. Отже, для
визначення рецидиву практика в Україні враховує будь-яку повторність
чи множинність злочинів.
Дійсно, до рецидиву злочинів входять як рецидив звичних злочинців кримінальних професіоналів, так й інші види рецидиву незалежно,
як думається, від кримінальних і кримінально-процесуальних наслідків
за попередній злочин. Наявність судимості або ії відсутність має значення для побудови окремих інститутів кримінального, кримінальнопроцесуального та виправно-трудового права. Але ж теорія і практика
спеціально-кримінологічного попередження злочинів зустрічаються
з необхідністю розробляти заходи протидії різним видам множинності
злочинів, в тому числі щодо осіб, до яких за їх перший злочин були
застосовані передбачені кримінальним законом інші, ніж покарання,
заходи, або у яких судимість погашена чи знята, або які за перший
злочин не були взагалі притягнуті до кримінальної відповідальності.
Кримінологічний рецидив злочинів ‒ це повторне вчинення нового
злочину особою, яка раніш вчинила злочин, незалежно від наявності за
нього судимості. Кримінологічне поняття рецидиву дозволяє виділити
повторні злочини, вчинені особами, до яких (за різних обставин) заходи
кримінально-правового впливу взагалі не застосовувалися; які мають
непогашену або не зняту судимість; судимість яких погашена або знята;
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щодо яких застосовані за попередні злочини інші, ніж кримінальне покарання, заходи впливу. Сказане приводить до висновку, що кримінологічне поняття рецидиву злочинів значно ширше за кримінально-правове
і, на нашу думку, більш адекватно відбиває кримінальну реальність.
Отже, рецидивна злочинність є специфічною частиною загальної
злочинності і становить собою сукупність повторно вчинених злочинів злочинцями, які раніш вже здійснили кримінальне посягання на
конкретній території і за певний час.
Рецидивну злочинність можна розглядати і як єдине ціле, що відокремлюється від усієї загальної злочинності за особливою характеристикою особи злочинця, і як складне явище, частинами якого є такі
кримінальні феномени, як професійна і організована злочинність,
пенітенціарна і постпенітенціарна злочинність тощо.
Розгляд рецидивної злочинності як єдиного цілого пояснюється
необхідністю виявлення її загальних кількісно-якісних тенденцій,
криміногенних детермінант, заходів попередження.
За деякими даними, кількість злочинів, вчинених особами, які
раніш вже вчиняли злочини, підвищилась за останні 25 років (1972–
1997) більш як у 2,8 рази. Інтенсивний зріст рецидивної злочинності
був відмічений у 1974, 1978–1983, 1987, 1989 рр., значно знизився
її рівень у 1977–1988 рр. У 1989–1993 рр. чисельність рецидивних
злочинів зростала не так швидко, як загальний рівень зареєстрованої
злочинності. У зв’язку з цим їх частка в числі зареєстрованих злочинів у 1988–1993 рр. коливалась між 18–21%. У 1995–1997 рр. питома
вага рецидиву до числа розслідуваних кримінальних справ складала
у середньому десь 18%. Що стосується абсолютних показників рівня
рецидивної злочинності, то вони такі: у 1995 р. було зареєстровано
рецидивних злочинів ‒ 60 406, у 1996 р. 72 140, у 1997 р. ‒ 74 406.
З урахуванням латентної рецидивної злочинності можна припустити,
що її дійсний рівень в Україні у зазначені роки значно більший, ніж
в наведених даних кримінальної статистики.
Аналіз структури рецидивної злочинності та її змін тільки за останні три роки (1995-1997) також свідчить про несприятливі тенденції ‒
зростання в цілому тяжких, особливо насильницьких, корисливо-насильницьких, корисливих злочинів, хуліганства та ін.
Якісні показники структури рецидивної злочинності наведені
у табл. 1.
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Умисні вбивства
828
Умисні тяжкі
1067
тілесні ушкодження
Розбійні напади
1134
Грабіжі
2733
Крадіжки держав- 9756
ного майна
Крадіжки індиві- 21 279
дуального майна,
у тому числі
8455
квартир
Згвалтування
399
Хуліганство
3078
Всього
60 406

Питома
Питома
вага до
вага до
числа
числа
розслірозслідудуваних
ваних
26,3%
994
26,3%
21,4%
1201
20,8%

1046
1271

30,8;
22,7%
14,1%

1457
3190
10 000

28,5%
26,7%
16,5%

1652
3474
9677

37,6%
27,6%
18,8%

24,3%

25491

27,1%

26226

26,6%

27,2%

10102

31,7%

9980

31,3

25,2%
10,4%
15,8%

395
3618
72140

27,2%
11,5%
18,2%

335
3636
74406

26,3%
10,9%
18,01%

1997 р.

Питома
вага до
числа
розслідуваних
22,4%
18,1%

1996 р.

Вчинено злочинів особами, які
раніш їх вчиняли

1995 р.

Таблиця 1
Кримінально-правова структура рецидивної злочинності в Україні
за 1995–1997 рр

З наведених даних видно, що порівняно із загальними відомостями
про зареєстровані в Україні за ці роки зазначені злочини приблизно кожний п’ятий ‒ сьомий, а за деякими видами злочинів ‒ і кожний четвертий
злочин з числа зареєстрованих вчинені особами, які раніш їх вчинили.
Взагалі ж простежується тенденція до підвищення питомої ваги рецидивізму в зареєстрованій злочинності в Україні: кожний п’ятий злочин
у 1997 р. (22,4%) вчинено особами з кримінальним минулим і майже
кожний другий злочин є тяжким. Як бачимо, у структурі рецидивної
злочинності «лідирує» корислива й корисливо-насильницька злочинність. Це пояснюється тим, що більшість рецидивістів орієнтується
на ті злочини, які приносять швидку економічну вигоду. Традиційно
криміналіст професіоналізувався на крадіжках індивідуального майна,
грабіжах, розбоях. Найбільш незахищеними і кримінально доступними стали квартири громадян, крадіжки з яких і розбійні напади на які
перетворилися на загальне лихо в Україні. Разом із тим у середньому
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кожний 11–12 рецидивний злочин припадає на крадіжки державного,
колективного і суспільного майна з магазинів, баз, фірм, складів, інших
приміщень. Практика свідчить, що організовані злочинні групи, які часто
формуються ще у місцях позбавлення волі, тривалий час безкарно обкрадують магазини (особливо сільські), корівники, птахоферми тощо.
За даними кримінальної статистики, число рецидивістів, які вчинили нові злочини однорідного складу у 1997 р., дещо зменшилось
у порівнянні з 1996 р. Якщо у 1996 р. таких рецидивістів було виявлено
близько 4,3 тис., то у 1997 р. ‒ тільки 3,5 тис., що складає приблизно
8,2% всіх рецидивістів по лінії карного розшуку. Остання частина
рецидивістів вчинила різнорідні злочини. За думкою А. Зелинського,
загальний рецидив означає зміну злочинної діяльності, на що впливають внутрішні особисті (суб’єктивні) і зовнішні (об’єктивні) чинники.
Кримінологічні дослідження свідчать, що серед рецидивістів зросла
частка осіб, які переорієнтовують свою кримінальну активність відповідно до таких змін, котрі відбуваються у соціально-економічних
і політико-правових відносинах в країні. На зміну злочинної діяльності
істотно впливають пияцтво і наркоманія. Частіше відповідають за
загальний рецидив особи з нестійким характером, навіюваннями та
імпульсивністю поведінки [4, с. 139].
У 1996–1997 рр. було зареєстровано відповідно 1 848 і 1 524 випадків вчинення рецидиву злочинів у групі. Це у середньому складає десь
до 40% загальної чисельності виявлених за два роки рецидивістів. На
факт підвищення професіоналізму і організованості рецидивних угруповань вказують кримінологи Росії, Біларусі, заданими яких у 1995 р.
частка групового рецидивізму досягла 32%. Характерно, що серед
виявлених груп частка організованих значно вища [3, с. 736]. Деяке
зниження групового рецидивізму в Україні за 1997 р. може свідчити
не про дійсне його зменшення, а про підвищення рівня організованості
і захисту злочинних угруповань від викриття і покарання. Тривале існування організованих злочинних угруповань, банд, зграй є характерною
рисою сьогодення боротьби зі злочинністю.
Що стосується кримінологічної структури рецидивної злочинності,
то перш за все слід звернути увагу на її територіальну нерівномірність
розподілу в Україні. Найбільш уражені кримінальним рецидивізмом
ті регіони, в яких найбільший рівень зареєстрованої злочинності:
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, м. Київ, Одеська, Автономна
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Республіка Крим, Харківська та ін. Але значне зростання рецидивної
злочинності спостерігається і в тих областях, де рівень загальної злочинності відносно низкий (Закарпатська, Львівська, Херсонська та ін.).
Зростає кількість злочинів, вчинених рецидивістами з використанням зброї, транспортних засобів, опіру правоохоронним органам.
Структура особи злочинця, у тому числі й особи рецидивіста,
характеризується соціально-демографічними, соціально-рольовими,
кримінально-правовими та моральними рисами.
Переважна більшість рецидивістів – чоловіки. Частка неповнолітніх
дорівнює десь 7–8% загальної кількості осіб які вчинили злочини повторно. Кількість жінок серед дорослих рецвдивістів сягає приблизно
3–3,5%, хоча на 10 тис. засуджених у 1996 р. 53% ув᾽язнені повторно.
З числа багаторазово судимих 3,2% складають особи, визнані судом
особливо небезпечними рецидивістками [5, с. 58].
Серед осіб, які раніш вчинили злочини по лінії карного розшуку,
кожний десятий рецидивіст має три і більше судимостей значна частина рецидивістів перебуває під адміністративним наглядом Помітна
різниця в інтенсивності рецидивних проявів серед Різних категорій
засуджених, що видно з даних табл. 2.
Привертає увагу те, що понад 1/3 злочинців – це постпенітенциарні
рецидивісти. І справа тут не в тому, що злісні злочинці знову вчиняють
злочини. Така тенденція закономірна. Проблема по лягає у соціальній
адаптації. У 1996 р. з місць позбавлення волі звільнилося майже 60 тис.
осіб. Дослідження неодноразово засуд жених, що відбували покарання
у виправно-трудових колоніях суворого режиму, показали, що переважна більшість засуджених після виходу на волю знову повертатися
у місця позбавлення волі не бажає, але 67% не впевнені, що після
ув’язнення суспільство їх прийме, допоможе вирішити соціально-побутові проблеми і розпочати нове життя [6. с. 64].
З числа чоловіків і жінок шлюбного віку помітно більше неодружених і незаміжніх. Сім’ї у засуджених до позбавлення волі, особливо
у жінок, часто розпадаються ‒ приблизно кожна третя, а фактичні
шлюбні стосунки підтримуються десь наполовину. В той же час близько
70% рецидивістів підтримують стосунки з родичами. Далеко не всі,
навіть неодноразові рецидивісти, стають «авторитетами», лідерами
злочинних угруповань, «блатними» і засвоюють риси професійних
злочинців [2, с. 236].
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Щодо моральних рис особи рецидивіста, то в цьому плані вона
неоднозначна. З одного боку, частина рецидивістів, використовуючи
нові економічні відносини, активно займається злочинною підприємницькою діяльністю і більшість їх злочинів нерідко залишаються
поза увагою правоохоронних органів. Такі злочинці йдуть на все заради економічної вигоди, застосовуючи у своїй діяльності злодійські
норми поведінки і традиції, вживаючи, як свідчить практика, витончені
і жорстокі методи залякування, погрози, розправи. З другого боку, інші
рецидивісти деградують. Це в основному рецидивісти старшого покоління, багаторазові «відсидки» яких довершують портрет патологічної,
аморальної, хронічно хворої, антисоціальної та асоціальної людини.
З досягненням 45–50‑річного віку кар’єра рецидивіста, як правило, завершується, їх злочинність набуває примитивного, часто ситуативного
характеру, поєднаного з добуванням коштів на алкоголь і наркотики.
Багато рецидивістів не мають постійного місця проживання, засобів
до існування, позитивних соціальних зв’язків, родини, дозвілля тощо.
Особливо драматична доля жінки-рецидивістки, ресоціалізація якої
є дуже проблематичною.
Дослідження особи рецидивіста минулих років і сучасності свідчать про те, що їх загальними рисами були і залишаються соціальна
дезорганізованість, соціопатія, відчуження від людських цінностей,
перекручена уява про нормальні людські стосунки, соціально – моральна занедбаність, дезадаптивність, люмпенізація, емоційна нестабільність, алкоголізація і наркотизація, імпульсивність поведінки,
а взагалі ‒ розпад особистості [7, с. 102–111; 8, с. 102–103; 9, с. 3–27;
4, с. 47; 10, с. 290–298; 5, с. 58].
Типові загальні та специфічні кримінологічні риси особи злочинців-рецидивістів дозволяють їх групувати. За типом стійкості і спрямованості антисуспільної установки можна розрізняти три основних
типи рецидивістів.
1. Рецидивісти антисоціального типу. До цієї групи входять найбільш небезпечні, кримінально активні, злісні злочинці (особливо
небезпечні рецидивісти, кримінальні професіонали, «злодії у законі»,
злочинні «авторитети» та ін. Вони складають приблизно 40% загальної
чисельності рецидивістів.
2. Рецидивісти ситуативного типу, для яких характерний рецидив злочинів залежно від конкретної життєвої ситуації, під значним
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впливом котрої вчиняється новий злочин (рецидивісти, які вчиняють
різнорідні злочини, рецидивісти-неповнолітні та ін.). Зазначеному
типу рецидивістів притаманні нестійкість ставлення до соціальних
цінностей, відсутність більш-менш сталих моральних принципів, примітивність поглядів, імпульсивність реакції та ін. їх частка у загальній
масі рецидивістів дорівнює десь 30–35%.
3. Рецидивісти асоціального типу, для яких характерним є тип
особи з фактичним розпадом особистості. У таких осіб відмічаються
втрата основних життєвих позицій, корисних зв’язків, глибока соціальна дезадаптація, котрі супроводжуються розпадом особистості
внаслідок зловживання алкоголем, наркотиками, токсичними речовинами або психічних відхилень, тяжких хронічних соматичних захворювань. Обмежені за віком і тривалим строком перебування у місцях
позбавлення волі інтелект і примітивізм потреб та інтересів, фізична
неспроможність вчиняти складні за задумом злочини сприяють вчиненню дезадаптивних злочинів: дрібних крадіжок, бродяжництва,
хуліганства тощо [11, с. 231–232].
З точки зору соціальної оцінки одержані при дослідженнях рецидивістів дані дозволяють зробити висновок, що цих людей характеризує
яскраво виражена антисуспільна установка особи. Соціальний зміст
цієї установки складає наявність у свідомості і поведінці рецидивістів
таких усвідомлених антисуспільних поглядів і звичок, як корисливі
і паразитичні спрямування, зневажливе ставлення до людей і суспільства, штучно створюваний ореол якоїсь‑то винятковості, незвичайності
та вищості, прагнення до насильства, жадоба домінувати за будь-яку
ціну над оточуючими, деформація поведінки у родинній сфері, аморалізм, небажане ставлення до виправлення та перевиховування. Все це
ставить перед сучасною теорією і практикою боротьби з рецидивною
злочинністю серйозні проблеми.
Динаміка рецидивної злочинності має сталу тенденцію до збільшення росту. Якщо у 1988 р. було зареєстровано 33 537 осіб, які вчинили
злочин повторно, то у 1997 р. ‒ 74 406, тобто рецидивна злочинність за
десять років подвоїлася. Неухильно зростає внутрішня динаміка (за видами злочинів) рецидивної злочинності (табл. 1). На її зростання впливають різні за своєю природою соціально-економічні та правові чинники.
Отже, стан рецидивної злочинності в Україні в період соціальноекономічного і політичного реформування можна оцінити ж неспри456

Розділ 2. Наукові статті

ятливий. Це призводить до зростання первинної злочинності, яка за
темпами росту випереджає рецидивну злочинність. В умовах гострої
соціально-економічної кризи і зниження життєвого рівня переважної
частини законослухняного населення країни у злочинну діяльність
залучаються все нові верстви населення, особливо молодь, у якої
поняття про власне майбутнє є досить приблизним, у зв’язку з чим
підвищився рівень загальної криміналізації населення, поширилась
соціальна база і для зростання рецидивної злочинності. За деякими
прогнозами, на найближчі роки можна очікувати значне підвищення
рецидивної злочинності.
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РЕЦИДИВНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ:
ПРИЧИНИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ*
Рецидивна злочинність обумовлюється загальними причинами
і умовами, які породжують і сприяють злочинності взагалі, та специфічними причинами і умовами, пов’язаними з обставинами вчинення
першого злочину, процесом виконання покарання, постпенітенціарним
періодом, котрі впливають на вчинення саме повторних злочинів.
Отже, причини і умови рецидивної злочинності ‒ це комплекс
взаємодіючих детермінант1, пов’язаних з несприятливим зовнішнім
середовищем і особою злочинця, які обумовлюють продовження злочинної діяльності.
Спеціальні причини і умови (детермінанти) рецидивної злочинності
можна розподілити на три групи: 1) детермінанти, пов’язані з першою
судимістю, першим вчиненням злочину особою; 2) детермінанти, обумовлені процесом відбування покарання, особливо покарання шляхом
позбавлення волі: 3) детермінанти, які впливають на постпенітенціарну
адаптацію. Розглянемо цей комплекс.
1. Детермінанти, пов’язані з першим засудженням, першим вчиненням злочину, є загальними щодо первинних і повторно вчинених
злочинів. Соціально-економічні та політичні обставини Україні, особливості сімейного виховання, вплив несприятливого найближчого
оточення і засобів масової інформації, генетичні передумови становлення особи (нахили, темперамент, інтелект, спадкові соматичні
і психічні хвороби, акцентуації та ін.), конкретні життєві ситуації,
які вбирають в себе у певний час різні криміногенні явища, ‒ все це
формує особистість з системою настанов і особливостями характеру
[1, с. 6]. Взаємозв’язок цих явищ виступає безпосередньою причиною
будь-якого навмисного злочину і більшості необережних, у тому числі
й рецидивних. Як бачимо, детермінація повторного злочину відбувається на підставі взаємодії об’єктивних і суб’єктивних явищ. Часто
вони залишаються і продовжують діяти після першого засудження.
*  
Вісник Академії правових наук України / голов. ред. В. Я. Тацій ; Акад. прав.
наук України. Харків : Право, 1999. № 1. С. 189–196.
1  
Детермінанта (від лат. determinans ‒ той, що визначає, обмежує) причина, що
визначає виникнення явища.
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Мабуть, цим пояснюється те, що кожний десятий рецидивіст раніше
був засуджений до виправних робіт або умовно.
Разом з тим істотне значення для рецидиву злочинів має факт продовження перебування особи у криміногенному середовищі або повернення до нього після відбуття покарання чи умовно-дострокового
звільнення. Поновлення старих зв’язків, криміноген не оточення, спілкування з особами з недавнім кримінальним минулим, встановлення
нових, провокуючих на злочин контактів, обов’язки перед злочинним
світом та ін. сприяють створенню злочинних угруповань і вчиненню
ще більш тяжких злочинів. За вибірковими даними, близько 70% осіб,
які відбули покарання, знову потрапляють у те соціальне оточення,
яке раніше негативно вплинуло на них. До речі, вони й самі шукають
і знаходять такі спілкування [2, с. 272–273].
2. Вплив на рецидив злочинів другої групи детермінант, пов’язаних
з негативними явищами у процесі відбування покарання у виді позбавлення волі, досить відомий. Позбавлення волі характеризується
моральними, психологічними та матеріальни ми збитками для засуджених, внаслідок чого принижується його соціальна цінність і підвищується відчуженість особи від суспільства і навпаки. Складна
і неадекватна психологічна перебудова торкається переважної більшості засуджених. Практично кожний другий засуджений має різні
за походженням, але пов’язані з місцями позбавлення волі психічні
відхилення. У колоніях перебувають переважно працездатні люди
молодого віку: 47,3% з них мають вік до 30 років, 52 тис. відбувають
покарання у віці до 25 років. Після 5–7 років безперервного перебування у переповнених виправно-трудових установах настають незворотні зміни психіки. Понад 35% тих, хто звільняється, потребують
спеціального психологічного чи психіатричного втручання для відновлення пристосувальних механізмів, які ослаблені чи зруйновані.
За відсутності такої допомоги вони поповнюють ряди рецидивістів
[3, с. 64]. Жінки, засуджені на тривалий термін ув’язнення, у своїй
більшості втрачають віру в себе, для них вирок означає проведення
у місцях позбавлення волі найбільш активного періоду життя. Не маючи надії на дострокове звільнення, ці особи поступово деградують
як у соціально-моральному відношенні, так і стосовно додержання
вимог режиму відбування покарання. У них поступово розпадаються
сім’ї, втрачаються соціально важливі зв’язки нормальної адаптації,
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руйнується особистість, і жінки знову опиняються в місцях позбавлення волі [4, с. 53].
Теоретично головним призначенням режиму відбування покарання
є виховний вплив на засуджених, а примусова регламентація їх способу
життя привчає засуджених до порядку, свідомого додержання встановлених правил поведінки, дисциплінує їх, виховує потребу у праці,
повагу до закону, правил співіснування, почуття колективізму та інші
позитивні якості. Подібна характеристика режиму дозволяла припустити, що він дає певний простір для виявлення, формування та розвитку
позитивного потенціалу особистості. Дійсність же значно спрощує ці
міркування, хоча позитивні приклади були (колонія А. Макаренка, експерименти у Швеції, деяких штатах США та ін.) Але через те, що всі
обставини у місцях позбавлення волі спрямовані на те, щоб жорстко
регламентувати життя людини до найдрібніших деталей і тим самим
убити в неї потяг до творчості, у засуджених прокидається усвідомлений або стихійний протест проти задушливих умов [5, с. 7]. Слід мати
на увазі й існування неофіційних правил кримінальної субкультуру яка
протистоїть режиму. Все це створює передумови для рецидиву злочинів
у місцях позбавлення волі.
Крім того, у виправно-трудових установах мають місце втяг– нення засуджених у злочинний світ, нав’язування злодійських традицій
і звичаїв кримінальної ієрархії засуджених, за порушення яких настає розплата, підбурювання або примушення до злочину. Часто тут
збираються кримінальні зграї, які на волі займаються бандитизмом,
грабежами, розбоями, вимаганням, квартирними крадіжками і т. ін.
Таким чином, ізольованість людини від нормального суспільства
об’єктивно приводить до криміногенних наслідків, зокрема до рецидиву злочинів. Недаремно склалися вирази і думки, що «тюрма ‒ школа
злочинності», «наші тюрми є головним джерелом епідемії злочинності», «рецидив має переважно пенітенціарну природу», «чим раніше
людина вчинить злочин, за який її відправляють у місті позбавлення
волі, тим імовірніше, що вона знову вчинить злочин» та ін. Із загальної
кількості осіб, які щороку засуджуються в Україні до позбавлення волі,
більше половини вже відбували покарання.
3. Третя група детермінант рецидивної злочинності залежить від попередніх груп причин і умов і безпосередньо випливає зі складної для
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вирішення проблеми соціальної адаптації осіб, які відбули покарання,
розв’язання питань їх працевлаштування, побуту, реабілітації, контролю.
Головна мета соціальної адаптації – ресоціалізація особистості.
Під ресоціалізацією розуміється процес виправлення засуджених,
формування у них законослухняної поведінки, стимулювання особи
на вироблення таких життєвих настанов, які відповідають соціальним
нормам. Цей процес ще при виконанні покарання мав багато недоліків
і негативних наслідків. Істотні недоліки притаманні йому і після звільнення засудженого з місць позбавлення волі. Фактично ж ми робимо
все (з добрими намірами!), щоб десоціалізувати особистість. Практика
свідчить, що десоціалізована особа майже не піддається ресоціалізації.
Як показують досліджем ня минулих років (І. Шмаров), десь близько
60% звільнених з місць позбавлення волі не змогли і не забажали адаптуватися до трудових колективів внаслідок того, що не подолали надто
високі, на їх думку, вимоги колективу до трудової дисципліни, правим
співіснування, професіоналізму, освіти тощо; бар’єру відчуженості
членів колективу щодо злочинців; суперечностей, конфліктів, які виникли в колективі у зв’язку з їх появою, і т. ін.
Особливо гостро питання працевлаштування виникло сьогодні,
і проблеми з ним пов’язані ще більше поглибились. В умовах ринкових
відносин зникла та опіка над засудженими, що була характерною для
70–80‑х років. У неможливості працевлаштуватися, одержати допомогу
з боку держави, декваліфікованості, руйнуванні сімейних відносин,
хронічних хворобах, втраті постійного місця проживання та в інших негативних обставинах закладені детермінанти рецидивної злочинності.
Повторному вчиненню злочинів сприяють недоліки, пов’язані
з системою контролю за поведінкою звільнених після відбути покарання з боку органів внутрішніх справ, які здійснюють профілактичний
і адміністративний нагляд.
Перелічені групи негативних явищ, безумовно, створюють причини і умови прояву рецидивної злочинності, але вони не виключають
й суб’єктивного фактора ‒ саму людину. Чи стануть рецидивісти на
злочинний шлях, залежить і від них самих. Не слід робити з рецидивістів жертв соціальних обставин або упущень у пильності щодо
попередження цієї злочинності з боку правоохоронних органів. Багато хто з рецидивістів вчиняють злочини поні орно не випадково, не
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ситуативно, хоча трапляється й таке, а і підомо, звично, вмотивовано.
Прикладів тому безліч.
Рецидивна злочинність ‒ складне і хворобливе явище, котре (як
і злочинність взагалі) притаманне людському суспільству, має пюї
закономірності, не може бути викоренене найближчим часом. Максимум можливого у боротьбі з нею ‒ скорочення її до певних розмірів,
утримання на певному рівні, здійснення більш ефективного контролю
з боку держави за її станом та заходами боротьби з нею. Основна ідея
протидії рецидивної злочинності полягає в орієнтації всього суспільства і держави на необхідність довгострокової, послідовної, комплексної, контрольованої боротьби з нею.
Важливим загальносоціальним засобом попередження рецидивної
злочинності є вдосконалення виховання людини. Це ‒ найтриваліший
і важкий, але й найнадійніший засіб попередження рецидивної злочинності, бо зникає її база ‒ широка первинна злочинність. Самовиховання,
сім’я, школа, оточуюче середовище, колектив трудящих, суспільство
і держава повинні створити єдину виховну систему. При здійсненні
цього напрямку загальносоціального попередження рецидивної злочинності на ранній стадії соціалізації особи необхідно: відтворити
в Україні єдину виховно-профілактичну систёму; забезпечити неповнолітнім і молоді реалізацію конституційного права на виживання і розвиток; змінити принцип виділення матеріальних витрат на розвиток,
виховання, охорону здоров’я дітей і підлітків.
Спеціально-кримінологічне попередження рецидивної злочинності
складається з двох головних напрямків: 1) кримінологічної профілактики; 2) запобігання і припинення повторних злочинів.
Кримінологічна профілактика ‒ це головним чином випереджаючий напрямок попередження рецидивної злочинності. Її попередження необхідно починати з попередження первинної злочинності
неповнолітніх. Слід рішуче усувати недоліки в професійній діяльності
фахівців, які відповідають за процеси навчання та виховання дітей,
підлітків, молоді; вживати заходів щодо зменшення впливу негативних умов мікросередовища, що потребує творчих пошуків нових
профілактичних новел; нейтралізувати сімейне неблагополуччя, де
формуються стійкі криміногенні риси майбутнього рецидивіста; заборонити деморалізуючу пропаганду в засобах масової інформації
цинічної позиції щодо досягнення особою матеріальних благ, сексу462

Розділ 2. Наукові статті

альної свободи, задоволення надлишкових потреб за будь-яку ціну
тощо.
Попередження рецидивної злочинності неможливе без підриву
і руйнування кримінальної субкультури, традиції та звичаї якої суперечать принципам загальних людських цінностей і спрямовані на утримання особи в злочинних тенетах. Настав час розробити і впровадити
дійові заходи протидії кримінальній субкультурі в місцях позбавлення
волі аж до зміни концепції умов утримання засуджених.
Істотним резервом попередження рецидиву злочинів є подальше
вдосконалення правоохоронної діяльності, зокрема виявлення і розкриття злочинів, неухильного забезпечення принципів невідворотності
і більш суворого покарання злочинців за вчинення нового злочину, що
потребує, можливо, зміни самого принципу призначення покарання за
сукупністю злочинів і вироків.
Важливу роль у попередженні нових злочинів покликана відіграти
пенітенціарна і постпенітенціарна робота виправно-трудових установ
та органів внутрішніх справ (кардинальна зміна умов утримання засуджених, зняття невиправданих обмежень, руйнування тюремного
спільництва, вдосконалення системи адміністративного нагляду, соціального контролю і допомоги тощо).
З метою підвищення рівня постпенітенціарної профілактики рецидивної злочинності заслуговують на увагу пропозиції щодо розроблення і прийняття Закону України «Про постпенітенціарну систему»,
де б законодавчо визначалися права і обов’язки державних органів
і громадських організацій щодо соціальної адаптації засуджених;
створення державної постпенітенціарної системи опікування з метою
надання допомоги і підтримання засуджених до позбавлення волі;
впровадження патронажної служби, яка б проводила соціальну роботу
та здійснювала нагляд за звільненими, надаючи їм психопедагогічної,
психотерапевтичної, наркологічної, психіатричної, медичної, правової,
фінансової та іншої допомоги, що сприяло б зменшенню соціального
відчуження; максимального стимулювання участі органів місцевого
самоврядування, громадських і релігійних організацій, спілок, рухів,
соціальних груп, партій, окремих громадян у соціальній адаптації тих,
хто відбув покарання [6, с. 66–67; 7].
Особливу увагу слід звернути на відновлення серйозної профілактичної роботи з такими складними категоріями осіб, звільнених
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після відбуття покарання з місць позбавлення волі, як психічно хворі,
хронічні алкоголіки, наркомани, психопати, соціопати та ін. Ступінь
їх соціальної запущеності, характер судимостей, поведінка у місцях
позбавлення волі і після звільнення, соматична і психічна обтяженість
роблять профілактичну діяльність щодо попередження рецидиву майже безперспективною. В цьому разі вкрай важливо функціонування
у кожній області держави центрів соціальної адаптації, ресоціалізації,
які включають соціально-психологічну і наркологічну служби, що
зменшує гостроту проблеми постпенітенціарного періоду.
В основі заходів запобігання і припинення рецидиву злочинів лежать такі напрями, як: переорієнтація антисуспільної установки осіб,
які звільняються з місць позбавлення волі або відбувають покарання
на волі; активні контрзаходи; організаційно-превентивна робота.
Кримінологічні дослідження показують, що значна група рецидивістів учиняє нові злочини у перші дні перебування на волі. Очевидно,
що певна частина звільнених після відбуття покарання виходить на
волю з наміром продовжувати злочинну діяльність і часом не приховує
цих своїх поглядів. Отже, запобігання рецидиву злочинів зводиться
до того, щоб спонукати необмежене коло відбуваючих покарання
і звільнених від нього відмовитися продовжувати злочинну діяльність.
Зрозуміло, що для переорієнтації установки на продовження злочинної
поведінки необхідна система конкретних групових і індивідуальних
заходів (належний рівень поінформованості органів внутрішніх справ
з боку виправно-трудових установ про вірогідних рецидивістів, відповідно робота з особами, які поставлені на профілактичний облік і під
адміністративний нагляд, працевлаштування, створення нового сприятливого середовища, налагодження сімейних та родинних зв’язків,
лікування та ін.).
Активні контрзаходи запобігання та припинення рецидивних злочинів являють собою рішучі дії щодо схилення осіб до добровільної
відмови від продовження злочинної поведінки, розкладу злочинних
угруповань та ізоляції лідерів, авторитетів, організаторів; контроль
за додержанням правил і обмежень адміністративного нагляду з притягненням винних в їх порушенні до відповідальності; соціальна
і матеріальна допомога тим, хто має твердий намір відмовитись від
злочинної діяльності і т. ін.
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Організаційно-превентивною роботою охоплюється коло заходів,
спрямованих на більш результативну організацію постпенітенціарної
практики боротьби з рецидивною злочинністю. З метою надання державної і громадської допомоги доцільним є створення благодійних
спецфондів для засуджених; організація безкоштовних нічліжок для
безпритульних осіб, інвалідів, хворих; більш широке залучення до процесу ресоціалізації релігійних організацій, соціальних груп, окремих
громадян; налагодження в країні через засоби масової інформації за
допомогою і підтримкою громадськості контрпропаганди злочинної
ідеології; протидія залученню до злочинної діяльності неповнолітніх,
молоді, жінок. До заходів цього напряму боротьби з рецидивною злочинністю належать також: законотворча робота щодо вдосконалення
кримінального, кримінально-процесуального, адміністративного,
виправно-трудового законодавства відносно кола питань, пов’язаних
з різними аспектами проблеми рецидиву злочинів; підвищення професійної якості оперативно-розшукової роботи по виявленню і припиненню злочинної діяльності злісних рецидивістів, професіональних
і організованих злочинців; повне виявлення професіонального криміналітету; надійна взаємодія і координація зусиль правоохоронних органів
у виконанні програм боротьби з рецидивною злочинністю, організація
її прогнозування та планування.
Потребує налагодження і вдосконалення міжнародне співробітництво правоохоронних органів у сфері боротьби з рецидивною злочинністю.
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ЖІНОЧА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ:
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПЕРЕДЖЕННЯ *
1

У загальному виді жіноча злочинність являє собою сукупність
злочинів, які скоюються жінками. Це не означає, що ці почини вчиняються лише жінками, хоча у кримінальному кодексі України передбачений склад злочину, спеціальним суб’єктом якого є виключно
жінка (ст. 96 КК України). Жіноча злочинність – складова частина
усієї злочинності і підкоряється загальним ії закономірностям та
змінам Традиційне у кримінології відокремлення і вивчення жіночої
злочинності обумовлено тим, що вона має певні особливості. Пов’язані
як з біологічним, так (значною мірою) і соціальними факторами. За
цілою низкою біологічних, психологічних та соціальних факторів
жінка природно й історично покликана виконувати специфічні функції
і ролі, які обмежують коло її зовнішніх зв’язків та життєву активність,
відбиваються на формуванні її свідомості і типу реагування на
кримінологічний вплив зовнішнього середовища. визначають форми
поведінки. У порівнянні з чоловічою жіночій злочинності притаманні
такі риси, як більша стабільність її кількісно-якісних показників,
певна структурна одноманітність, менші прояви агресивності,
жорстокості, вандалізму тощо. Зі зміною соціальних умов і способу
життя, ролі жінки в ньому, ступеня її включення у соціальний процес, гостроти реагування держави на допустимі форми поведінки
змінюється і кримінологічна характеристика жіночої злочинності.
У структурі осіб, які скоїли злочини, за статтю переважають чоловіки.
Вони складають у середньому 83% усіх виявлених злочинців. Так.
якщо у 1972 р. частка чоловіків серед усіх (і злочинців становила 80%,
а жінок 20%, у 1993 р., відповідно, 86% і 14%, то у 1995–1996 рр.
питома вага жінок складала 17,5%, а у 1996 р. було виявлено понад
59 тис. жінок-злочинниць [4, с. 22, 23].
Для жіночої злочинності притаманні певні особливості, зокрема.
переваження таких корисливих злочинів, як крадіжки приватного
майна (до 15%), обман покупців і замовників (до 14%), розкрадання
державного або колективного майна шляхом крадіжки (до 10%).
1   
* Проблемы законности : Республик. межведом. науч. сборник / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. акад. України, 1998. Вип. 33. С. 138–145.
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спекуляція (до 7%), шахрайство та ін. [4, с. 22, 23]. Значна більшість
цих злочинів має безпосереднє відношення до тієї роботи, яку виконували жінки. Насильницькі злочини нехарактерні для жіночої
злочинності і найчастіше скоюються у сімейно-побутовій сфері. Але
в останні роки проявляється негативна тенденція різкого зростання
числа жінок, які притягаються до кримінальної відповідальності за
тяжкі насильницькі злочини проти життя й здоров’я особи, за корисливо-насильницькі злочини (грабежі, розбої), за злочини, пов’язані
з наркотиками [11]. Мотивами вбивств і тяжких тілесних ушкоджень
стають прагнення вирішення сталих конфліктів, помста, ревнощі. іноді користь. Убивство матір’ю своєї новонародженої дитини вчиняється
перш за все заради збереження фактичних шлюбних відносин та ін. За
даними вибіркового дослідження сімейно-побутових злочинів, проведеного в Україні у 80‑х роках, питома вага жінок, які скоїли навмисні
вбивства, тяжкі тілесні ушкодження середньої тяжкості, легкі тілесні
ушкодження, складає, відповідно 7%, 3,5%, 19,7% і 20%. Показовим
є той факт, що доля жінок у злочинах. які спричинили легкі ушкодження, у 5,7 разів більша за долю у злочинах, які викликали тяжкі
тілесні ушкодження Ці дані свідчать про те. що сімейно-побутові
правопорушниці вчиняють, як правило, менш суспільно небезпечні
злочини, аніж чоловіки [7, с. 96]. Жертвами сімейно-побутових злочинів, скоєних жінками, стають чоловіки, діти, сусіди, співмешканці,
родичі, друзі та знайомі. За деякими спостереженнями в організації
убивств «на замовлення» родичів, як це не дивно, пріоритет належить
жінкам [10, с. 43]. Питання про місце алкоголю в системі обставин,
маючих помітний зв’язок зі структурою жіночої злочинності, є особливо актуальним тепер, оскільки в алкогольний полон попадає все
більше жінок. Заради алкоголю вчиняються крадіжки, грабежі, розбої.
Значну групу злочинів, які скоюють жінки-алкоголічки, становлять
крадіжки приватного майна. Тут характерним є ненасильницький
спосіб його заволодіння.
Після відбуття покарання у вигляді позбавлення волі багато жінок
стають (особливо на сьогодні) соціально-неадаптованими, що пояснюється повною самотністю і відсутністю житла і роботи, сімейних та
родинних зв’язків. Наслідком цього є рецидив злочинів. Спеціальний
рецидив найбільш поширений серед жінок-алкоголічок і становить
понад 40%.
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Вивчення особи жінки-злочинниці має важливе значення для визначення причин і умов жіночої злочинності. Даній категорії осіб властива
єдність як деяких загальних для всіх злочинців рис, так і специфічних
соціальних і біологічних, що вирізняє їх з основного загалу правопорушників. Біологічні особливості жінок, обумовлюючи або в певних
випадках обмежуючи кількісні показники окремих видів злочинів, не
виступають головними відзнаками у поясненні детермінації злочинів.
І все ж слід ураховувати, що жінки виявляються, наприклад, менш захищеними психологічно від різних ускладнень у їх житті. Основну масу
злочинниць, які перебувають у місцях ув’язнення, становлять жінки від
20 до 40 років (понад 70%), що пов’язано зі зміною соціального статусу жінок, їх соціальною незахищенністю, безробіттям, професійною
зайнятістю та становищем у сім’ї. Понад 1/3 жінок одружені, останні
незаміжні або вдови. Для жінок-злочинниць характерна середня і середньо-спеціальна освіта (до 80%). Зростає чисельність злочинниць,
які мають вищу освіту. Освітній рівень жінок завжди був вищий за
чоловічий, що характерно для населення взагалі. Переважна більшість
жінок працездатні. Перед арештом працювало понад 40% злочинниць,
але значна кількість працездатних і молодих жінок не працювали і не
навчалися. Серед злочинниць робітниці і працівники сільського господарства складають 40%: незначна кількість службовців і тих, хто
навчається. Зростає число злочинниць-підприємниць.
Однією з найпоширеніших правових і морально-психологічних рис
жінок-злочинниць є судимість, алкогольна і наркотична залежність.
Яскравим прикладом може бути склад засуджених в установі виконання
покарання (УВП-54) м. Харкова, де у 1997 р. відбуває покарання понад 2800 жінок-злочинниць за різні злочини, але більшість з них – за
навмисне вбивство, тяжкі тілесні ушкодження, крадіжки приватного
майна, наркотики (всього 82,6%). За даними УВП-54 м. Харкова приблизно 30% засуджених жінок – алкоголічки, 33% – наркоманки, тобто
63% ув’язнених суд призначив примусове лікування від алкоголізму
і наркоманії.
Серед засуджених збільшується доля іноземок та осіб без громадянства, що пояснюється, зокрема, їх незаконним проникненням в Україну.
Що стосується кримінально-правової характеристики засуджених
жінок, то переважній їх більшості призначено покарання у межах від
1 до 5 років позбавлення волі Доля раніше судимих дорівнює 70%. Це
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теж тривожне явище, тому що адаптаційні можливості жінок-злочинниць значно нижчі, аніж злочинців-чоловіків. Більшість з жінок втрачають зв’язок з сім’єю, дітьми, роботою, не мають житла, засобів для
існування, хворі. Соціально-правовий портрет жінки-злочинниці має
драматичний вигляд. Не просто вирішується проблема її реабілітації
і повернення до суспільства.
Кримінологічна характеристика жіночої злочинності, її істотна
відмінність від чоловічої логічно підводять до думки про вплив на цю
відмінність біологічного чинника. Відомо, що про його роль у формуванні особи людини, у тому числі особи злочинця, у кримінологічній
літературі існує декілька точок зору
Прихильники антропологічної школи у кримінології наполягали
на тому, що різниця кримінологічних показників жіночої і чоловічої
злочинності обумовлена генетичною природою жінки, певною мірою
її «біологічною недорозвиненістю» [5, с. 50].
Зараз, мабуть, ніхто не заперечує проти того положення, що біологічні і психічні властивості жінки відіграють певну роль у формуванні
її особи. Більшість сучасних дослідників проблеми особи, особистості
взагалі схильні стверджувати, що особа – це соціально-біологічний
продукт даної епохи. Особа постійно формується (або деградує) під
впливом біологічних, психологічних та соціальних обставин. Що ж до
природжених або придбаних за часом різних за природою тілесних
і духовних пороків, спадкових аномалій і хвороб, деяких акцентуацій
особистості, то вони обтяжують формування і пристосування до життя
особи взагалі і жінки зокрема. Але й вони у більшості самостійно теж
не можуть бути «володарями» вибору варіантів її поведінки. Походження жінок-садисток, жорстоких убивць, особливо небезпечних рецидивісток, свідомість яких знаходиться десь на грані неосудності, – все
ж рідке явище, хоча такі випадки трапляються. Але це – виключення,
а не показник.
Ще у XIX ст. представники соціологічної школи у кримінології
пояснювали меншу чисельність злочинних проявів у жінок їх фізичною слабкістю, відчуженістю від життя більшою замкненістю у колі
сімейних обов’язків тощо [3, с. 78]. Зрозуміло, що фізичні можливості
для реалізації наміру на вчинення, наприклад, насильницького злочину
у жінки обмежені у порівнянні з чоловіком. У ході сімейно-побутових
сварок чи іншої природи суперечок жінка, звичайно не може задати
470

Розділ 2. Наукові статті

чоловіку істотної шкоди. Але в той же час не слід забувати про те, що
для жінок типовим є скоєння злочинів зі заздалегідь обдуманим наміром. Згідно з даними, 60% убивств були вчинені жінками із заздалегідь
обдуманим умислом. У чоловіків відповідний показник складає 42%
[12, с. 56]. Давно було звернено увагу на те, що при подібних убивствах,
як правило, відсутній опір з боку жертви, і тому вони більш легкі для
слабкішої фізичної статі.
Що стосується вчинення жінками корисливих злочинів, то тут
фізичні можливості суттєвої ролі не відіграють. Певна обмеженість
жінки сімейним колом. Її невтручання в інтенсивне соціальне життя,
безсумнівно, стримують зростання жіночої злочинності. Але тенденція
подальшої емансипації жінки, більш активне її включення у матеріальний і духовний процес життєдіяльності, різні соціальні мікро групи,
у тому числі з антисуспільною спрямованістю, ведуть до соціального
перетворення жіночої природи, до деформації і деморалізації особи.
Як результат – зростання жіночої агресивності, корисливості, різкості,
схильності вирішувати життєві проблеми за допомогою злочину. І хоча
питома вага жіночої злочинності залишається відносно невеликою,
однак вона змінюється і кількісно, і якісно.
Отже, злочинна поведінка жінки, як і її правомірна поведінка,
обумовлені не її біологічною статтю, а соціальними умовами. Наше
життя недосконале і не сприяє тільки законослухняній поведінці. Як
показують численні прилади, жінка все більше засвоює ті форми суспільної поведінки, які раніше були прерогативою чоловіків. Негативні
стандарти поведінки, які характерні для чоловіків-злочинців (зловживання спиртними напоями, наркотиками, паразитизм. аморальність, бездуховність тощо), стають все більш притаманними і жінці-злочинниці.
Таким чином, сугубо біологічні особливості жінок (у порівнянні
з чоловіками), визначаючи або у деяких випадках обмежуючи кількісноякісні показники окремих видів злочинів, самі по собі не виступають
у ролі причин їх скоєння. Розглядати феномен жіночої злочинності (як
і її незначну поширеність) тільки через призму її біологічної обумовленості навряд чи правильно. Це мало що дає для розуміння злочинності
серед жінок і для організації боротьби з цим негативним явищем.
У кримінологічній літературі (Антонян Ю. М., Голоднюк М. М.,
Крупка Ю. М., Серебрякова В. О., Явчуновська Т. М. та ін.) відзначається, що головними негативними явищами, з якими повязана жіноча
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злочинність та її постійне зростання, висту пають: а) інтенсивна участь
жінок у суспільному виробництві; б) істотне послаблення основних
соціальних інститутів (у першу чергу сім’ї); в) напруга в суспільстві,
поява конфліктів і ворожнечі між людьми; г) поширення таких явищ,
як п’янство, алкоголізм, аморалізм, наркоманія, проституція, психопатія, бродяжництво, паразитизм, цинізм, глум над людиною, кулачне
право тощо.
Емансипація, поступове втілення у життя демократичних принципів та деякі інші соціальні обставини потягли за собою більш активну
участь жінок у суспільному виробництві і громадській діяльності.
У багатьох галузях народного господарства, науки, здоров’я, мистецтва, культури, освіти тощо жінки складають переважну більшість.
Чимало жінок займають різні керівні посади, а в останній час зросла
їх чисельність у підприємництві і бізнесу. Відомо, що соціалізація людини здійснюється через засвоєння і сприйняття нею певних законів,
моральних вимог, системи цінностей. Зло, насильство, порнографія,
бездуховність перетворились у буденні явища і процеси і незрідка
превалюють над законослухняністю, гуманізмом, справедливістю, добротою, скромністю, гідністю. Разом із тим, багато жінок виконують
тяжку, малокваліфіковану роботу. Непрестижність праці, відсутність
належної освіти і кваліфікації, безробіття недостатній інтелектуальний
рівень, соціальна безперспективність. Сімейно-побутові негаразди негативно впливають на фізичний і психічний стан жінок. Провокуючим
є становище жінки малозабезпечених і незабезпечених сімей, члени
яких часто самі безробітні.
Сім’я глибоко впливає на формування особистості жінки, поведінки – як позитивної, так і негативної. Існує причинна залежність
між сімейним неблагополучиям і характеристикою особи майбутніх
злочинниць: 70% дівчат-злочинниць – з неблагополучних сімей; 5% –
круглі сироти; 80% – до засудження ніде не вчилися і не працювали.
Деякі в свої 17–18 роки, мають лише декілька класів освіти або тільки
у колонії навчаються читати [8, с. 13]. Розпад сім’ї, особливо після засудження жінки до позбавлення волі, – це особиста трагедія, яка часто
веде до її деталізації, деградації і злочинності.
Жінки набагато вразливіші до тих змін, які негативно впливають
безпосередньо на виробничу, сімейно-побутову сфери. Джерелом більшості злочинів у цих сферах є погіршення матеріального становища
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і конфліктність, що виникає з повсякденних міжособистих стосунків.
Буття і свідомість співвідносяться тут у діалектичній єдності.
Споживацтво, інфантилізм, насильство, алкоголізм, пияцтво, наркоманія, аморалізм, проституція, бродяжництво, жебрацтво, психологічні
і соматичні захворювання та інші негативні явища на жаль, все більш
уражають жінку. Жіноча злочинність стає переважно алкоголізованою
і наркотизованою [9]. Не треба виключати й свідому злочинну діяльність злісних рецидивісток, злочинниць-професіоналок.
Попередження жіночої злочинності – невіддільна частина системи
попередження злочинності взагалі, хоча вона має свою специфіку, головну роль у її попередженні відіграють соціально-економічні, культурно-виховні, організаційно-управлінські та інші заходи, які є основою
для оптимального вирішення проблеми сполучення суспільних, виробничих і сімейно-побутових інтересів жінок, для загальносоціального
попередження злочинності.
Соціально-кримінологічне попередження жіночої злочинності
виходить із тих обставин, які детермінують особу злочинниць, а тому
має певні особливості. Важлива роль у радикальному зменшенні жіночої злочинності належить передбаченню, своєчасному запобіганню
виникнення і поширення криміногенних явиш, що детермінують злочинність жінок. Обмеження й усунення криміногенного сімейного
неблагополуччя, віктимності, впливу кримінальної субкультури, алкоголізму, наркоманії, бездоглядності дітей, бродяжництва тощо – шлях
до скорочення жіночої злочинності.
Індивідуальна робота по запобіганню злочинів з боку жінок по суті
не відрізняється від такої ж діяльності серед чоловіків, але тут є своя
специфіка. Ця робота повинна охоплювати ті сфери життєдіяльності
жінок, у яких формуються їх негативні риси і які найчастіше викликають намір вчинити злочин. Це – сім’я, побут, виробництво. Мета
запобіжних заходів – усунути ті умови, які сприяють виникненню
злочинної мотивації, і спонукати особу то добровільної відмови від
злочинної діяльності.
Для попередження незакінчених злочинів здійснюються заходи:
а) спонукання до добровільної відмови від продовження злочину;
б) обережності, які створюють умови, що включають продовження
злочину; в) активного втручання, тобто оперативне припинення розпочатого злочину [2].
473

В. В. Голіна. Вибрані праці

Список літератури:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 	
11. 	
12. 	
13. 	

Від суми і від тюрми. Голос України. 1997. 28 трав.
Голина В. В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений: навч. посібник. Київ: УМК ВО, 1989.
Кетле А. Человек и развитие его способностей. СПб., 1865.
Кулик А. Г., Бобырь В. И. Общая тенденция преступности в Украине
в 1972–1993 гг. и прогноз на ближайшие годы. Бюл. законодавства
і юрид. практики. 1994. № 2.
Ломброзо Ч., Ферреро Г. Женщина преступница и проститутка. Київ.
1902.
Марченко Б. Мрія, охоплена кров’ю. Слобідський край. 1997. 20 вер.
Предупреждение семейно-бытовых правонарушений. Под ред. проф.
Ф. А. Лопушанского. Москва : Наука. 1989.
Попович В. У злочинності юне обличчя. Слобідський край. 1995. 2 лист.
Романчук А. Наркмоанія «тяжкішає». Голос України. 1997. 2 лип.
Стуканов Р. Убийство по найму: только факты. Законность. 1997. № 5.
Шевченко В. Девушки – убийцы. Симон. 1997. № 13. 31 бер. – 6 квіт.
Шестаков Д. А. Супружеские убийства как общественная проблема. СПб.,
1992.
Шевчук Ю. «Зона»: Останнє танго з дитинством. Голос України. 1997.
15 бер.

РОЗДІЛ 3
ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ
І ПОВІДОМЛЕНЬ
ЄДНІСТЬ ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНОГО
І СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНОГО
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЗЛОЧИННОСТІ *
1

Економічна злочинність – не просто сукупність декількох десятків
складів злочинів, передбачених кримінальним законом. Вона виступає
як продовження криміналізованих економічних відносин. Не становить
таємниці той факт, що фактично запроваджені в Україні реформи пішли
шляхом легалізації злочинно здобутих капіталів, допуску їх у законний
обіг, легкості «відмивання брудних» грошей і розграбування загальнонаціональної власності незначною купкою населення. У спеціальній
літературі і періодичній пресі висловлюється тривога і звертається
увага на небезпеку, яка загрожує державі, її стабільності, подальшу
тінізацію та криміналізацію економіки, зокрема, таких її важливих
сфер і напрямів, як виробництво, постачання, реалізація енергоносіїв,
металу, продукції агропромислового й переробного комплексу, а також
експортно-імпортної діяльності, банківсько-фінансових, кредитно-інвестиційних систем, особливо процесу приватизації.
Аналіз свідчить про стрімке зростання економічної злочинності за
останні п’ять років. Вона набула характеру кримінальної агресії і стала в економічному проявленні багатовекторною і масштабною. Є всі
підстави стверджувати, що нова криміналізована економічна еліта за
допомогою значного капіталу і корумпованого чиновництва тягнеться до влади [1, с. 27]. Економічна злочинність, на думку вітчизняних
1   
* Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності : матеріали
міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Харків, 15–16 груд. 1998 р.). Харків : Харк. Центр вивч.
орг. злоч., 1998. С. 124–130.
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і зарубіжних кримінологів, більшою мірою, ніж кримінальна, здатна
стати засобом життя певної частини населення, формувати напівкримінальний менталітет [1, с. 31; 2, с. 181; 3, с. 487]. Вона за своєю
природою має майже організований характер. До того ж, якщо організована злочинність у більшості країн світу контролює в основному
лише злочинні джерела доходів – ігорний і наркобізнес, проституцію,
рекет, торгівлю зброєю, то в Україні вона панує практично над усією
економікою. За підрахунками фахівців неофіційна (тіньова) економіка
становить понад 50%. В усіх галузях економіки набувають поширення
хабарництво, розкрадання, ухилення від сплати податків, приховування
валютної виручки, шахрайство з фінансовими ресурсами та ін. Усе це
дійсно створює надзвичайно серйозну загрозу національній і, насамперед, економічній безпеці України.
Отже, економічна злочинність сьогодні – це злоякісне, агресивне
соціальне явище, яке виникло і паразитує на об’єктивних і суб’єктивних
прорахунках реформування і перебільшенні можливостей правоохоронної системи як соціального регулятора.
Та чи відбиває цю економічну тотальність правова статистика?
У 1995 р. у сфері економіки було виявлено близько 61 тис., у 1996 р. –
понад 61 тис., а у 1997 р. – понад 62 тис. злочинів, що становить приблизно 10% від числа всіх зареєстрованих у ці роки злочинів. З числа
злочинів, справи по яких закінчені розслідуванням, до суду направлено
менше половини, а решта – закрита з нереабілітуючих підстав. По
кожній області України виявляється щорічно приблизно 6–7 розкрадань шляхом привласнення у великих і особливо великих розмірах,
1/5 всіх зареєстрованих у сфері економіки злочинів припадає на комерційні структури, тобто служба боротьби з економічною злочинністю
спрямована на виявлення дрібних злочинів. Очевидно, по‑перше, що
кримінально-правова статистика відбиває лише невелику частку економічної злочинності, яка завуальовує перед органами влади дійсну
кримінальну картину у сфері економіки; по‑друге, на правоохоронні
органи (у теперішньому їх стані) покладено заздалегідь завдання, яке не
може бути вирішене, – припинити зростання злочинності, в тому числі
економічної; по‑третє, злочинний світ постійно вдосконалює засоби
вчинення економічних злочинів. Зрозуміло також і те, що ліквідувати
кримінальне соціальне явище лише засобами карального характеру
неможливо.
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Вітчизняні і зарубіжні кримінологи та практики дотримуються
тієї позиції, що проблема боротьби з економічною злочинністю, як
і злочинністю взагалі, повинна спиратися на мудру соціальну політику. У кримінологічній літературі було і підкреслено, а практикою доведено, що найкраща кримінальна політика – це найкраща соціальна
політика. Проти економічної злочинності саме як соціального явища
повинна діяти міцна система соціальної протидії, що припускає єдність
загальносоціального і спеціально-кримінологічного попередження
економічної злочинності.
Загальносоціальне попередження – це комплекс перспективних соціально-економічних, ідеологічних, політичних, культурно-виховних
та ін. заходів, спрямованих на подальший розвиток і вдосконалення
суспільних відносин і усунення разом з тим причин злочинності, у тому
числі економічної, викорінення соціальних суперечностей, людської
деструктивності, економічного волюнтаризму та екстремізму. Отже,
головна роль у витискуванні та обмеженні явищ, що детермінують
економічні злочини, належить розумній ідеології реформування економіки країни, яка внутрішньо протидіє, а не сприяє кримінальному експансіонізму в цій сфері і відчиняє простір для позитивного вирішення
багатьох соціальних проблем. Йдеться про таку соціальну політику, яку
держава і суспільство повинні здійснювати, щоб остаточно не опинитися у соціально-економічному хаосі. Соціальний нонсенс у державі, яка
проголосила себе правовою державою, коли економічна злочинність
у країні прийняла характер кримінальної агресії. За сучасних умов
соціальна політика в Україні зіткнулася з парадоксальною ситуацією:
багато які соціальні заходи реформуючого напряму, обтяжені до того
ж помилками і амбіціями політиків, а то й просто їх некомпетентністю, експериментаторством, безвідповідальністю, ігноруванням
об’єктивних обставин, що склалися в Україні, виступають каталізатором відродження і масового прояву різноманітних негативних явищ,
стають могутнім стимулом антисуспільної поведінки, в тому числі й у
сфері економічної діяльності. Очевидно, що сучасна соціальна політика
в країні автоматично, як це було раніше, не виконує функції загальносоціального попередження злочинності, що повинно бути у правовій
державі. І з цим необхідно рахуватись. Не можливо не приєднатися до
думки, що Україна опинилася в ситуації, яка буквально диктує появу
нової стратегії реформ, нових людей влади, соціалізації економічних
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програм за найсучаснішими зразками, посилення регуляційної функції
державних органів управління, наведення порядку і дисципліни на всіх
рівнях життєдіяльності держави та суспільства. Гостро стоїть проблема
здійснення національної програми відродження України, яка повинна
стати економічною конституцією держави, забезпечити подолання
кризи в її економіці, гідне життя для людей [4].
Таким чином, заходи загальносоціального попередження запроваджуються в життя через державні плани економічного і соціального
розвитку. Попереджувальне їх значення полягає в тому, що передбачена
стратегія і тактика соціально-економічного відродження враховує можливі криміногенні наслідки від здійснення закладених у них заходів.
Тільки вони здатні сформувати громадянське суспільство, яке
є основою правової держави, і позитивно впливати на дійсний стан
економічної злочинності. Влада і суспільство повинні зрозуміти ці
важливі положення кримінологічної теорії боротьби зі злочинністю,
в тому числі й економічною. Іншого шляху просто немає.
Здійснення в країні обґрунтованої соціально орієнтованої політики
створює необхідні економічні, соціальні, психологічні організаційні,
правові та інші передумови для ефективного проведення спеціальнокримінологічного попередження економічної злочинності. Цей попереджувальний напрям є загальною назвою сукупності різноманітних
за спеціалізацією, професійністю, масштабністю, суб’єктами та їх
ресурсними можливостями, об’єктами попереджувального впливу, досягненням цілей, інших видів запланованої і скоординованої діяльності
відповідних державних і приватних структур і навіть окремих громадян
та адекватних їх компетенції конкретних заходів одноразового чи тривалого характеру, що мають за мету скоротити кількісно-якісні показники
злочинності шляхом позитивного впливу на деструктивно орієнтовану
людську свідомість, послаблення криміногенної обстановки у сфері
економіки, обмеження або усунення негативних явищ, безпосередньо
пов’язаних з економічними злочинами, недопущення чи припинення
останніх на різних стадіях злочинної поведінки.
Спеціально-кримінологічне попередження економічної злочинності складається з трьох головних напрямів і відповідних їм заходів:
кримінологічна профілактика, запобігання та припинення злочинів.
Кримінологічна профілактика ставить за мету завчасне виявлення
й усунення об’єктивних і суб’єктивних причин та умов, що породжують
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економічні злочини і сприяють їм. Залежно від того, на які негативні
явища спрямовані профілактичні заходи, можна вирізнити такі складники профілактики:
6) упередження появи у сфері економічних відносин становища,
яке могло бути використане злочинцями (наприклад, прийняття закону
«Про інформаційний банк даних», що дозволить правоохоронним органам простежувати і контролювати законність відносин, які виникають
у даній сфері);
7) обмеження, що перешкоджають поширенню негативних явищ,
які детермінують окремі економічні злочини (скажімо, здійснення заходів реального контролю за доходами та вилучення майна, набутого
злочинним шляхом, підвищення відповідальності за ухилення від подання або подання в декларації неправдивих відомостей про доходи);
8) усунення, що придушує чи ліквідує криміногенні явища і попереджує нову активізацію їх дій (як приклад – припинення зловживань
при використанні торговельних ліцензій на різні види підприємницької
діяльності);
9) захист матеріальних об’єктів, цінностей та інше від безпосереднього злочинного посягання (приміром, створення республіканського
банку еталонних зразків продукції і фірмових знаків компаній, підприємств тощо).
Запобігання та припинення як напрями спеціально-кримінологічного попередження економічних злочинів спрямовані на реалізацію
заходів оперативного, якісного, професійного втручання у розпочату
злочинну поведінку (наприклад, запобігання і припинення корисливих
посягань на товарно-матеріальні цінності в аграрному секторі економіки, особливо під час проведення весняної сівби, збирання врожаю,
зимівлі худоби; виявлення зловживань у процесі приватизації об’єктів
державної і комунальної власності та ін.).
Як інтегративна система організованої протидії хитромудрій економічній злочинності спеціально-кримінологічне попередження активно
включає в себе попереджувальні пропозиції інших галузей знання,
в першу чергу, економіки, соціології, права, соціальної психології,
криміналістики, технічних наук, досвід зарубіжних країн і власної
практики. На сучасному етапі це все потребує від учених-кримінологів і відповідних служб правоохоронних органів різкого підвищення
спеціалізації і кваліфікації.
479

В. В. Голіна. Вибрані праці

Отже, загальносоціальне попередження – це, так би мовити, стратегія, спеціально-кримінологічне попередження – тактика боротьби
з економічною злочинністю. Тільки поєднання заходів цих напрямів
спроможне протистояти економічній злочинності в Україні.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЯЖКОЙ
НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С НЕЮ *
1

Наибольший удельный вес в насильственной преступности против
личности в Украине занимают тяжкие насильственные преступления
против жизни и здоровья. Именно по этим преступлениям уже можно
судить о характере всей преступности и нравственном состоянии общества.
Статистические данные криминологических исследований насильственной преступности против жизни и здоровья личности за
1993–1998 годы, проведенные НИИ изучения проблем преступности
АПрН Украины, свидетельствуют как об определенной стабильности
структуры тяжкой насильственной преступности в стране, так и о
неблагоприятных новых тенденциях в количественно-качественных
показателях этих видов преступлений.
Общее число зарегистрированных умышленных убийств и тяжких
телесных повреждений, начиная с 1998 г. (и по сравнению с ним), стабильно растет. Если в 1988 г. было зарегистрировано 2016 умышленных
убийств и 4261 тяжких телесных повреждений, то в 1997 г., соответственно, 4529 и 7602, а в 1998 г. – 4563 и 6943.
Однако этот показатель фактически значительно выше. Уголовно-правовая статистика в графу «Умышленные убийства и тяжкие
телесные повреждения» не включает случаи совершения этих преступлений при превышении пределов необходимой обороны (они оцениваются как неосторожное посягательство на жизнь и здоровье работника
милиции и других категорий потерпевших), а также иные случаи посягательства на жизнь и здоровье личности. Кроме того, умышленное
убийство двух и более лиц (п. «г» ст.93 УК Украины) регистрируется
как одно преступление при отягчающих обстоятельствах. Причинение
же смерти от полученных телесных повреждений (в момент нане1   
* Проблеми боротьби з насильницькою злочинністю : збірник матеріалів
наук.‑практ. конф. (м. Харків, 2001 р.). Харків : ПФ «Книжк. вид-во «Лествиця Марії»»,
2001. С. 54–60.
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сения или позже) должно квалифицироваться как убийство, а не как
умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших
смерть потерпевшего.
Очевидно, что при таком подходе к статистике фактически искусственно латентизируется определенная часть умышленных убийств
и искажается состояние насильственной преступности.
Структура насильственной преступности, личности преступника
и потерпевшего во многом еще определяется семейно-бытовой и ситуационно-досуговой мотивацией преступлений. Такой вывод следует
из устойчивых криминологических признаков их структуры, таких как
характер межличностных взаимоотношений преступника и жертвы;
вид конфликта; место, время, средства и орудия совершения преступлений; возрастной, социальный и семейный статус, физическое
и психическое состояние виновных и потерпевших, их алкогольная
отягощенность; наличие психических аномалий и психопатий; значительная доля в генезисе преступлений мотивов мести, ревности,
обиды, вражды, зависти и т. д.
Наибольшее число рассматриваемых преступлений совершается во
время ссоры и в ходе последующей драки, нередко спровоцированной
жертвой. Причем побудительным поводом для ссор и драк между сторонами являются бытовые, семейные, досуговые взаимоотношения. Значительное число тяжких насильственных преступлений совершается
в квартирах, домах, дворах, общежитиях, вечером и ночью при распитии спиртных напитков, с применением способов и средств бытового
назначения, свидетельствующих о внезапности возникновения умысла
на совершение преступления.
Насильственные преступления совершаются в условиях, внезапно возникающих именно в данный момент конфликтных
алкоголизированных ситуаций, при скоротечном развитии событий,
когда виновные не располагают временем на предварительную оценку
происходящего и поэтому осмысление обстановки и выбор линии поведения базируются исключительно на эмоциональной основе, нередко
импульсивно, т.е. бездумно, без осознанной цели.
Значительную долю таких преступников составляют ранее
судимые и те, у кого судимость погашена (до 50%), в том числе за
тяжкие насильственные преступления. Но из года в год свыше 50%
осужденных – это лица, ранее не судимые.
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Удельный вес несовершеннолетних в насильственных преступлениях составляет 6–8%, рецидивистов – свыше 25%, в группе совершено
свыше 10% убийств и около 7% тяжких телесных повреждений без
учета латентной преступности.
По данным исследования подавляющая часть квалифицированных
убийств (ст. 93 УК Украины) совершаются по корыстным мотивам
(около 70%), из хулиганских побуждений – около 13%, сопряженных
с изнасилованием – более 15%. Как видим, самый высокий процент
составляют умышленные убийства, совершенные ради завладения
деньгами, имуществом, продуктами питания, урожаем приусадебных
участков и пр. Это новая неблагоприятная тенденция в насильственной
преступности.
Заметны региональные особенности насильственной преступности.
Структура современной насильственной преступности претерпевает изменения. В результате наступивших социально-экономических
изменений значительная часть умышленных убийств стала мотивироваться иными побуждениями. Их учет пока не налажен. Наблюдения,
анализ публикаций, проведенное криминологическое исследование
показывают, что наряду с полимотивностью и примитивной корыстью
при бытовых убийствах появилась более рациональная корысть, реализуемая при разбоях, вымогательстве, бандитизме, конфликтах теневиков и бандформирований, при переделе сфер влияния и устранении
конкурентов. Особую значимость стали приобретать убийства по заказу,
устранение свидетелей, насильственное избежание задержания органами правопорядка. Правоохранительные органы констатируют, что
все больше убийств, особенно заказных, совершаются по корыстным
мотивам, в общественных местах и способами, опасными для жизни
многих.
Однако делать вывод, что существует корреляция между всей насильственной и организованной преступностью нельзя. Но наличие
«смерти по прейскуранту» по мотивам преступной, предпринимательской, политической, журналистской и общественной деятельности,
убийство лиц, занимающих активную позицию в борьбе с организованной преступностью, мощно воздействуют на социально-психологический климат в обществе.
Определенные негативные тенденции связаны с изменениями
социально-демографической и уголовно-правовой характеристик
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преступников. Увеличивается доля лиц молодого и среднего возраста, а также женщин. Доминируют лица, не занятые полезным трудом,
безработные, работники неквалифицированного труда города и села,
ранее судимые, холостые либо разведенные. Жертвами преступлений не
редко оказываются родственники и знакомые, часто со сходной с преступниками криминологической характеристикой. Однако появились
и иные категории потерпевших – депутаты, журналисты, банкиры,
предприниматели, пенсионеры, инвалиды, лица без определенного
места жительства и другие, характеризующиеся иными чертами личности. В структуре насильственных преступников обозначилась доля
«гастролеров» из ближнего и дальнего зарубежья.
Основную массу насильственных преступников и потерпевших
характеризует низкий духовный уровень, что во многом способствует
преступному и виктимному поведению.
Но следует обратить внимание и на то, что, игнорируя негативные
опасные последствия, на низменные стимулы человеческого поведения
нацеливает и общество (доминация секса, накопительства, садизма,
нарциссизма, деструктивности, агрессии). Среди ценностных ориентаций преобладают: стремление удовлетворить элементарные потребности и влечения (выпивка, еда, беспорядочное сексуальное общение);
хулиганское поведение; культ силы; примитивные развлечения. Среди
убийц (в отношении остальных насильственных преступников экспертиза не проводится) наблюдается значительная доля лиц, имеющих патологические отклонения в психике, которые обусловлены как
врожденными, так и социально приобретенными свойствами личности.
Не исключено, что эти малоисследованные явления имеют своими истоками предродовые или родовые аномалии (хронический алкоголизм,
наркомания), патология и проявления которых известны, а также длительное пребывание осужденных в местах лишения свободы.
Детерминанты насильственной преступности, особенно с семейнобытовой и ситуационно-досуговой мотивацией, известны и описаны
в специальной литературе. Среди элементов непосредственной ситуации, влияющих на формирование преступной мотивации, решимости, немалую роль играют: криминальная среда, жаждущая скорых
и простых решений их проблем путем использования насилия над
личностью; алкогольная отягощенность; стремление к быстрому удовлетворению примитивных потребностей и развлечений; отсутствие
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социально-позитивных установок; хулиганство; корыстолюбие; нарциссизм; импульсивность, виктимное поведение жертвы и др.
Несколько сложнее представляется проблема причинного объяснения насильственных преступлений, совершаемых серийными убийцами, сексуальными маньяками, наемными убийцами, террористами и пр.
Представляется, что в мотивационной сфере совершения преступлений
этими лицами лежат скрытые от науки глубинные патологические
черты личности, проявляющиеся в агрессивном и ином деструктивном
поведении. Существующие экспертизы выявить и объяснить их пока
не могут.
Традиционно относительно незначительный удельный вес преступного насилия во всей зарегистрированной преступности и его
слабо текущая динамика наталкивают на мысль о связанности данного
вида преступного поведения не только с динамическими процессами,
но и с более мощными и медленно меняющимися детерминантами.
Таковыми могут быть лишь ритуально-архаические, биологические
и генетические особенности, свойственные сравнительно небольшой
части человеческой популяции – гражданам, предрасположенным
к решению личностных проблем насильственным путем.
Однако если отойти от «классического насилия», совершаемого
по эгоистическим мотивам самоутверждения, к его более рационалистическим формам (корыстно-насильственным преступлениям, вымогательству, рэкету, терроризму, бандитизму и т. д.), то высказанная
мысль может показаться сомнительной.
В 1986 г. учеными разных стран был подписан в Севилье документ, в котором они опровергают существующее мнение о том, что
люди якобы унаследовали тенденцию к насилию от животных предков, что насильственное поведение генетически запрограммировано
в человеческой природе, что в процессе эволюции происходил отбор
индивидов с агрессивным поведением, что ум людей ориентирован на
насилие, что войны порождаются инстинктом. Ученые полагают, что
биология не «приговорила» человечество к насилию и войнам и оно
должно освободиться от биологического пессимизма. Но биокриминологические исследования генезиса насильственной преступности,
как представляется, должны продолжаться.
Борьба с насильственной преступностью предполагает длительный
эволюционный процесс осуществления общесоциальных и специ485

В. В. Голіна. Вибрані праці

альных мер. Одним из основных направлений и главным условием
в этой борьбе является общесоциальное предупреждение. В его основе
лежит разумная и гибкая, противопоставляющая насилию гуманизм,
социальная политика общества и государства, представляющая собой
комплекс социально-экономических, политических, идеологических,
организационно-правовых, технических, технологических, экологических и иных мер, направленных на дальнейшее развитие экономики,
повышение уровня жизни народа и его культуры, укрепление правопорядка, семьи, нравственности, создание благоприятных условий для
труда, быта отдыха всех граждан. Государство и общество обязаны
воспринять эти важные положения криминологической политики
борьбы с насильственной преступностью, ибо иного радикального
средства просто нет.
Другим основным направлением охватываются меры, специальнокриминологического характера, ставящие перед собой цель создания
такой активной упреждающей, предупредительной системы, которая
максимально уменьшала бы практические возможности совершения
насильственных преступлений против личности. Принятие мер, максимально затрудняющих совершение насильственных преступлений,
означает устранение в различных социальных сферах семейно-бытовых, ситуационно-досуговых, организационно-правовых, технических,
медицинских и иных условий, которые способствуют им, стимулируют
и провоцируют их совершение. Недостатка в таких мерах нет. Идет
активный поиск новых, нетрадиционных средств борьбы с этим явлением.
Требуются последовательность и неотвратимость в pеализации мер
борьбы с насильственной преступностью, правовая урегулированность
их применения, достаточное ресурсное обеспечение.
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КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
НЕПОВНОЛІТНІХ *
1

В Україні кількість неповнолітніх віком від 14 до 18 років становить
близько 3 млн. чоловік. Незважаючи на окремі позитивні кількісноякісні зрушення, злочинність неповнолітніх залишається високою,
вік підліткової злочинності молодшає. Так, наприклад, якщо у 1992
році у віці 14–15 років було засуджено близько 2 тис. неповнолітніх,
то у 2002 році – майже 6 тис. Щорічно за даними кримінально-правової статистики МВС України реєструється від 32 до 40 тис. злочинів,
вчинених неповнолітніми. За 5 років (1998–2002 рр.) неповнолітніми
вчинено понад 130 тис. злочинів, серед яких: 1 200 убивств, 1 500
тяжких тілесних ушкоджень (у тому числі і ті, що спричинили смерть
потерпілого), майже 4 200 розбоїв і 12 тис. грабежів, понад 36 тис.
крадіжок державного і колективного майна і понад 82 тис. крадіжок
приватного майна та ін.
Привертає увагу те, що у структурі злочинності неповнолітніх домінують корисливі злочини. Найпоширенішими серед них є крадіжки
приватного майна, у тому числі з квартир. На відміну від раніше вчинюваних злочинів, предметом яких найчастіше були речі для задоволення негайних особистих, іноді престижних потреб, зараз предметом
подібних злочинних проявів є цінне майно, і таке, що легко збути,
тобто злочинність неповнолітніх все більш комерціалізується. Тяжкі
насильницькі злочини підлітків сьогодні практично «однакові» зі злочинами дорослих, які за останні роки характеризуються підвищенням
жорстокості, нелюдським ставленням до жертв. Як свідчить слідчосудова практика, найжорстокіші вбивства, поєднані із заволодінням
матеріальними цінностями, часто дуже незначної вартості, вчиняють
саме підлітки. Прояв жорстокості, холодності, егоцентризму стосовно
потерпілих у них зумовлений відсутністю бажання поставити себе
на місце жертви, а також емоційною та інтелектуальною нездатністю
1   
* Основні риси сучасної злочинності неповнолітніх: стан та шляхи її попередження : матеріали науково-практичного семінару (м. Харків, 27 листоп. 2003 р.). Питання боротьби зі злочинністю. 2004. Вип. 8. Харків : Право, 2004. С. 71–74.
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до співпереживання, жалю. Жоден з убивць при вчиненні часом найжорстокіших вбивств не втратив самовладання, але самі себе багато
з винних розцінювали як дуже сприйнятливих, вразливих і ранимих
людей.
У злочинному середовищі неповнолітніх спостерігається високий
рівень організованості, згрупованості, участі дорослих у складі груп.
Більшість засуджених підлітків вчинили злочини вперше, але десь
1/6 засуджених підлітків раніш або притягалися до кримінальної відповідальності, або були засуджені. Витоком рецидивної злочинності
дорослих є злочинність неповнолітніх. Однією з типових характеристик злочинності неповнолітніх є її підвищена латентність. Злочини
неповнолітніх, навіть тяжкі, нерідко опиняються за межами статистики
і правового реагування через відомі обставини.
Як нове явище, пов’язане з «омолодженням» злочинності неповнолітніх, виступає значна поширеність протиправних діянь, вчинених
підлітками, які не досягли віку суб’єкта кримінальної відповідальності.
Причому коло цих діянь не обмежується незначними або середньої тяжкості посяганнями. Групи підлітків нерідко вчиняють жорстокі діяння
проти особи. Слід пам’ятати, що злочинність неповнолітніх, з одного
боку, входить у неосяжне поле делінквентності, а з іншого, – у злочинність молоді і дорослих. Отже, вивчаючи злочинність неповнолітніх,
розробляючи заходи її попередження, це треба враховувати.
Що стосується особи злочинця неповнолітнього, то цей портрет теж
відомий науковцям і практикам. За вчинення злочинів лише у 2002 році
засуджено понад 20 тис. підлітків віком від 14 до 18 років, хоча до кримінальної відповідальності було притягнуто близько 27 тис. неповнолітніх, до частини яких були застосовані заходи виховного характеру.
Отже, за 5 років (1998–2002 рр.) було засуджено понад 100 тис. молодих
людей, певна кількість яких пройшла або проходить «кримінальне»
виховання. Якщо у 1992 році було засуджено 11,6 тис. неповнолітніх,
то через 10 років вдвічі більше – 20 тис. осіб.
Кожне дослідження і аналіз злочинності неповнолітніх звертають
увагу на те, що значна кількість злочинців на момент вчинення злочинів
не працювала і не навчалася, тобто перебувала за межами соціального
контролю. Сучасна судова практика констатує, що понад 40% засуджених підлітків не відвідують школи, не вміють ні читати, ні писати,
мають низький рівень інтелектуального розвитку.
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Декілька слів про злочинність неповнолітніх у Харкові та області.
Якщо в Україні було засуджено у 2002 році понад 20 тис. неповнолітніх,
то у Харківському регіоні за цей період засуджено понад 1 300 підлітків.
Кримінологічні дослідження показують, що є два головних осередки, де зароджуються антисуспільні вчинки підлітків: а) це так звані
неблагополучні сім’ї та «трудні підлітки»; б) неформальні угруповання,
або кримінальні групи. Не випадково ці осередки містяться у сферах
життя, що менш за все інформаційно доступні і піддаються контролю
та обліку з боку суспільства і держави. Вулиця, двір – це не лише територіальне поняття, але й частина суспільного середовища, яке здатне
або стихійно виховувати, або спотворювати моральне обличчя підлітка.
Це, так би мовити, суспільство на розі вулиць.
Злочинність неповнолітніх є, головним чином, результатом і не
правильного соціального і сімейного виховання, чужого впливу та
поганого прикладу. Ця тріада відома ще з біблійських часів. Вікові
ж особливості підліткової психології, на наш погляд, лише посилюють небезпеку некритичного засвоєння неповнолітнім чужих поглядів
і звичок, а також небезпеку вчинення злочину під впливом раптової
ситуації, якій підліток не може протистояти.
Аналіз матеріалів кримінологічних досліджень показує, що стан
злочинності неповнолітніх значною мірою залежить від соціально-психологічного клімату в сім’ї, від активного і цілеспрямованого виховання
підлітка. Протягом десятиліть ми звертаємо увагу на те, що витоки цієї
злочинності (і передзлочинності) криються у неблагополучних сім’ях
і виникненні постаті «трудного» підлітка. Значна кількість сімей не
може через низку об’єктивних і суб’єктивних причин матеріального
і духовного характеру утримувати на сучасному рівні соціальних вимог підлітка, виконувати виховну роль, позитивно впливати на дітей
і, взагалі, мати батьківський авторитет у дитини.
Кримінологи повинні дуже обережно ставитися до порад і рекомендацій при відповіді на запитання: «Що робити?». На нашу думку,
необхідно продовжувати створення в регіонах (навіть районах, якщо
це можливо) «буферних», неформальних осередків, альтернативних
офіційним установам, які були б проміжними між неблагополучними
сім’ями, вулицею і державними установами. Така робота вже розпочалася у вигляді Центрів соціально-педагогічної та профілактичної
роботи для дітей, підлітків і молоді, котрі не мають достатньої бать489
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ківської опіки. Тут працюють соціальні робітники, педагоги, медики.
Поступово з вулиці тягнуться сюди хлопці і дівчата, причому добровільно. Добровільно вони можуть в будь-який час звідси і піти. У Центрі є медико-соціальне, соціально-педагогічне та інші відділення. Такі
спільні проекти за допомогою різних, у тому числі іноземних, фондів
та місцевих органів влади повинні створюватися на місцях. Можливо,
ми не вирішимо цим проблеми неблагополучних сімей, бо таких сімей
дуже багато, але це є позитивним продовженням досвіду А. С. Макаренка (наприклад, центр «Затишок» – спільний проект благодійного
фонду «Асперн» та Київського міського центру громадських служб
для молоді).
Вивчення учасників груп за віком показало, що в основному вони
складаються з підлітків 16–17 років. Але нерідко в цих групах є молоді
люди віком 18–20 років. Це, як правило, учорашні підлітки, які відбули
покарання у виховних колоніях або перебували на обліку в органах
міліції.
Боятися створення неформальних груп підлітків не слід. Вони їх
створювали і будуть створювати. Важливо інше – ці групи не повинні
переростати у злочинні. Тому основну увагу, на наш погляд, необхідно
спрямувати не на роз’єднання груп підлітків, а на переорієнтацію їх
у корисному напрямі. Для переорієнтації груп необхідна матеріальна
основа. Нічого нового ми не зможемо вигадати, тому слід відродити
досвід організації дозвілля підлітків через ті соціально-культурні структури, які були свого часу демонтовані. Їх антикримінальний ефект був
очевидний, оскільки вони наповнювали позитивним змістом стихійне
вуличне дозвілля дітей і підлітків, допомагали у міжособистісних
стосунках, забезпечували вибір заняття, у тому числі і для дітей з невисоким рівнем освіти і культури, значно полегшували соціальний
контроль за їх поведінкою.
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ЗАПОБІЖНИЙ ВПЛИВ
КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА:
ДОСВІД КРИМІНОЛОГІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ *
1

У відповідності до статей 1 і 50 Кримінального кодексу України
(далі – КК України) кримінальне законодавство, а не тільки покарання, має що найменш три напрями запобіжного впливу на свідомість,
волю, емоції людей: залякування (кара, ізоляція, негативні наслідки);
стимулювання до звичайної законослухняної поведінки (спеціальне
запобігання – виправлення засуджених); посилення моральної заборони (загальне запобігання). Саме ці три складові і треба враховувати
при аналізі запобіжного впливу кримінального законодавства та вести
активний пошук їх нормативного і організаційно-управлінського вдосконалення при формуванні і застосуванні кримінально-правових норм
і інститутів. І якщо при певних історичних умовах розвитку країни той
чи інший запобіжний напрям не спрацьовує, з цього не випливає скептичне ставлення взагалі до інших запобіжних ефектів кримінального
законодавства.
На наш погляд, удосконалення запобіжної функції кримінального
законодавства лежить, з кримінологічної точки зору, на шляхах усунення умов, що послабляють мотиваційний вплив погрози застосування
кримінального законодавства з його негативними соціальними і правовими наслідками, і, навпаки, поширюють соціальні і психологічні
можливості посилення моральної заборони щодо вчинення злочину
і придбання просоціальних звичок.
Ефект запобіжного впливу кримінального законодавства в умовах
сьогодення вивчався нами у 2010 році за допомогою анкетування 678
засуджених до позбавлення волі в різних регіонах України. При цьому
ураховувалися соціально-демографічні і кримінально-правові риси
∗ 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування,
удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Харків, 13–14 жовтня 2011 р.) / ред. колегія:
В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2011.
С. 431–435.
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винних, а також причини, з яких кримінальна загроза не вплинула на
утримання від вчинення злочину.
Повністю результати цього дослідження і порівняння їх з даними
подібного анкетування вітчизняними на той час науковцями у 20‑х
і 70‑х роках ХХ століття знайшли своє відображення у низці наших
публікацій. Тут ми зупинимося лише на деяких показниках. Більшість
проанкетованих засуджених до позбавлення волі припадає на молодший і середній вік і складає 80,1%. Це відповідає віковій диференціації
засуджених до позбавлення волі в Україні. В основному це люди з середньою і вищою освітою, які пройшли важливу стадію соціалізації
і більш-менш адекватно оцінюють фактичну і юридичну сторони
своєї протиправної поведінки. Біля 55% – особи робочої спеціальності
і 36,2% – ті, що не мають взагалі ніякої спеціальності ( неповнолітні,
інваліди, пенсіонери, безробітні та ін.), а разом 91,2% – особи робочих професій і ті, які не отримали соціального статусу, а також
раніше судимі, котрі створюють потужний криміногенний потенціал
суспільства, поріг законослухняності яких часто залежить від конкретних життєвих ситуацій, алкоголізації, наркотизації, психічних аномалій,
що пересилюють погрозу кримінального законодавства. Більш ніж 80%
з них перед вчиненням злочину не навчались і не працювали. Думка
цих людей з приводу запобіжного впливу кримінального законодавства
віддзеркалює рівень кримінального потенціалу суспільства.
Уяву про рівень запобіжного впливу кримінального законодавства
на свідомість і волю засуджених дає таблиця 1.
Таблиця 1

Мотив, за яким кримінальне право не утримало
від вчинення злочину (відповіді засуджених), 2010 рік
Абсолютний
показник

Відносний
показник %

62

9,1

усе можливо

4

6,4

із-за ситуації

4

6,4

сміливий

8

12,9

не знаю

4

6,4

Варіанти відповідей
не боявся кримінального покарання,
тому що:
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Закінчення таблиці 1
Варіанти відповідей

Абсолютний
показник

Відносний
показник %

усе одно

8

12,9

захищав своє життя

4

6,4

без пояснення

30

48,6

боявся кримінального покарання, але
сподівався на безкарність

366

54,0

усе зробив, щоб уникнути покарання

154

22,8

своя відповідь:

96

14,1

відсутність грошей, нужда

34

5,0

не усвідомлював ступень відповідальності

36

5,3

знаходився у стані алкогольного
сп’яніння

26

3,8

Кримінально-правова погроза стає наочною уразі додержання
класичного принципу невідворотності покарання і його наслідків.
Ризик бути виявленим, притягнутим до кримінальної відповідальності
за вчинений злочин, повністю відбути призначене покарання багато
у чому залежить від тяжкості злочину, професіоналізму слідчих і оперативних співробітників, корупції, сумнівних за своєю правовою природою і соціальній доцільності амністій і помилувань, кримінального
і кримінально – процесуального законодавства про звільнення від
подальшого відбуття призначеного судом покарання тощо.
Отже, теоретичні розвідки і дані емпіричних кримінологічних
досліджень надають можливість висловити деякі рекомендації щодо
підвищення запобіжного впливу кримінального законодавства.
1. Збільшення ризику бути виявленим і покараним. Це є своєрідною реалізацією фундаментального принципу кримінального права
і кримінально-правової політики – невідворотності кримінальної відповідальності та покарання. Вважається, що ймовірність бути виявленим у вчиненні злочину і покараним є показником, який характеризує
результативність правоохоронної і правозастосовчої діяльності. Духовно ця ймовірність впливає на мотиваційну сферу поведінки і, таким
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чином, є одним із чинників не тільки індивідуального, але масового
вибору кримінальних варіантів поведінки. В Україні залишок нерозкритих злочинів минулих років на початок 2011 року складав понад
2 млн. злочинів, з яких понад 7 тис. вбивств, 17 тис. тяжких тілесних
ушкоджень, 1,5 млн. крадіжок, 207 тис. грабежів, 18 тис. розбоїв, 62 тис.
економічних злочинів тощо. За закінченням строку давності знято
з обліку біля 200 тис. кримінальних справ. За деякими математичними
підрахунками кожний другий злочинець може розраховувати на безкарність ( див. таблиця 1).
2. Підвищення загальнообов’язковості санкцій. Сьогодні спостерігається, так би мовити, «інфляція» кримінального закону, коли реальна
індивідуалізація кримінальної відповідальності не адекватна тяжкості
злочину, особі злочинця, захисту прав потерпілого та ін.
За статистичними даними, у 2002 р. від відбування покарання було
звільнено 108368 осіб, або 55,8% від загальної кількості засуджених;
у 2003 р. – 119146 осіб, або 59,5%; у 2004 р. – 126719 осіб, або 61,9%;
у 2005 р. – 108144 осіб, або 61,1; у 2006 р. – 96730 осіб, або 58,7% і ця
тенденція триває.
3. Протидія пануванню правового нігілізму у державі. Це негативне явище полягає у легально-офіційному поширенні кримінальної
субкультури. Кримінальна ідеологія виправдовує злочинну діяльність
соціальною несправедливістю. Разом із тим беззаконня, корупція, беззахисність пересічного громадянина перед чиновниками, безсоромне
порушення законів органами влади і управління, лицемірство і виправдовування елітних прошарків населення за порушення законності,
небувала пропаганда у ЗМІ насильства, кулачного права, сили грошей,
глуму над людиною, попрання моралі, вседозволеність – усе це та інше
зло різко знижують запобіжний ефект кримінального законодавства.
4. Поглиблення наших знань стосовно особистості. До підходу до
більш інтенсивного використання загально – превентивного впливу
кримінального законодавства важливе значення мають дослідження
психологами структури особистості, психологічних механізмів її діяльності, структури мотивацій поведінки, особливостей прийняття
рішень та ін.
5. Розширення законодавчо закріплених можливостей у конкретних
життєвих ситуаціях для прийняття правомірного рішення, у виборі
правомірного варіанту поведінки. Але поки що КК України недостат494

РОЗДІЛ 3. ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ І ПОВІДОМЛЕНЬ

ньо ефективно забезпечує такий вибір. Іноді цей вибір обумовлюється
додатковими нормативними «зобов’язаннями» потенційного злочинця, що унеможливлює діяти правомірно (наприклад, ч. 4 ст. 307 КК
України).
Є інші пропозиції.
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КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СИСТЕМІ
ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ *
1

1. У будь-якому суспільстві існує аномія. У суспільстві виникає
стан, у якому індивід опиняється у складних соціальних ситуаціях
об’єктивно, а нерідко і суб’єктивно, тобто певна частина населення
країни (регіону, міста, селища) не має можливості або не бажає керуватися загальноприйнятими правилами. Історично утворюється
синдром кримінального потенціалу, іншими словами, створюється
упевненість і навіть рішучість вирішувати проблеми, що виникають,
злочинним шляхом. Сукупність статистично зареєстрованих злочинних проявів цього потенціалу, який постійно змінюється, дає все
ж таки часткове уявлення про те, які прошарки населення країни найбільш криміногенні і внаслідок чого вони є такими. Так, наприклад,
згідно з проведеним у 2002 р. опитуванням, 34,9% молодих росіян
вважало, що в Росії неможливо жити за законом. Не погодились із
таким твердженням близько 10% респондентів. У решти виникли
утруднення з відповіддю. Більш песимістична картина складається
за результатами опитування студентів юридичних вузів цієї країни:
45% опитаних вважають виправданим порушення закону в певних
життєвих ситуаціях, 40% схиляються до думки, що розумна людина
завжди знайде спосіб оминути закон, якщо він йому заважає, а 28%
заявили, що вижити у країні в умовах, які склалися, і не порушувати
закон практично неможливо [1, с. 24].
2. Криміногенному потенціалу суспільства протистоїть правова
система, зокрема, кримінальне законодавство, яке виконує щонайменше три стратегічні функції: 1) репресивного залякування покаранням
та його негативними наслідками необмеженого кола осіб і винувату
в учиненні злочину особу; 2) ідеологічного залякування, тобто посилення морального тиску на особу і стимулювання її до правомірної
поведінки; 3) припинення злочинної поведінки на певних стадіях злочинної діяльності.
1
*  Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.‑практ.
конф. (м. Харків, 11–12 жовт. 2012 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов
(заст. голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2012. С. 475–478.
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Стратегію репресивного залякування покаранням та його негативними наслідками не слід перебільшувати, оскільки вона діє диференційовано. Наявність кримінального законодавства слугує, зокрема, й меті
руйнування впевненості членів суспільства у можливій безкарності
у зв’язку з девальвацією принципу невідворотності покарання. Ефективність загального запобігання злочинам за допомогою кримінального
законодавства в умовах сьогодення вивчалась нами методом анкетування 678 засуджених, які відбували покарання у виправних колоніях
різного рівня безпеки. Вісімдесят відсотків проанкетованих осіб становила молодь віком 18–35 років, що в цілому відповідає віковим характеристикам усього контингенту засуджених в Україні. Звертає на себе
увагу, що на 54% респондентів свідомо діяла стратегія репресивного
залякування, але вони сподівалися на безкарність, а 22,8% робили все,
щоб уникнути покарання [2, с. 95–103].
У 2009 р. нами також було проведено кримінологічне дослідження
з питань забезпечення якості кримінального законодавства у сфері
загального запобігання злочинності та практики його застосування.
За анонімною анкетою у різних регіонах України було опитано 2 тис.
респондентів, з яких 725 чоловіків і 1275 жінок віком від 14 до 70 років. Серед інших були поставлені такі запитання: «Чи утримує людей
від вчинення злочинів кримінальне покарання?»; «Чи були у вашому
житті випадки, коли ви могли вчинити злочин, але не вчинили його за
певними мотивами?». Відповіді поділилися таким чином: на перше
запитання позитивно відповіли майже 74%, негативно – 26%; на друге запитання – позитивно відповіли 65% і негативно – 35%. Кожний
шостий респондент заявив, що страх перед покаранням утримав його
від вчинення злочину. Майже 15% громадян указали, що вчиненню злочинів перешкоджали совість, огида до вчинення злочину, сором перед
родичами і близькими [3, с. 213–214]. Отже, стратегія ідеологічного
залякування все ж таки діє. Ця дія підвищується, коли норма права як
така тісно пов’язана з іншими чинниками соціальної регуляції – мораллю, ідеологією, звичаями, традиціями та ін. «Чистого» загального
запобігання злочинності виключно кримінальним законодавством не
існувало і не існує.
Стратегію припинення злочинної поведінки на певних стадіях злочинної діяльності (готування до злочину, замах на злочин, закінчений
злочин (статті 13–15 Кримінального кодексу України)) без криміналь497
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но-правового забезпечення складно собі уявити. Відповідно до частин
1 і 2 ст. 1 КК України його завданням є правове забезпечення охорони,
інакше кажучи, загальнолюдських цінностей від злочинних посягань,
а також запобігання злочинам. Для здійснення цього завдання Кодекс
визначає, які суспільно небезпечні діяння є закінченими злочинами і які
покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили. Отже, кримінальне
законодавство створює підвалини для кримінально-процесуальної,
оперативно-розшукової, слідчої, у тому числі запобіжної діяльності.
3. Виходячи зі змісту зазначених стратегій, кримінальне законодавство тим самим впливає (хоча і з різними результатами) на поведінку
суб’єктів суспільних відносин і в цьому сенсі їх регулює. Соціальна
цінність кримінального законодавства прямо пропорційна тому, наскільки воно здійснює свою превентивну, а отже, і регулятивну функцію
[4, с. 117]. Однак і регулятивна, і превентивна функції кримінального
законодавства втрачають свою запобіжну ефективність, якщо кількісноякісні показники злочинності виходять за певні розумні параметри, які
визначаються можливостями соціального контролю над нею. Ось чому
успішна запобіжна функція кримінального законодавства в системі
інших запобіжних заходів напряму залежить від реального втілення
у життя кримінологічної політики.
4. Треба мати на увазі, що запобіжна функція кримінального законодавства і його стратегій побудована все ж таки на почутті страху.
Але страх – це не тільки негатив, але й засіб підвищення рівня осмислення особою раціональності своєї поведінки, що підтверджується
емпіричними дослідженнями. Страх – один із стримуючих чинників
уродженої здатності людей до відхиляючої поведінки, у тому числі до
порушення заборон. Це, так би мовити, внутрішня противага генетичній владі інстинкту. У зв’язку з цим запобіжна функція кримінального
законодавства багато в чому залежить від його юридичної техніки
[5], кримінально-правової і кримінологічної політики держави. Вони
взаємопов’язані.
5. Удосконалення запобіжної функції кримінального законодавства передбачає, з одного боку, гуманізацію кримінальної відповідальності, а з другого – її посилення стосовно окремих проявів злочинності.
Слід обережно підходити до гуманізації кримінальної відповідальності, інакше взагалі відбудеться девальвування кримінального
права з його охоронною функцією. Безмежна гуманізація повинна
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мати розумні межі. Це стосується і можливості майбутнього Кодексу
кримінальних проступків. Згадаємо декриміналізацію злочинів проти
власності. Такого порушення прав і законних інтересів громадян історія
кримінального законодавства не знала.
Підвищення запобіжної функції кримінального законодавства може
здійснюватися шляхом створення усічених складів злочинів за окремі
злочинні прояви, посилення кримінальної відповідальності за багаторазовий рецидив злочинів та ін.
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ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І СУДИМІСТЬ
ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ *
1

Питання про висвітлення сутності судимості, тобто її соціальноправової обумовленості й практичного призначення, розглядалися
в багатьох наукових працях і вирішувалися по‑різному (В. М. Білоконєв,
В. В. Голіна, С. Й. Зельдов, А. А. Піонтковський, Є. О. Письменський,
М. В. Степаненко, В. Д. Філімонов та ін.). У сучасній кримінальноправовій доктрині робиться спроба розкрити сутність судимості не
лише через співвідношення її з покаранням, й в цілому з інститутом
кримінальної відповідальності.
Кримінальна відповідальність як соціально-правовий інструмент
в руках держави у широкому значенні – це різновид юридичної
відповідальності з комплексом передбачених законом кримінальноправових та кримінально-процесуальних засобів і процедур їх
реалізації. Зрозуміло, що перед цим інститутом ставляться певні цілі.
Нерідко їх зводять до цілей покарання, особливо тими вченими (і не
тільки), які ототожнюють кримінальну відповідальність і покарання.
Але вважається, що це не так. Цілі кримінальної відповідальності
і цілі покарання дещо співпадають, проте не зовсім. Цілі кримінальної
відповідальності більш широкі і далекосяжні: вони не закінчуються
виконанням покарання, оскільки кримінальна відповідальність є і
соціально-правовою протидією злочинності, і кримінально-правовим
реагуванням на окремі її прояви. Саме в останньому аспекті цілі
кримінальної відповідальності багато в чому співпадають з цілями
того покарання, яке призначено судом.
На наш погляд, до цілей кримінальної відповідальності можна
віднести такі: 1. Осуд злочинця і його діяння обвинувальним вироком.
Такий осуд – не тільки моральний осуд осіб, які небезпечно порушили
охоронювані кримінальним правом суспільні відносини, й певна процедура реалізації кримінальної відповідальності – з її обвинувальним
1
* Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар.
наук.‑практ. конф. (м. Харків, 10–11 жовт. 2013 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.),
В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2013. С. 540–543.
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вироком, позбавленнями й обмеженнями прав і свобод людини і громадянина. Моральний осуд доповнюється, таким чином, несприятливими наявними чи можливими державними примусовими наслідками,
які мають особистий, майновий або інший характер. Ці наслідки
потенційно закладені у конкретній судимості особи. 2. Покарання винних осіб. Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені
держави за обвинувальним вироком суду до особи, визнаної винною
у вчиненні злочину, і полягає у передбачених законом обмеженнях прав
і свобод засуджених (ч. 1 ст. 50 КК України). Воно є найбільш поширеною і головною формою реалізації кримінальної відповідальності
і водночас покликано забезпечувати поведінку людей відповідно до
вимог закону. Інститут кримінальної відповідальності через призму
властивостей покарання «демонструє» потенційну і реальну систему
каральних характеристик того чи іншого виду покарання і силу їх
впливу на правосвідомість особи: у кожному покаранні закладені моральні і фізичні страждання, особистісні втрати й обмеження різного
ступеня, втрата соціальної довіри тощо. Але значна частина цих втрат
і обмежень пов’язана не стільки з покаранням, скільки із судимістю
особи. 3. Пролонгування соціально-правового контролю над певною
категорією засуджених. Суспільство і держава на протязі тисячоліть
напрацювали систему заходів впливу на особу з метою спрямування її
поведінки у відповідності з домінуючими в ньому моральними і правовими уявленнями. Така система контролю над особою і є соціальним
контролем. Соціальний контроль ґрунтується на системі формальних
і неформальних інститутів, які дають можливість державі і суспільству
активно втручатися в поведінку людини. Практика боротьби зі злочинністю, особливо її рецидивним різновидом, свідчить про те, що особи,
які вчинили злочини, під час і після відбуття покарання внаслідок низки
об’єктивних і суб’єктивних обставин деякий час потребують певних
соціально-правових заохочувальних і стримуючих детермінант, котрі,
з одного боку, заохочували б таку особу до законослухняної поведінки,
тимчасово вводити певні обмеження прав і свобод із можливістю – при
дотриманні передбачених законом умов – позбутися їх назавжди, а,
з другого, – посилювали б (при порушенні цих умов) перспективну
відповідальність за свою поведінку. Такою детермінантою соціально-правового характеру й є інститут судимості. Без нього інститут
кримінальної відповідальності конструктивно був би незавершеним.
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Зазначені вище цілі кримінальної відповідальності досягаються і закріплюються і за допомогою притаманного їй інституту судимості, який
«супроводжує» засуджених під час і після відбуття покарання. Отже,
судимість – це своєрідний «золотий місток» інституту кримінальної
відповідальності між кримінальним минулим особи і законослухняним майбутнім, перехід якого (протягом перебігу строків погашення
або зняття судимості) засвідчує закріплення досягнутих результатів
виправлення і ресоціалізації особи.
Отже, інститут судимості – це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають у сфері досягнення і закріплення
цілей кримінальної відповідальності, а також посилення протидії
злочинності. Судимість – не просто констатація факту засудження
особи за злочин, а й (і це головне) наявність у зв’язку з цим певних
правовідносин між державною і злочином. Судимість особи завжди
носить конкретний характер. Вона тісно пов’язана з певним злочином, ступенем його тяжкості, видом і мірою покарання за нього і має
реальний зміст. Правові наслідки, які виникають із визнанням особи
судимою, хоча і передбачені в Кримінальному кодексі України та інших
законодавчих, а іноді й підзаконних актах, що викликає заперечення,
але їх дійсний обсяг для кожного засудженого різний і залежить від
виду, ступеня тяжкості вчиненого злочину, соціального статусу особи,
її поведінки тощо.
Наявність конкретної судимості є не лише біографічною, компрометуючою особу «плямою» у повсякденному розумінні, а й тягне
для неї у зазначених нормативними актами випадках обмеження її
конституційних, загальносоціальних прав і свобод та несприятливі
кримінально-правові наслідки. Образно кажучи, крізь «ширму» судимості «просвічується» індивідуалізована кримінальна відповідальність
з її загальносоціальними і кримінально-правовими наслідками.
Згідно з ч. 2 ст. 88 КК України судимість має правове значення у разі
вчинення нового злочину, а також в інших випадках, передбачених
законами України.
Відповідно до ч. 5 ст. 90 КК України, якщо особа, що відбула покарання, до закінчення строку погашення судимості знову вчинить злочин, перебіг строку погашення судимості переривається і обчислюється
заново. Виходить, що до завершення кримінальної відповідальності за
перший злочин особа знову притягається до кримінальної відповідаль502
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ності за новий злочин. По суті, переривається не якийсь абстрактно
визначений строк погашення судимості, а переривається дія певної
кримінальної відповідальності, і вона продовжується разом із новою
кримінальною відповідальністю. Тут виникає низка запитань стосовно
співвідношення цих двох кримінальних відповідальностей, тлумачення поняття «вчинення нового злочину», конструктивної доцільності
механізму перерви та обчислення строків погашення судимості та ін.
Закон не уточнює положення «інші випадки, передбачені законами
України», але, на наш погляд, саме воно легалізує наявні і можливі
загальноправові наслідки судимості, яких може бути необмежена кількість, і не завжди вони відповідають сутності конкретної кримінальної
відповідальності особи. Судимість, таким чином, може впливати на
правовий статус особи залежно від власного розсуду законодавця чи
управлінської структури у сфері будь-якої галузі права, діяльності.
Фактично на законодавчому рівні постановки питання про вид, зміст
та межі загальноправових обмежень за законодавством України вже
достатньо. Тому заслуговує на увагу пропозиція щодо необхідності
прийняття єдиного Закону України «Про правові наслідки судимості».
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НОВІ ПІДХОДИ ДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
В УКРАЇНІ *
1

Як відмічається у ЗМІ та виступах вищих посадових осіб нової
влади, однією з головних причин масових протестних акцій, унаслідок
яких в Україні відбулося повне переформатування влади, є вражаючих
масштабів корупція, насамперед у вищих ешелонах влади. У доповіді
Прем’єр-міністр України А. Яценюк зазначив, що у нас немає іншого
вибору, крім як сказати людям правду: корупція крок за кроком поспіль 20 років посилювалася, а починаючи з 2011 р. перейшла до рангу
грабування і розкрадання країни неймовірними темпами. Він наводить
приклад із Міністерством доходів і зборів, яке використовувало електронну систему для того, щоб знати, хто і скільки заробляє, хто і скільки
відмиває «брудних» грошей, і контролювати, чи занесли або ні ту чи
іншу суму міністрові [1, с. 4]. Міністр юстиції України наголосив, що за
минулий рік бюджет недорахував близько 300 млрд. грн. через величезну корупційну складову, яку активно втілювала у життя минула влада
[2]. За думкою вчених (В. Я. Настюк, В. В. Бєлєвцева та ін.), корупція
слугує однією з причин розвитку терористичної діяльності в Україні.
З точки зору кримінології корупція – це соціальне явище, різновид
правового цинізму, змістом якого є система негативних поглядів, настанов і діянь, спрямованих на задоволення особистих, групових або
корпоративних інтересів шляхом використання владних повноважень
або службового становища особами всупереч інтересам держави і суспільства. Цим визначенням хочемо підкреслити, що корупція – явище
триєдине: особи, уповноважені на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, які зловживаючи наданими їм повноваженнями, одержують неправомірну вигоду матеріального або нематеріального характеру, легальне визначення якої дається у примітці до ст. 3641
КК України; будь-які інші фізичні особи, що підлягають кримінальній
відповідальності (розділ ІV КК України), які схиляють осіб до протиправного використання зазначених вище службових повноважень та
1   
* Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції :
матеріали наук.‑практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад.
В. В. Сташиса ; редкол.: В. І. Борисов (голов. ред.) [та ін.]. – Х. : НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, 2014. С. 5–10.
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пов’язаних із цим можливостей, і, образно кажучи, корупційний дух,
тобто стан суспільства, в якому у значній мірі капіталізовані такі загальнолюдські цінності, як чесність, гідність, совість, обов’язок, скромність
та ін. Останні перетворені на товар. Деякі фахівці, мабуть, від відчаю
оцінюють корупцію навіть як хворобу, що вразила суспільство.
Корупція – перш за все соціальне явище, яке на рівні кримінологічного узагальнення означає тотальний продаж влади різними способами
(зловживання службовим становищем; пряме використання службовою
особою прав, повноважень, впливу з метою особистого збагачення; продажність громадських і політичних діячів, працівників управлінських
органів, інституцій та ін.). Корупція проявляє себе, зокрема, у корупційних правопорушеннях, тобто в умисних діяннях, що містять ознаки
корупції, учинених особами, зазначеними у ч. 1 ст. 4 Закону України
«Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 р. та за
які законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність (ст. 1). Проте це не означає, що
корупційні прояви скрізь однакові. Вони мають конкретний галузевий
характер із певним набором детермінуючих обставин і мотиваціями.
Тому протидія корупції бачиться не у нескінченому пошуку міфічних
причин корупції – вони відомі з давніх-давен, не у проголошенні гучних загальнодекларативних намірів, що сподобаються чиновникам,
а у скороченні галузевих умов, які сприяють корупційній мотивації
або полегшують досягнення її результатів. З усуненням галузевих, інституційних умов скорочуються, хоча і не зникають зовсім, корупційні
прояви (наприклад, у судовій сфері, сфері правоохоронних органів,
державної служби, сфері охорони здоров’я, парламенті, політичних
партіях, освітній системі, бізнесі, військовій сфері, ЗМІ). Корупційність
в Україні стала не лише звичною, а й на людському рівні вже давно
легалізувалася. Українці тотально не довіряють владі, причому усім її
гілкам. Отже, є потрібним постійний пошук антикорупційних стратегій
з їх конкретними практичними заходами- кроками.
На сучасному етапі протидії корупції зусилля держави і суспільства
повинні зосередитися саме на скороченні корупційних проявів у головних (навіть вищих) сферах усіх гілок влади, які найбільш уражені
корупцією. Треба сконцентрувати увагу на «підпіллі» корупції – її
владних і галузевих умовах. До стратегій, які спрямовані на скорочення
корупції, належать, на наш погляд, такі:
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– скорочення практичних можливостей учинення корупційних
правопорушень;
– втручання у кризові ситуації;
– зміна структури стимулів щодо корупційних діянь;
– залучення бізнесу до антикорупційних процесів;
– участь громадськості у протидії корупції.
Це не означає, що применшується роль інших стратегій перспективного характеру у запобіганні корупції або відбувається пошук
нових. Слід зазначити, що частково конкретні заходи цих стратегій
розпорошені у безлічі документів (законах, підзаконних актах, засадах, концепціях, рекомендаціях, пропозиціях учених та ін.). Вони
викладені непослідовно, частково їх ще не створено, однак пошук йде.
Але головне лихо – заходи проголошуються, однак не виконуються, не
контролюються, не аналізується їх результативність.
Тому ми пропонуємо сконцентрувати найбільш потужні – невеликі
за кількістю і людським факторам – заходи у названих вище стратегіях,
що націлюють суб’єктів запобігання корупції на конкретний результат.
1. Скорочення практичних можливостей учинення корупційних
правопорушень. Фактичні масштаби цієї стратегії необмежені. У технічно розвинутих країнах вони більші, у технічно слабких – менші.
Провідна ідея стратегії і відповідних їй заходів – створення більш
ефективних бар’єрів, перепон, ризиків для вчинення корупційних діянь або використання їх вигод, тобто мінімізація галузевих умов, що
сприяють учиненню корупційних проявів. Заходи цієї стратегії можуть
бути класифіковані на такі:
а) правові. Перш за все це посилення кримінальної відповідальності (не адміністративної, цивільно-правової чи дисциплінарної,
а кримінальної) за вчинення корупційних дій, зловживання службовим
становищем, як це було раніше у КК України 1960 р., без безглуздої
«вартісної» диференціації і визначення суми подарунків. По суті, ця
стратегія – це стратегія залякування.
Наприклад, пропонується (і частково вже реалізовано) надати
громадянам право при спілкуванні з чиновниками фіксувати всю розмову на відео-, аудіотехніку; право безпосередньо звертатися до суду
у випадку фіксації порушення, а суд зобов’язаний протягом короткого
строку відкрити провадження і, за участі ЗМІ, публічно розглянути таке
звернення; розширити права і можливості приватного обвинувача та
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ін. Це і закон про люстрацію, введення комп’ютерного оформлення документів про дозвіл, скорочення їх обсягу та багато іншого. Крім того,
необхідно здійснити потужний вплив на правосвідомість громадян,
тобто дати зрозуміти суспільству, що йде рішуча боротьба з корупцією.
б) організаційно-управлінські. До них можна віднести: створення
Національної служби боротьби з корупцією, яка наділена функціями
дізнання і слідства; спрощення правил процедури щодо різних дозволів; обмеження кількості перевірок, декларування доходів і витрат;
можливо, прийняття Закону України «Про Національне бюро антикорупційних розслідувань»; зміна умов зарахування абітурієнтів до
вузів; перехід на електронну систему контролю за акцизами, тому що
акцизні марки активно підробляються (наприклад, лише у Харкові
восени 2013 р. було вилучено 10 млн, підроблених марок, а також 5 типографських станків, на яких ці марки фальсифікувалися); припинення
корупційних схем продажу ліків, наркотиків, зброї та ін.;
в) кадрові (впровадження у практику положень Закону України
«Про правила етичної поведінки» від 17 травня 2012 р.; підвищення
професійного рівня та проведення більш жорстокого професійного
відбору кадрів; експериментальне впровадження професії криміналіста-кримінолога з відповідними функціями тощо).
г) технічні та технологічні (наприклад, використання сучасних
засобів спостереження; підвищення рівня ризиків для злочинців; введення технології Codentify тощо).
2. Втручання у кризові ситуації. Втручання у кризові ситуації
слід розуміти і використовувати по‑різному. Але головна ідея цієї
стратегії – втручання у корупційні процеси, схеми, діяння з метою
їх переривання і припинення. Ними є різні за правовою природою
і технологією здійснення конкретні запобіжні заходи. Органом, який
міг би оперативно включатися у припинення корупційних схем, може
стати Національна служба боротьби з корупцією. Досвід створення
такого органу запозичений у західних країнах, які свого часу мали
проблеми з корупцією широкого масштабу. Нині подібна ситуація
і в Україні: корупція у нас має надзвичайно широку сферу покриття.
При цьому дуже великий відсоток корупційних діянь спостерігається
при державних закупівлях, особливо на державних підприємствах та
в національних акціонерних компаніях. Тому Нацслужбі пропонується
надати функції дізнання та слідства, під що підпадатимуть не лише
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чиновники 1–3 рангів, а й керівники держпідприємств та НАКів разом
із колишніми високопосадовцями [3]. Так, наприклад, частково було
зупинено оборудку так званої «вишки Бойка», коли нафтові комплекси
закуповувалися за кордоном за 248 млн доларів, а продавалися українській державній компанії за 400 млн доларів [4].
3. Зміна структури стимулів щодо корупційних діянь. Зміна структури стимулів передбачає (як один з аспектів цієї стратегії) здійснення
ефективних заходів щодо позбавлення правопорушників можливостей
використовувати прибутки, отримані внаслідок корупції (декларування
витрат, прибутків родичів; заморожування, конфіскація і повернення
активів, здобутих у результаті корупційних діянь; упровадження системи зовнішнього аудиту процедур державних закупівель та ін.).
4. Залучення бізнесу до антикорупційних процесів. Корупція є найбільшою перешкодою для нормального функціонування бізнесу. За
результатами дослідження інвестиційного клімату в Україні (2011 р.),
бізнес витрачає на корупцію до 10% свого прибутку. Проведене Центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» у межах
проекту «Об’єднуємося заради реформ» дослідження дозволяє зробити
висновки, що головними кроками скорочення корупції є: залучення бізнесу до програм подолання корупції, причому не лише національного,
а й іноземного. «Ми пропонуємо вам, – звернувся до представників
іноземного бізнесу міністр Кабінету Міністрів О. Семерак, – допомогти нам у боротьбі з корупцією і повідомляти про вияви, з якими
ви стикаєтеся: на митниці, в урядових кабінетах чи будь‑де. До того
ж слід мати на увазі підтримку цих програм вищим керівництвом держави; пошук нової еліти, яка може цю політику впровадити у життя;
формування культури неприйняття корупції всередині компанії на рівні
топ-менеджерів та інших співробітників; спільне просування антикорупційних принципів ведення бізнесу та відстоювання своїх інтересів
тощо [5, с. 11–12].
5. Участь громадськості у протидії корупції. Участь громадськості у протидії корупції бачиться насамперед у підтримці зусиль
нової влади у цьому напрямі. Окремим напрямом стратегії запобігання
корупції, – зауважує В. І. Борисов, – має стати атмосфера несприйняття
корупції та сприяння усвідомленню кожним громадянином, що його
особиста участь в антикорупційному русі є вагомим внеском у наведенні ладу в нашій країні. Пропонується розробка і прийняття окремого
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Закону України «Про основи громадського контролю за діяльністю
органів державної влади та місцевого самоврядування», і на його основі
внесення відповідних змін до спеціального законодавства» [6, с. 14].
Крім того, ефективність участі громадськості у запобіганні корупції
можлива тільки у взаємодії з державними органами. Громадськість
повинна стати своєрідним «оком» такого органу, як, наприклад, Національна служба боротьби з корупцією. Але тут повинна діяти виваженість і обережність, інакше цей контроль перетворюється на
доноси і наклепи. Галузевий підхід до запобігання і протидії корупції
повинен визначити, на наш погляд, форми, глибину взаємодії громадськості з державними органами – від дорадчих, допоміжних функцій до
участі у нормотворчості. Доцільно, щоб громадськість мала широкий
доступ до будь-якої інформації стосовно різних сфер суспільного і навіть приватного життя. Так, пропонується прийняти комплект законів
«Про громадський контроль в Україні», «Про контроль за доходами
і витратами фізичних осіб», який би суттєво призупинив надмірне
збагачення посадовців.
Є й інші новітні підходи до запобігання і протидії корупції.
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СУДИМІСТЬ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ,
СОЦІАЛЬНІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ *
1

Судимість – складне юридичне поняття, яке має багатофункціональне кримінально-правове, соціальне і кримінологічне призначення.
Інститут судимості (статті 88–91, 108 КК України) тісно пов’язаний
з іншими інститутами кримінального права, кримінально-процесуального законодавства, правовим статусом особистості, інститутами ресоціалізації і адаптації засуджених та соціального контролю, а у більш
широкому масштабі слугує своєрідним індикатором морального стану
суспільства, показником його криміногенного потенціалу, підставою
для розробки і впровадження заходів запобігання злочинності. Судимість особи – це її правовий стан, створений реалізацією кримінальної
відповідальності, що виникає внаслідок засудження винної особи обвинувальним вироком суду за вчинення нею злочину до будь-якого покарання, який виступає підставою для державного осуду і застосування
до цієї особи передбачених законом на протязі певного, установленого
законом часу, обмежень і втрат та який відіграє роль засобу, що сприяє
досягненню і закріпленню цілей покарання.
Необхідно розрізняти низку понять, складовим елементом яких
є судимість, але таких, що мають різний зміст: судимість як факт засудження; судимість як певний правовий стан конкретної особи; інститут
судимості; стан судимості у суспільстві.
Судимість як факт засудження особи судом можна розглядати
у різних аспектах: це і риса біографії людини, яка, можливо, буде
супроводжувати її все життя і навіть залишиться у пам’яті нащадків,
незважаючи на те, що судимість погашена чи достроково знята та не
має правового значення; це і характеристика особистості; це і певний
моральний осуд, ставлення до такої особи з боку інших громадян,
трудового колективу тощо.
Судимість як певний правовий стан особи свідчить про те, що вона
має конкретну непогашену або незняту судимість. Судимість персоніфікована і пов’язана лише з даною особою; її часові межі чітко визначені
*  Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків : матеріали
міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Харків, 9–10 жовт. 2014 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов.
ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2014. С. 421–424.
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у законі; обмеження прав і свобод, а також інші несприятливі для особи
правові наслідки пов’язані не взагалі із судимістю, а з тим злочином,
який вчинила особа і за який була засуджена. Наприклад, за ст. 75
Конституції України не може бути обраним до Верховної Ради України
громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо
ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.
Разом із тим за КК України (ст. 12) значна частина необережних злочинів віднесена до тяжких і особливо тяжких злочинів, які є наслідком
умисного зухвалого порушення елементарних вимог безпеки. Чи може
такий громадянин обиратися депутатом?
У кримінологічному аспекті судимість може виступати як кримінально-правова риса характеристики особи злочинця. У даному разі
судимість відображає той злочин, який вчинила особа, і навіть його
класифікаційну приналежність, що має безпосереднє відношення,
по‑перше, до кримінальної біографії особи, її кримінальної «кар’єри»
і, по‑друге, до погашення і зняття судимості, оскільки, скажімо, за
сучасним законодавством строки її погашення залежать від ступеня
тяжкості злочину, за який особа засуджена.
Інститут судимості – це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають у зв’язку з реалізацією кримінальної
відповідальності. Дану сукупність складають відповідні норми КК,
нормативно-правові акти загальноправового характеру, в яких так
само зазначені несприятливі наслідки наявної судимості в особи. Крім
того, інститут судимості виступає як конструктивний елемент інших
інститутів кримінального права (наприклад, повторність і рецидив злочинів, погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин
до досягнення ними 18 років, тощо).
Згідно з ч. 2 ст. 88 КК України судимість особи має правове значення
у разі вчинення нею нового злочину, а також в інших випадках, передбачених законами України. Кримінально-правові наслідки судимості
полягають в тому, що, по‑перше, її наявність в особи перешкоджає
застосуванню до неї деяких інститутів кримінального права або його
окремих положень, які пом’якшують кримінальну відповідальність;
по‑друге, за її допомогою законодавець конструює низку інститутів
кримінального права, які при індивідуалізації кримінальної відповідальності за умов, указаних у законі, навпаки, сприяють їх застосуванню, що обтяжує правове становище особи, посилює її кримінальну
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відповідальність. Тобто у стратегії кримінально-правового залякування
судимість є додатковим до кримінальної відповідальності елементом
гарантії законослухняної поведінки як засуджених, так й інших осіб.
Загальноправові наслідки судимості випливають із нормативного
положення, якого не було у КК України 1960 р., а саме: судимість має
правове значення «…також в інших випадках, передбачених законами
України». Загальноправові наслідки судимості – це різноманітні за
обсягом і порядком настання часткові обмеження прав і свобод особи,
яка перебуває у стані судимості, що передбачені нормами різних галузей права, крім кримінального, і застосовуються протягом усього або
частини строку судимості особи, але не входять до змісту конкретної
кримінальної відповідальності. Закон не уточнює положення «інші випадки, передбачені законами України», але, на наш погляд, саме воно
легалізує наявні і можливі загальноправові обмеження прав і свобод
судимої людини, яких може бути необмежена кількість. І не завжди
вони відповідають сутності конкретної кримінальної відповідальності
особи, практичній доцільності і навіть законності. Судимість, таким
чином, може суттєво впливати на правовий статус особи залежно від
власного розсуду законодавця. Фактично на законодавчому рівні постановки питання загальноправових обмежень уже достатньо. Вказівка
на те, що обмеження прав і свобод допустимо у випадках, передбачених
лише законами України, є дуже важливою. Тому заслуговує на увагу
пропозиція щодо необхідності прийняття єдиного Закону України
«Про правові наслідки судимості». Закон може мати й іншу назву
[1, с. 25–51].
Існує і таке соціально-правове поняття, як стан судимості у суспільстві. Взагалі термін «стан судимості» може тлумачитися по‑різному, але
в даному контексті стан судимості використовується як показник засудженості осіб серед населення. Отже, поняттям «стан судимості» охоплюється статистика судимості, тобто кількісно-якісна характеристика
сукупності осіб, засуджених судами України протягом певного часу. Але
можливо розглядати стан судимості й трохи ширше – з кримінологічних
позицій – як значущий показник кримінальної реальності у суспільстві,
його криміногенного потенціалу, морально-психологічного клімату. За
період з 1991 по 2013 рр. було засуджено (із числа виявлених осіб, що
вчинили злочини) понад 4 млн. громадян, тобто майже кожний 10–11‑й
громадянин України мав (а можливо ще має) судимість. Приблизно
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одна третини з них засуджувалася до різних строків позбавлення волі
[2, с. 233]. Помітною рисою кримінологічної характеристики сучасної
особи злочинця є те, що десь до 70% з них – це особи працездатного
віку, які до вчинення злочину не навчалися і не працювали, а головне –
не мали кримінального минулого, тобто судимості. Щорічно частина
з них поповнює злочинний світ. Для певної частини засуджених до
позбавлення волі судимість – не осуд, а, на їх думку, честь. Особливо
така думка поширюється серед неповнолітніх і молоді: бути судимим,
носити знаки належності до злочинного кола є ледве не ознака найвищої доблесті [3, с. 56–57]. Отже, кримінальна субкультура поволі просякає в загальну культуру населення, руйнує її, нав’язуючи притаманні
правопорушникам зразки злочинної правосвідомості.
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КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ
І ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ *
1

Nullum crimen et nulla poena sine lege – фундаментальний принцип
сучасної кримінально-правової доктрини. Цей принцип закріплений
у ст. 11 Кримінального кодексу України (надалі – КК України), яка
наголошує, що злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. Отже, злочином стає діяння (дія чи бездіяльність) тоді, коли воно
відповідним чином криміналізовано, тобто заборонено під загрозою
покарання і «знайшло» певне місце в одному з розділів Особливої частини КК України. Законодавець також констатує, що криміналізованому
діянню притаманні такі ознаки, як: суспільна небезпечність, винність
і належна суб’єктність.
Процес криміналізації і декриміналізації тих чи інших діянь повинен мати, на наш погляд, вихідні теоретичні положення стосовно
уявлення про сутність злочину та ознаки, що формують його поняття.
Існує безліч спроб визначити поняття так званого природного злочину. Наведемо лише кілька з них.
Р. Гарофало вважав, що злочином є діяння, що у будь-який час
і у будь-якому місці порушує відоме звичне поняття людяності та
справедливості або чесності. За Е. Феррі: злочин є діянням, що вчиняється внаслідок особистісних чи антисоціальних спонукань, та
уражає умови буття, ображає середній рівень моральності певного
народу у даний момент його існування. За Г. Тардом: злочини – це
всі діяння, що породжуються повсюди і завжди тими органічними
спонуканнями людської природи, які однакові завжди і скрізь; діяння,
котрі суперечать основним умовам соціального життя і викликають
завжди і повсюди несхвалення та осуд. За визначенням В. Спасовича
злочин – ті злочинні діяння, що несумісні зі співжиттям людей і не
можуть бути охоронювані іншими, менш насильницькими засобами –
народним вихованням, освітою, цивільним стягненням, мораллю,
громадською думкою. М. Таганцев визнавав злочином діяння, що
1   
* Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф., 8–9 жовт. 2015 р. /
редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків : Право,
2015. С. 411–414.
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посягає на такий охоронюваний нормою життєвий інтерес, який у даній країні, у даний час визнається настільки суттєвим, що держава
за відсутністю інших заходів охорони погрожує тому, хто посягає на
нього, покаранням [1, с. 18].
Узагальнення вищенаведених спроб теоретичного визначення поняття злочину показує, що злочинами є діяння, що порушують: основні умови співжиття; суперечать людяності, справедливості, чесності;
посягають на суттєві особистісні, державні й суспільні інтереси; ображають моральні устої народу; викликають громадське несхвалення
та осуд. Ці положення ще за часів царської Росії й у подальшому за
радянських часів впливали на формування поняття злочину як основи
для криміналізації і декриміналізації. Так, у § 5 проекту Кримінального уложення 1813 р. [2, с. 2]. Уложенні про покарання кримінальні
та виправні 1845 р. [3, с. 8], Кримінальному уложенні 1903 р. [4, с. 8]
визначалося поняття злочину, виходячи з матеріальної або формальної
його ознаки [5, с. 225–230]. Кримінальним кодексом 1922 р. у ст. 6 злочином визнавалася будь-яка суспільно небезпечна дія чи бездіяльність,
що загрожує основам радянського устрою і правопорядку, встановленому робітничо-селянською владою на перехідний до комуністичного
устрою період часу [6, с. 73]. Стаття 7 КК 1927 р. наголошувала, що
суспільно небезпечним діянням є будь-яка дія чи бездіяльність, що
загрожує радянському устрою або руйнує правовий порядок, який
установила влада робітників і селян на перехідний до комуністичного
устрою період часу [7, с. 149].
Кримінальні кодекси України 1960 і 2001 рр. фактично відмовилися від поняття злочину, замінивши його вказівкою, що злочином
є суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), які вже
криміналізовані і передбачені цими кодексами. А чи дійсно вони всі
суспільно небезпечні в істотній мірі і чи реальною була необхідність їх
криміналізації – невідомо, оскільки самого поняття злочину – моделі
для криміналізації – у сучасному кримінальному законодавстві не закріплено. Правда, у спеціальній літературі, присвяченій і питанням криміналізації, і питанням пеналізації (а вони численні), серед показників,
що містять інформацію щодо необхідності криміналізації і пеналізації,
називають, зокрема: суттєву, навіть високу суспільну небезпечність
діяння; географічну поширеність у країні/регіоні певного суспільно
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небезпечного виду діянь; неефективність інших галузевих правових
засобів впливу на зазначені діяння; їх статистичну очевидність; можливість адекватного закріплення відповідних заборон у нормах кримінального права; політичну доцільність; достатність доказової бази для
реального втілення принципу невідворотності покарання; солідарність
населення з необхідністю криміналізації/декриміналізації, пеналізації
чи депеналізації певного діяння або явища та ін. [див. : 8; 9, с. 272; 10,
с. 51; 11, с. 78–82 та ін.].
Очевидно, що отримання об’єктивної інформації про сутність
і зміст явища, що виникає або вже існує, його суспільну небезпечність
є можливим за умови попереднього (перед вирішенням питання про
криміналізацію) кримінологічного дослідження стосовно: причин
виникнення і поширення в країні/регіоні того чи іншого явища; особистості осіб, які його вчиняють; наявності потерпілих (жертв) та
обсягу інших негативних наслідків; рівня латентності; прогнозування
розвитку криміногенних ситуацій при здійсненні криміналізації чи
декриміналізації або пеналізації і депеналізації; поліпшення чи погіршення соціально-психологічного клімату у суспільстві або у певній
групі населення; міжнародної реакції тощо. Саме кримінологічні дослідження тих чи інших, на перший погляд, поодиноких, суспільно
небезпечних діянь здатні виявити суспільно загрозливе явище, що
виникає або вже існує. Таке явище криміналізувати значно трудніше,
оскільки потрібно вводити інші класифікатори злочинів у кримінальному праві (наприклад, за різними злочинними проявами проти
життя та здоров’я особи – «насильство в сім’ї»; за кишеньковими
крадіжками – професійну злочинність; за окремими випадками насильницького задоволення статевої пристрасті у неприродній спосіб із
малолітніми – педофілію; за умисним знищенням або пошкодженням
майна – вандалізм; за терористичними актами – тероризм та ін.). Ці
приклади наведені для майбутнього законодавця, якому, можливо,
доведеться мати справу зі створенням таких кримінально-правових
новел, запобіжний вплив яких здійснюватиметься не лише відносно
конкретних дій і осіб, а й щодо самого явища. Ця ідея, поки що повільно, але знаходить втілення в КК України 2001 р., скажімо, у ст.
203² КК («Зайняття ігорним бізнесом»); ст. 257 КК («Бандитизм»);
ст. 2585 («Фінансування тероризму») та ін.
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КРИМІНОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ
ДЛЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЗАПОБІГАННЯ
ЗЛОЧИННОСТІ *
1

1. На наш погляд, кримінологічна політика є складовою частиною
державної внутрішньої соціально-економічної політики, яка на основі Конституції України, законодавчих та інших нормативно-правових
актів, теорії кримінології та інтегрованих нею знань інших наук визначає директивні засади й шляхи, якими керується держава при здійсненні не репресивної протидії злочинності та її проявам. Тим самим
кримінологічна політика на основі теоретичних і прикладних надбань
української кримінології зумовлює цілеспрямований вплив держави на
розвиток суспільних відносин та являє собою своєрідну єдність. Ця
політика передбачає, по‑перше, державний задум, курс щодо раціональних напрямів і методів розв’язання актуальних проблем запобігання
злочинності; по‑друге, конкретизацію цього курсу у директивному
законодавчому документі (можливо у виді концепції, основ, основних
засад тощо), в якому прозоро й чітко викладаються керівні засади та
шляхи досягнення об’єктивних поточних і перспективних цілей запобігання злочинності й окремим її проявам; по‑третє, керований процес
здійснення відповідних заходів, тобто перехід їх у площину практики,
що потребує особливого виду діяльності держави, її інституцій, громадськості та вирішення низки завдань організаційно-управлінського
характеру з урахуванням потреб й інтересів людини.
2. Кримінологічна політика має стати потужним раціональним
науково-практичним засобом, за допомогою якого стабілізується напружена кримінальна ситуація, вибуховонебезпечний криміногенний
потенціал сучасного українського соціуму. При цьому дуже важливою
є вимога: «Не нашкодь!». Правильно було зауважено, що «наріжним
каменем профілактики є визначення максимально реалістичних цілей
запобігання злочинності. Поки цього немає» [1, с. 20]. Некомпетентні,
завищені запобіжні заходи, як і нелегітимні рішення держави, органів
1
* Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення,
законотворення та правозастосування : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Харків, 12–13 жовт. 2016 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов.
ред.) та ін. Харків : Право, 2016. С. 454–457.
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державної влади та органів місцевого самоврядування, позначаються
на авторитеті кримінологічної науки, аж до соціального розчарування
і фінансового бойкоту з боку урядів [2, с 380].
І це дійсно так. Лише один приклад. У 2006 р. Рахунковою палатою
Верховної Ради України було проведено аудит ефективності виконання
Комплексної програми профілактики злочинності на 2001–2005 рр.
Аудит засвідчив, окрім іншого, що більшість її заходів не була спрямована на ефективне вирішення загальнодержавних проблем у сфері
профілактики злочинності, й, по суті, вони стали відомчими планами
роботи з виконання функціональних завдань органів виконавчої влади
у цій царині [3]. Отже, показником «соціальної зрілості кримінологічної
політики» (В. М. Сомін), якщо вона відбувається, є сприятливі тенденції кількісно-якісних характеристик злочинності. Якщо навпаки, то
це свідчить про певні прорахунки як теоретичного, так і практичного
характеру, що сприяє поглибленому вивченню проблеми, проведенню
додаткових теоретичних і емпіричних досліджень, тобто розвитку
кримінологічної науки.
3. Кримінологічна політика формується на уявленнях, що підтверджуються і підтримуються світовою практикою, про те, що поступове витіснення злочинності можливе лише внаслідок здійснення
«мудрої соціальної політики». Усі інші запобіжні напрями суспільних,
правових, природознавчих наук і практик необхідні, їх потрібно
розвивати й удосконалювати, але внаслідок своїх інституційних
можливостей вони не здатні докорінно впливати на детермінанти злочинності, руйнуючи їх. Отже, кримінологічна політика трансформує
науково обмежені і вузьковідомчі інтереси суб’єктів запобігання та
протидії злочинності на державні інтереси. Кримінологічна політика,
з одного боку, стримує прибічників «зайвої» юридизації, другорядності кримінології у порівнянні, наприклад, із кримінальним правом,
а з другого – сприяє психологізації і соціологізації, поглинаючи її
у безодні підсвідомого і безлічі чинників. На наш погляд, злочинність не слід розуміти як містичне, незрозуміле людському пізнанню
(звідси нескінченні дискусії щодо її сутності) явище (може дійсно
треба відмовитися від надання злочинності абстрактного поняття
«явище») [4, с. 135–137]. Не виключно, що немає якогось явища, а є
людська практика, один кінець якої – прогрес, а другий – регрес. Тоді
і запобіжні заходи стануть простіше, а проблема, хоча б частково,
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буде вирішена. Сприйняття злочинності як явища призводить до витрачання багатьох ресурсів держави – іноді на пусте теоретизування.
Наприклад, ставиться завдання подолати корупцію, при цьому менше
звертається уваги на те, що вона – «явище». У результаті перед цим
поняттям зніяковіє практика. Явище – це суб’єктивне поняття, воно
робиться за хибною практикою кримінально-правової статистики поєднувати непоєднуване. Не завжди кількість переходить у якість. Для
західної кримінології взагалі не характерне вживання та теоретичне
визначення поняття злочинності. Її розуміють здебільшого як робоче
поняття, що означає сукупність індивідуальних злочинів [4, с. 128].
Кримінологічна політика підштовхує інші різновиди політик, наприклад, кримінальну процесуальну політику, оцінити свої запобіжні
функції у діяльності відповідних органів (дізнання, досудового розслідування, судового провадження та ін.), що безпосередньо пов’язано
з криміногенним комплексом, правосвідомістю громадян, громадською
думкою та ставленням громадян до діяльності органів охорони правопорядку. Це означає, що кримінально-правова, кримінальна процесуальна, кримінально-виконавча політики повинні відштовхуватися від
основ політики кримінологічної. У майбутньому без неї вони не можуть
самостійно розвиватися.
4. Значення кримінологічної політики полягає ще й у тому, що
вона, по‑перше, дасть можливість впливати на діяльність органів охорони громадського порядку, громадської безпеки, і, по‑друге, наблизить
практику до кримінології, яка до цього часу не є затребуваною, хоча
і законодавець, і органи державної влади та самоврядування, і практика
охоче і залюбки вживають кримінологічну термінологію: «запобігання», «профілактика», «запобіжний вплив»; по‑третє, потягне за собою
теоретичні розробки проблем і цілей запобігання, об’єкта і суб’єкта
запобіжного впливу, стратегій і тактик запобігання окремим видам
злочинів; по‑четверте, поглибить емпіричні дослідження ефективності
діючої системи запобігання злочинності, що тісно пов’язано з нагальною у наш час практикою організації та управління здійсненням
кримінологічної політики. Отже, можна сказати, що у загальному виді
завдання організації та управління на будь-якому рівні полягає у забезпеченні переходу від того стану, в якому система перебуває на сучасному етапі, до запланованого стану [5, с. 62–63]. У сфері запобігання
злочинності організація й управління мають специфічний, відмінний
520

РОЗДІЛ 3. ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ І ПОВІДОМЛЕНЬ

від звичайного адміністрування, характер, оскільки вони здійснюються
проти не підпорядкованих об’єктів управління, яким притаманні властивості, що нерідко не піддаються поясненню, і причини існування
яких не з’ясовані наукою. Ці питання мають вирішуватися у тісному
взаємозв’язку кримінологічної теорії і практики її реалізації.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ,
КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО *
1

1. Глобалізація – світовий комунікативний процес, який залежно
від його керованої спрямованості може мати геополітичні, військові,
економічні, демографічні, соціальні, психологічні, а отже, і кримінологічні наслідки, що потребують адекватних різноманітних національних
і міжнародних кримінологічних і кримінально-правових форм впливу
на традиційні і нові прояви злочинності.
2. Сучасна злочинність – явище кількісно та якісно різнопланове,
багатофакторне: від сімейно-побутових, дозвільних, ситуативних з їх
типовими причинами та умовами до високоінтелектуальних, технологічних, професійних, організованих, транснаціональних, завжди
продуманих, суб’єктивно-об’єктивно обумовлених, корупційно захищених її різновидів, що «набуває все більшого розмаху та огидних
форм, все частіше втручається у повсякденне життя людей» [1, с. 17].
Тому перед кримінологією і кримінальним правом стоїть «тріумвірат»
невідкладних завдань:
– розробка запобіжної стратегії зменшення можливостей учинення
будь-яких злочинів;
– виявлення особливостей умов, що супроводжують глобалізацію
і що сприяють або полегшують вчинення злочинів, із метою їх своєчасного прогнозування і досягнення перспективи мінімізації, а також
вивчення позитивних її властивостей, що можуть бути використані
у запобіжній діяльності [2, с. 554];
– продумана криміналізація і декриміналізація.
3. Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів в умовах
глобалізації означає максимальне застосування існуючих і майбутніх
(різних за природою і винахідливістю) заходів, технологій, видів діяльності з метою, з одного боку, розширення засобів стримуючого
характеру, а з другого – позбавлення кримінально вмотивованого
злочинця шансів на використання незахищеного мікропростору, ураз1
* Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Харків, 12–13 жовт. 2017 р.) / редкол.:
В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2017.
С. 423–426.
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ливості об’єктів посягання, обмеження дієздатності особи. Наведемо деякі приклади із зарубіжного досвіду боротьби з організованою
злочинністю. У редакційній статті журналу «Police Professional» під
назвою «Застосування судових заборон у боротьбі з організованою
злочинністю» (Велика Британія) наводяться інноваційні знахідки для
скорочення насильства місцевих організованих злочинних груп. На
основі відповідного законодавства використовуються такі запобіжні
заходи, як-от: переселення членів банд із районів мешкання; заборона
носіння зброї; заборона знаходження у певних місцях; припинення
виплат допомоги у зв’язку з непрацездатністю та ін. Порушення цих
заборон автоматично тягне застосування тюремного ув’язнення. Використання таких судових заборон є новим і нетрадиційним методом
руйнування організованих злочинних груп [3, с. 39–44]. Японські
правоохоронці протидіють організованій злочинності за допомогою
нових законодавчих актів, згідно з якими злочином вважаються грошова виплата якудзі (мафії) і співробітництво з нею у прибуткових
справах. Якщо хтось виплачує чи виплачував гроші на «кришування»,
то він більше не визнається потерпілим, а вважається співучасником
злочину [4, с. 50–51].
Отже, підкреслимо, що на сучасному етапі розвитку України
об’єктивно реалізованими можуть бути лише невідкладні заходи ситуаційного характеру, спрямовані на криміногенне середовище, потенційних злочинців та їх можливих об’єктів або жертв. Зокрема, це
заходи, що утруднюють учинення злочинів та знижують вигоду від їх
вчинення. Постійне і системне здійснення зазначених заходів збільшує
їх запобіжний потенціал [5, с. 24–25].
4. У зарубіжній кримінології провідною є думка, що превентивна політика держави, яка базується на розвідках «глибинних» причин злочинності, заздалегідь приречена на невдачу. Зусилля мають
бути спрямовані на виявлення найближчих, безпосередніх, найбільш
«уразливих» детермінаційних ланок. Впливати на віддалені причини
надто складно і дорого, не кажучи вже про те, що ці причини нелегко
ідентифікувати [наприклад, див. 6, с. 21–27].
Дійсно, пошук причинної еволюції злочинності та її проявів, виявлення антропологічних, біологічних, психологічних, соціальних
та інших за природою витоків злочинності історично і пізнавально
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є цікавими, але ледве чи актуальним. Справа в тому, що побудувати на
уявленнях реальну кримінологічну політику, орієнтовану на вирішення
поточних проблем запобігання злочинам, неможливо.
Актуальним стає державна політика «швидкого реагування», компонентом якої є стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів
шляхом усунення (обмеження) детермінаційних умов конкретних
видів чи груп злочинності. «Безумовних» злочинів не буває. Саме
в певних умовах як фрагментах буття реалізується будь-який злочин.
Глобалізація як складний процес цивілізаційного розвитку додатково
створює нові або реанімує старі такі умови. При таких обставинах
правове регулювання суспільних відносин – важливий метод зазначеної стратегії.
5. Злочинність, що супроводжує глобалізацію, збільшується.
Серед наукових проблем кримінального циклу особливе значення в структурі негативних наслідків глобальних змін набувають
криміногенні та інші кримінологічно значущі («фонові») наслідки
глобалізації, що потребують адекватної правової (кримінологічної,
кримінально-правової, криміналістичної) політики, а також кримінально-правового контролю як щодо нових, так і традиційних форм
соціально небезпечної поведінки. Однією із цих проблем є проблема
продуманої криміналізації і декриміналізації. У спеціальній літературі наводиться низка показників, сукупність яких, на думку авторів,
змушує правотворця звернути увагу на них із точки зору негайного
кримінально-правового втручання у розвиток подій, тобто вирішити
питання щодо оцінки ступеня суспільної небезпечності діянь і доцільності у зв’язку із цим їх криміналізації/ декриміналізації. Продуманість політики криміналізації/декриміналізації полягає, на наш
погляд, насамперед у кримінологічному дослідженні умов злочинних
проявів і, крім того, оцінці і навіть експериментальних перевірках
можливостей обмеження дії або навіть усунення їх використання
злочинцями (у державному і місцевому просторі) не лише кримінальними засобами, а також й кримінологічними і криміналістичними
засобами. Нерідко причиною криміналізації/декриміналізації є не
наукове вивчення соціальної дійсності, а випадкові події, політичні
інтереси і навіть партійні компроміси (закони Ющенка, Савченко
та ін.).
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СТРУКТУРА ЗЛОЧИННОСТІ:
ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЇЇ ЗАПОБІГАННЯ *
1

1. Злочинність слід розглядати з позиції сьогодення, а не занурюватися в глибини століть і епох, вишукуючи в них витоки зла. Зло споконвічно (онтологічно) властиве буттю, у тому числі суспільному буттю.
Ф. Сологуб, російський письменник ХІХ – ХХ століть, характеризуючи
героя оповідання «Звериный быт» О. Г. Курганова, писав, що він не
міг змиритися з тим, що несправедливість і неправда дуже вигідні для
людей, а справедливість і правду потрібно ще створювати, – нема їх
у земній природі [1, с. 403]. Тому запобігання злочинності – це система
заходів протидії злу, яку державі треба створювати і постійно вдосконалювати, якщо вона проголосила, що людина, її життя і здоров’я, честь
і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України).
2. У наукових публікаціях і офіційних документах чомусь злочинність розглядається як певна цілісність, як явище, як система, але вона,
образно кажучи, це частково реалізований злочинцями Кримінальний
кодекс України, це конгломерат його статей, їх частин, пунктів, різних
людей, їх груп, дій і форм організації злочинних виявів та ін. Статистика, ще за часів А. Кетле, створює штучну і навіть містичну єдність,
а деякі вчені навіть «накидають» на неї «системний камуфляж», чим
заводять і кримінологічну теорію, і практику в глухий кут. Ще за радянських часів В. М. Кудрявцев писав, що злочинність – це стихійний
процес у найтиповішому його вигляді. Люди, які вчинюють злочини,
не об’єднані ані єдиними цілями, ані засобами їх досягнення. Кожен із
них діє у своїх особистих інтересах, до того ж ці інтереси, цілі і мотиви
у більшості випадків старанно приховуються від оточуючих [2, с. 152].
Отже, злочинність (спрощено, без спроб її визначення) – це статистично упорядкована множинність злочинів. На нашу думку, множинність
якихось одиниць ще не означає систему, якій обов’язково притаманна
1   
* Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Харків, 18–19 жовт. 2018 р.) / редкол.: В. Я. Тацій
(голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2018. С. 414–418.
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структура, тобто внутрішня, що відповідає певним параметрам, побудова, в якій її елементи взаємодіють інформаційно, енергетично
чи фізично, підтримуючи «живучість» системи. У перекладі з латині
структура – це взаєморозташування і зв’язок складових частин чогось;
побудова. Множинність хаотично вчинених і розташованих злочинів не
створює системи, а тому говорити про структуру злочинності можна
лише як про штучну упорядковану за різним статистичним угрупованням множинність злочинів. Тобто ми штучно будуємо структуру
злочинів або її окремих виявів (у країні, регіонах, містах, конкретному
адміністративно-територіальному поділі тощо), виходячи з інтересів
науки і особливо практики. Але штучність не означає хаотичність
у дослідженні; як метод вона дозволяє розглянути певну множинність
злочинів під будь-яким кутом зору. Це інструмент, який дозволяє досліднику побачити той чи інший сегмент реальності, що наближає
суб’єктів запобіжної діяльності до окреслення об’єктів запобіжного
впливу. Як образно зауважила Н. В. Сметаніна, статистичні звіти про
стан злочинності мають бути своєрідною конституцією, із якої кожен
громадянин може дізнатися про найбільш криміналізовані сфери життя
держави. Ці документи мають бути значними за обсягом і додатково
поділені на окремі розділи за мотиваційною спрямованістю (вважаю, не
тільки!) вчинених злочинів [3, с. 132]. За таких умов структура злочинності стане інструментом до пізнання специфіки, притаманної даному
різновиду злочинності (навіть окремому виду злочинності, наприклад,
квартирні крадіжки, шахрайства та ін.). Але на сьогодні досконалого
уявлення про кримінологічну структуру злочинності, методології та
методики побудови такої структури в Україні немає [4, с. 166]. Між
тим підвищення ефективності запобіжної діяльності відповідних
суб’єктів здійснення заходів, наприклад стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів, залежить і від прикладного опрацювання
цієї структури, що потребує постійно діючої автоматизованої системи
кримінологічної інформації. Емпірично-дослідницька інформація не
завжди є репрезентативною.
3. Залежно від мети групування (диференціювання) розрізняють
декілька різновидів структури злочинності: статистична, кримінальноправова, криміналістична, соціально-демографічна і віктимологічна.
Статистична структура як усієї злочинності, так і окремих її виявів
і злочинців – це поверхова інформація стосовно кількості (питомої
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ваги) зареєстрованих у просторі і часі злочинів, розподілених за визначеними у статистичній формі їх видами і категоріями, а також про
чисельність осіб, які їх вчинили, структурованих подібним чином. Ця
структура містить суто описові кількісні показники, не має жодних
даних щодо якісних ознак злочинності, а тому фактично не може виконувати функціональну роль структури злочинності [4, с. 162–163].
Кримінально-правова структура злочинності утворюється за інститутами кримінального права і за ознаками складу злочину, зокрема: розділами, статтями, їх частинами та пунктами КК України; формою вини;
суб’єктами злочину; ступенем тяжкості злочинів (ст. 12 КК України);
формою співучасті; сукупністю, повторністю злочинів; рецидивом;
мотивом вчинення злочинів; способом їх вчинення; видами і строками
покарання та ін. Цей вид злочинності містить більше якісних характеристик злочинності [див., наприклад, 5, с. 67–75]. Не виключено, що
моніторинг злочинності за кримінально-правовою структурою (і на
державному і на місцевих рівнях) може сприяти вдосконаленню кримінального законодавства та практики його застосування, але вона майже
не придатна для запобігання злочинності, оскільки за її показниками
складно або взагалі неможливо визначити конкретні об’єкти запобіжного впливу, суб’єктів, обсяг ресурсного забезпечення та ін. Кримінологічні ознаки структури злочинності (більш складної за змістом та
способами її отримання) характеризують її з боку: адміністративнотериторіального поширення злочинності (так звана «географія» злочинності); за видами поселення (місто, смт, сільська місцевість, місця
позбавлення волі); різних галузей господарської діяльності (виробництво, агропромисловий, паливно-енергетичний комплекси, торгівля,
кредитно-фінансова сфера, таможня, будівництво та ін.); характеру
міжособистісних стосунків між людьми (у сфері побутових, сімейних,
дозвільних, службових та інших відносин); способів, знарядь, зброї,
прийомів, стандартів учинення злочинів; місця, часу, пори року; видів
насильства; типів конкретних життєвих ситуацій при вчиненні окремих
злочинних виявів. Ускладнення кримінологічної обстановки і упровадження стратегій запобігання злочинності потребує додаткових ознак
кримінологічної характеристики, зокрема: домінування певної категорії
злочинів; тривалість злочинної діяльності; потужність криміногенного
потенціалу у місцевості; новоявленість, тобто поява нових елементів
у структурі; «вторгненість» злочинів (гастролери, трафік, іноземці);
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картографія; етнічність; топографія; деліквентність зон міста; реагування злочинності на заходи запобігання тощо. Доцільність тих чи інших
додаткових структурних ознак як різновидів, так і самої злочинності
обумовлюються здебільшого прикладними інтересами запобіжної діяльності. Соціально-демографічні і віктимологічні ознаки призначені
для визначення типових кримінологічно значущих соціальних і демографічних властивостей особи злочинця і жертви; стандартів поведінки
і зв’язку «злочинець-жертва-обстановка» тощо. За допомогою цих та
інших – додаткових – кримінологічних ознак визначаються найбільш
криміногенний контингент населення, зв’язок між ним і видами злочинних виявів, антисуспільна спрямованість тощо.
4. Стратегії як масштабний і системний напрям протидії злочинності передбачають залучення до впливу на неї різних заходів. Системність
як вимога впливу на злочинність означає, що успіху в запобіжній діяльності неможливо досягнути окремою групою заходів. Лише сукупність
заходів, тобто стратегій, які спираються на весь антикриміногенний потенціал суспільства і держави, може призвести до помітних результатів.
Кожна із стратегій потребує своєї – відповідно до її цілей – складної
структури злочинності, яку слід назвати комплексною структурою злочинності (КЗС), що поєднує необхідні для цього елементи зазначених
вище структур.
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«КРИМІНОЛОГІЯ ПОВСЯКДЕННОСТІ»
В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ЗАПОБІГАННЯ
ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ *
1

Фундаментальність проблеми запобігання злочинності на сучасному етапі розвитку України потребує всебічного розгляду підходів до
її вирішення, які концептуально запропоновуються і впроваджуються
в нинішній кримінологічній теорії і практиці. Справа в тому, що, перш
за все, у зарубіжній кримінології провідною стала думка про неефективність, неадекватність традиційних форм соціального контролю взагалі, над злочинністю зокрема. За словами директора Монреальського
університету (Канада) М. Кассона (M. Cusson), причини такого стану
полягають, по‑перше, у другорядності, навіть непріоритетності кримінологічних та інших політик у сфері боротьби зі злочинністю для
державних діячів; по‑друге, у малоефективності реабілітації злочинців
і розслідуванні злочинів; по‑третє, запобіжна (превентивна) політика,
що базується на дослідженнях «глибоких» причин деліквентності,
заздалегідь приречена на провал. Замість того, щоб шукати віддалені
«глибокі» (докорінні) причини злочинів, зусилля треба сконцентрувати на: політиці, орієнтованій на виявленні найближчих безпосередніх
причин/умов й вирішенні поточних проблем, найбільш «уразливих»
щодо злочинності сфер суспільства, що дозволить повно сконцентрувати сили для отримання максимальних результатів і уникнути
«розпилення» зусиль [1, с. 21–27]. Дійсно, традиційні підходи до запобігання злочинності та її проявів, що полягають у розробці державних
і регіональних комплексних програм і відповідних їм планів заходів,
а також намагання виконати часто складні, непрофесійно сформульовані, несвоєчасні, ресурсно незабезпечені, неконкретні і взагалі нереальні, а тому й нездійсненні завдання, не виправдали себе і в Україні
[2]. Тому з певною долею критичності слід віднестися до пропозицій,
1
*  Матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України за фундаментальними темами у 2018 р.
(м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва
та ін. Харків: Право, 2019. С. 79–82.
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що теоретико-прикладними засадами концепції протидії злочинності
в найближчі 5–10 років має бути:
1) активне запобігання та протидія криміногенним загрозам безпеки людини, суспільства і держави, включаючи загальносоціальну,
спеціально-кримінологічну та індивідуальну профілактику;
2) своєчасна нейтралізація порушень конституційних прав і свобод
громадян та правопорядку як гарантії соціально-політичної стабільності в державі;
3) поліпшення умов життя всіх членів суспільства та створення
позитивного морально-психологічного клімату в країні;
4) всебічне сприяння розвитку громадянського суспільства та усіх
його інститутів як на загальносоціальному, так і регіональному рівнях,
а також залучення їх до системної та активної протидії криміногенним
загрозам національній безпеці [3, с. 131].
Очевидно, що запровадити ці засади у реальну концепцію запобігання і протидії злочинності неможливо навіть у віддаленій перспективі. Потрібні інші – запобіжно динамічні – концепції, які при їх
прикладному доведенні здатні мінімізувати умови вчинення злочинів
і таким чином сприяти скороченню злочинності. Однією з таких концепцій, що сформувалася в зарубіжній кримінології і частково у нас,
є теорія «екологічної кримінології», яка обґрунтовує роль місця або
оточуючого середовища, стану захищеності простору, систем комунікації, навчальних заходів, підприємств, вуличного дизайну тощо
у формуванні та реалізації злочинної вмотивованості, а також запобігання цим явищам (злочинам) способом зміни обстановки і тих
умов у ній, котрі сприяють або полегшують вчинення злочинів [4,
с. 8–9]. На цій теоретичній основі виникла низка ситуативних напрямів (стратегій) запобігання злочинності, які Д. Гарланд у своїй роботі,
присвяченій аналізу змінюючих практик контролю над злочинністю,
охарактеризував їх як «нові кримінології повсякдення», які дуже серйозно змінили розвиток кримінологічної політики у низці країн. Основна ідея «кримінології повсякдення» полягає в тому, що для контролю
над злочинністю непотрібно вивчати особливості формування злочинної мотивації, з’ясовувати роль патологій у формуванні особистості
правопорушника – достатньо прораховувати, яким чином ліквідувати
будь-яку потенціальну можливість вчинення злочину [5, с. 212]. Саме
на цих теоретичних положеннях і створена у зарубіжній кримінології
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і підтримана VII Конгресом ООН із запобігання злочинності і поводження з правопорушниками (1985) стратегія зменшення можливостей
вчинення злочинів, яка є темою фундаментального дослідження відділу
кримінологічних досліджень НДІ вивчення проблем злочинності імені
академіка В. В. Сташиса НАПрН України.
Проведене дослідження теоретико-прикладних питань і практики
застосування цієї стратегії наводить на деякі роздуми і дозволяє зробити певні висновки.
1. Стратегію зменшення можливостей вчинення злочинів доцільно
використовувати на рівні місцевих громад у складі: влада – правоохоронні органи – громадськість, коли і ресурсне, і оперативне та координаційне забезпечення негайно відповідає конкретним криміногенним
ситуаціям.
2. Стратегії «кримінології повсякдення» не повинні, як це пропонують зарубіжні кримінологи (Канада, США та ін.), відкидати превентивну політику держави на загальносоціальному рівні. У цілому
не викликають заперечення зауваження критичних кримінологів, що
вишукувати доісторичні або начебто суто капіталістичні «корінні»
причини злочинності, а тим більш будувати на цих «знахідках» радикальну систему запобігання злочинності, безглуздо. Однак превентивна
далекоглядна політика держави і за ринкових відносин має реалізувати
антикриміногенний потенціал суспільства (загальне оздоровлення економічного, соціального та духовного становища в країні). Саме вони
здатні поступово обмежувати і усувати ті умови, які стандартно використовують злочинці. Наприклад, Закони України: «Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 р.
№ 2866‑ІV; «Про запобігання і протидію домашньому насильству» від
7 грудня 2017 р. № 2229- VІІІ та ін.
3. Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів, як і будьяка інша стратегія, це сукупність напрямів, методів, способів, прийомів
для створення безпечного середовища. До таких напрямів відносяться: патрулювання; ситуативне запобігання злочинності; просторова
(середовищна, екологічна) профілактика; запобігання злочинності
шляхом архітектурного планування; заходи в межах теорії розбитих
вікон; програми сусідського спостереження; запровадження сучасних
технологій; картографування злочинності, кожен з яких має свої продумані заходи [6, с. 170–188].
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Стратегія мислиться як науково сформульовані, обґрунтовані,
ресурсно забезпечені, підтверджені передовим досвідом напрями
здійснення відповідних їм заходів, тобто як єдине ціле, що здатне
досягти накреслених цілей. Між тим, як показує практика, на містах
використовуються здебільше окремі елементи розглядуваної стратегії
(наприклад, у програмі «Безпечне місто Харків» на 2016–2020 рр. від
14 вересня 2016 р. № 364/16 головна увага приділяється забезпеченню
відеоконтролю і відеоспостереженню), що знижує її ефективність.
4. Слід підтримати пропозицію щодо прийняття нормативно-правового акту стосовно створення спеціального органу – Національної ради
з профілактики злочинності/злочинів, на який покладалися б нормотворчі, управлінські і координуючі функції [7, с. 25].
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НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї:
ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ
І ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ
ЙОГО ПРОЯВАМ В УКРАЇНІ *
1

На міжнародному рівні, а також у національному законодавстві
багатьох країн світу використовується як термін «насильство в сім’ї»,
так і поняття «домашнє насильство», що на побутовому рівні немовби
зменшує суспільну небезпечність цього загрозливого для суспільства
явища. Основою вітчизняного законодавства стосовно «сімейної тиранії» вважається Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»
від 15 листопада 2001 р., яким були визначені правові й організаційні
засади попередження насильства в сім’ї, органи і установи, на які покладалося здійснення заходів з попередження сімейного насилля. Протягом 2001–2017 рр. прийнято понад 20 нормативно-правових актів,
що конкретизували форми і методи реалізації приписів цього Закону,
уточнювали зміст окремих його положень. Урешті-решт, 7 грудня
2017 р. з’явився новий Закон України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству», а днем раніше, тобто 6 грудня 2017 р., Закон
України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами», яким Кримінальний
кодекс України був доповнений низкою новел, зокрема, статтями 911 ,
1261 , 153 та ін. З огляду на вказане варто додати, що згідно з п. 8 ст. 3
згаданої Конвенції (підписана у Стамбулі 11 травня 2011 р.) «домашнє
насильство означає всі акти фізичного, сексуального, психологічного
або економічного насильства, які відбуваються в лоні сім’ї чи в межах
місця проживання або між колишніми чи теперішніми подружжями
або партнерами, незалежно від того, чи проживає правопорушник
у тому самому місці, що й жертва, чи ні, або незалежно від того, чи
1
∗ Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та
правозастосовні проблеми її забезпечення : матеріали міжнар. наук.‑практ. кругл.
столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова,
Н. В. Шульженко. Харків: Константа, 2019. C. 35–40.
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проживав правопорушник у тому самому місці, що й жертва, чи ні» [1].
Беручи наведене до уваги, дещо ширше домашнє насильство визначено
у п.  3 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому
насильству» від 7 грудня 2017 р. Так, під ним розуміється діяння (дії
або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах 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]. Додамо, що дія законодавства про запобігання й протидію домашньому
насильству, незалежно від факту спільного проживання, поширюється
на велике коло осіб, перелічених у ст. 3 цього Закону. У той же час
кримінальне національне законодавством (ст. 1261 КК України) звузило як розуміння домашнього насильства, так і коло потерпілих від
нього: домашнє насильство – це умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя
чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває
(перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до
фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати
працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя
потерпілої особи. Оскільки йдеться саме про «домашнє насильство»,
то потерпілий від злочину є спеціальним. Ним можуть бути тільки:
один із подружжя чи колишнього подружжя або інша особа, з якою
винний перебуває або перебував у сімейних чи близьких відносинах
[3, с. 68–69]. Домашнє насильство, що визначене у ст. 1261 КК України,
слід відрізняти від насильства, про яке згадується у ст. 1732 КУпАП,
яка передбачає: а) як домашнє насильство, так і насильство за ознакою
статі, про яке не йдеться у ст. 1261 КК України; б) відповідальність
за насильство фізичного, психологічного чи економічного характеру
(насильство, що не спричинило тяжких тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого
майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право
тощо), але наслідками такого насильства можуть бути лише: шкода
фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, яка саме з метою
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відмежування її від шкоди, визначеної у ст. 1261 КК, не охоплюється
поняттям «фізичні або психологічні страждання, розлади здоров’я,
втрата працездатності, емоційна залежність або погіршення якості
життя потерпілої особи», або сама по собі можливість настання (а
не реальне настання) будь-якої шкоди фізичному або психічному
здоров’ю потерпілого; в) відсутність ознаки систематичності вчинення
насильства, характерної для ст. 1261 КК. Частиною 2 ст. 1732 КУпАП
установлена відповідальність за ті самі дії, які протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених
частиною 1 цієї статті, тобто за вчинення їх вдруге [3, с. 78–79]. Наприклад, штовхання, залишення в небезпеці, незаконне позбавлення
волі, житла, одягу, іншого майна або коштів тощо. Під систематичним
фізичним, психологічним або економічним насильством розумується
вчинення хоча б однієї або усіх разом цих форм втретє, у результаті
чого настав хоча б один із вказаних у законі наслідків. Відповідно до
вимог ст. 53 Стамбульської конвенції Загальна частина КК України
доповнена новелою, а саме ст. 911 «Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство». Як зазначено в цій
статті, в інтересах потерпілого від злочину, пов’язаного з домашнім
насильством, одночасно с призначенням покарання, не пов’язаного
з позбавленням волі, або звільненням із підстав, передбачених цим
Кодексом, від кримінальної відповідальності чи покарання, суд може
застосувати до особи, яка вчинила домашнє насильство, один або декілька обмежувальних заходів, згідно з яким (якими) на засудженого
може бути покладено низку обов’язків і заборон, яких він повинен
суворо дотримуватися, щоб не потрапити під дію ст. 3901 КК України
«Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або
не проходження програми для кривдників» (до речі, ця стаття теж
є новелою). До заборон і обмежень віднесено: 1) заборона перебувати
в місці спільного проживання з особою, яка постраждала від домашнього насильства; 2) обмеження спілкування з дитиною у разі, якщо
домашнє насильство вчинене стосовно дитини або у її присутності;
3) заборона наближатися на визначену відстань до місця, де особа,
яка постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи систематично перебувати у зв’язку
з роботою, навчанням, лікуванням чи з інших причин; 4) заборона
листування, телефонних переговорів з особою, яка постраждала від
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домашнього насильства, інших контактів через засоби зв’язку чи електронних комунікацій особисто або через третіх осіб; 5) направлення
для проходження програми для кривдників або пробаційної програми.
Слід звернути увагу на те, що подібні приписи, обмеження і заборони передбачені для осіб, звільнених від відбування покарання
(ст. 76 КК України): «Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену
від відбування покарання з випробуванням», яка у редакції Закону
України від 6 грудня 2017 р. доповнена новою частиною такого змісту:
«На осіб, засуджених за злочини, пов’язані з домашнім насильством,
суд може покласти інші обов’язки і заборони, передбачені статтею 911
цього Кодексу».
Спираючись на наведене, можемо вказати, що державна політика
у сфері запобігання і протидії домашньому насильству націлена на
забезпечення комплексного інтегрованого підходу до його подолання,
надання всебічної допомоги постраждалим особам й утвердження
ненасильницького характеру приватних стосунків, чим і пояснюється
прийняття Закону України від 7 грудня 2017 р. «Про запобігання та
протидію домашньому насильству», яким запроваджуються напрями
нерепресивного запобігання й протидії домашньому насильству (далі –
Закон України). Основними напрямами реалізації державної політики
у цій сфері є:
1) запобігання домашньому насильству, що передбачає певну систему завдань і заходів, зокрема, вивчення стану, причин і передумов
поширення домашнього насильства;
2) підвищення рівня поінформованості населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства;
3) сприяння розумінню суспільством природи домашнього насильства, його непропорційного впливу на жінок і чоловіків, особливо
на осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб
похилого віку;
4) формування у суспільстві нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб,
насамперед, постраждалих дітей, усвідомлення домашнього насильства
як порушення прав людини;
5) викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі
й обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій,
що на них ґрунтуються;
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6) заохочення всіх членів суспільства, насамперед, чоловіків і хлопців, до активного сприяння запобіганню домашньому насильству (ст.
18 Закону України).
Виконання завдань і вжиття заходів запобігання і протидії домашньому насильству покладаються на: спеціально уповноважені органи у сфері
запобігання й протидії домашньому насильству, а це – центральні органи
виконавчої влади, які забезпечують формування і реалізацію державної
політики у цій сфері, місцеві державні адміністрації, спеціальні ради
органів місцевого самоврядування; інші органи й установи (служби
у справах дітей, уповноважені підрозділи органів Національної поліції
України, органи управління освітою, навчальні заклади, установи й організації системи освіти, органи охорони здоров’я, суди, прокуратура
та ін.); загальні й спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб
(притулки для постраждалих осіб, центри медико-спеціальної реабілітації постраждалих осіб, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги та ін.); громадяни України, іноземці та особи без громадянства,
які перебувають в Україні на законних підставах (ст. 6 Закону України).
Згідно з ч. 2 ст. 15 Закону України вищезазначені суб’єкти залучають
до співпраці з організації й вжиття запобіжних заходів і надання дієвої
допомоги постраждалим особам громадські об’єднання, іноземні неурядові організації та інших заінтересованих осіб, а також забезпечують
висвітлення таких заходів і діяльності в ЗМІ.
Заходи, передбачені ст. 19 і 24 Закону України, носять як загальний,
так і спеціальний характер (наприклад, розроблення і впровадження
в закладах освіти навчальних і виховних програм із питань запобігання й протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно
дітей; організація і проведення серед населення, у тому числі серед
дітей і молоді, інформаційних кампаній щодо запобігання й протидії
домашньому насильству, роз’яснення його форм, проявів і наслідків;
організація і проведення спільних і спеціальних тренінгів й семінарів
для фахівців, які працюють у сфері запобігання й протидії домашньому
насильству, а також для працівників правоохоронних органів і суддів;
терміновий заборонний припис стосовно кривдника; обмежувальний
припис стосовно кривдника; взяття на профілактичний облік кривдника
і проведення з ним профілактичної роботи; направлення кривдника на
проходження програми для кривдників, процедура застосування яких
описана у ст. 25–28 Закону України).
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Короткий аналіз новел КК України, положень Закону України «Про
запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 р.
(автор не ставив перед собою завдання детального описування і тлумачення норм) дає зробити деякі висновки.
1. Для України проблема домашнього насильства залишається
гострою і актуальною, про що свідчить як державна статистика, так
і дані громадських організацій. Приміром, за даними МВС України,
кількість осіб, які перебувають на профілактичному обліку за вчинення насильства в сім’ї, щорічно зростає і на 2011 р. становила понад
100 тис. кривдників, на жаль, і на сьогоднішній день ситуація у цій
справі не змінюється на краще [4, с. 14].
2. Кримінально-правова законодавча база України стала більшою
мірою відповідати потребам стримування, зменшення і захисту від домашнього насильства, що реалізує запобіжну функцію Кримінального
кодексу України (ст. 1).
3. Державна політика у сфері запобігання й протидії домашньому
насильству спрямована на забезпечення комплексного інтегрованого
підходу до подолання цього явища, про що свідчить завдання організації і проведення галузевих і міжгалузевих досліджень стану, причин і передумов поширення домашнього насильства, ефективності
законодавства у сфері запобігання й протидії домашньому насильству
і практики його застосування.
4. Потребує суттєвого вдосконалення правовий і управлінський
аспект реалізації новел КК України і Закону України «Про запобігання
та протидію домашньому насильству».
5. Актуальним стає ресурсне забезпечення діяльності у сфері запобігання й протидії насильству в Україні.
6. Формування державної політики у сфері запобігання й протидії
домашньому насильству має здійснюватися не центральним органом
виконавчої влади, а Верховною Радою України – законодавчим органом.
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ПРАВОВЕ ТА КРИМІНОЛОГІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ КАТУВАННЯМ
У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ *
1

1. Міжнародній практиці давно відомо поняття «катування»
(англ. – torture; рос. – пытка). Під катуванням розуміють мучення,
яким під- давали звинуваченого для того, щоб або змусити його признатися у вчиненому злочину, або отримати від нього прізвища його
спільників. Катування широко застосовувалося у Ст. Греції, за правилами судочинства якої підозрюваних у вчиненні злочинів піддавали
тортурам. Для цього застосовувалися «колесо Іксіона», що наносило
страшні незаживані рани на тілі; «іспанський чобіт»; ремінні батоги
тощо. Катування в Римській імперії дозволялось як засіб правосуддя,
його міра з середини ІІ століття визначалася суддею, якій вів допит,
і виконувалося судовим помічником не публічно, як було раніше.
Величезне по‑ ширення катування набуло у середньовіччя у зв’язку
з розвитком інквізиційного процесу, де воно використовувалося як засіб
залякування [1, с. 727]. Минали століття, але катування, як судовий засіб
отримати від звинуваченого «царицю доказів» – визнання своєї вини
(і не тільки!) у вчиненні злочину, продовжувало існувати. Наведемо
лише як окремий приклад. Г. Сансон, французький потомствений кат
XVIII–XIX століття, описує різні види і способи виконання судового
катування деревом, залізом, водою: котурнами або получобітками;
дибою; дерев’яною кобилою; розпеченим залізом; заливанням водою
[2, с. 56–58]. І хоча у кінці XVIII і на початку ХІХ століть формально
судове катування в європейських країнах і Росії було скасовано, але
воно уживалося і уживається до цього часу, не дивлячись на законодавчу заборону і людський осуд, у слідчо-оперативній, кримінальній,
військовій і навіть побутовій практиці.
2. Катування, як юридичний конструкт правосуддя минулих епох,
яке за словами Ч. Беккаріа, є жорстокістю, освяченою звичаєм і стародавніми забобонами [3, с. 108], і законодавчо скасоване, стало поза про*  Коли та ким виправдовуються катування : матеріали дискус. клубу (м. Харків,
16 трав. 2019 р.) / НАПрН України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. Харків : Право, 2019. С. 24–29.
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цесуальним «інструментом» насильницького отримання від його жертв
певної інформації. За своєю поширеністю, частотою використання,
суб’єктами, мотивами, ціллю, сферою застосування катування стало
не просто історичним фактом, а міжнародним явищем, пов’язаним
з істотним порушенням прав та свобод людини. Це означає, що катування – гостра гуманітарна проблема світового значення, яка виходить
за рамки окремої держави і потребує інтегрованих соціально-правових,
кримінологічних, психологічних та багатьох інших зусиль і заходів його
запобігання. На міжнародному рівні діє багато договорів, конвенцій,
декларацій, правил, покликаних підвищити рівень захисту прав, свобод
та законних інтересів людини. Вже в Загальній декларації прав людини
(прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.) проголошено як завдання, до виконання якого мають прагнути всі народи,
держави, їх органи: «ніхто не повинен зазнавати тортур, жорстокого
нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання» (п. 5). Основними документами, що спрямовані на запобігання
катуванням та іншим жорстоким поводженням держави з людиною,
є: Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських
або принижуючих гідність видів поводження та покарання, а також
Європейська Конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському
або принижуючому гідність поводженню чи покаранню (прийняті
відповідно у 1984 і 1987 рр.). Першу Конвенцію Україна ратифікувала
у 1987 р., другу – 21 січня 1997 р. Конвенція ООН визначає катування,
як «будь-які дії, якою будь-якій особі навмисно спричиняється сильний
біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або
від третьої особи відомості чи ви- знання, покарати її за дії, які вчинила
вона чи третя особа чи у вчинені яких вона за підозрюється, а також
залякати або примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що
ґрунтується на дискримінації будь-якого характеру, коли такий біль
або страждання спричиняються державними посадовими особами, які
виступають в офіційній якості, чи з їх підбурювання, чи з їх відома,
чи з їх мовчазної згоди». Конвенція ООН розглядає катування як один
із найтяжчих злочинів і зобов’язує держави-учасниці забезпечувати
максимальне ретельне розслідування всіх випадків катувань та судове
переслідування підозрюваних у цілому [4, с. 49–50]. Звертає на себе
увагу два важливих положення цієї універсальної норми. По-перше,
катування розглядається як особливий – окремий від інших конкурую542
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чих злочинів – за об’єктивною і суб’єктивною стороною склад злочину.
По-друге, співучасниками цього злочину може бути широке коло осіб,
у тому числі державні посадові особи, «які виступають в офіційній
якості, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи з їх мовчазної згоди».
У Кримінальному кодексі України 1960р. поняття катування, як
специфічного за видом та мотивами злочину не було. Воно маскувалося
під перевищенням влади або службових повноважень (ч. 2 ст. 166) чи
примушення давати показання (ч. 2 ст. 175). Покарання за ці кваліфіковані злочини передбачалося у виді позбавлення волі від 2‑х до 8‑ми
років. Тобто не було катування як явища; були лише окремі випадки
«виходу» представників влади за межі наданих їм повноважень при
виконанні своїх функцій або вони діяли при цьому незаконними методами (у тому числі при допиті).
3. Кримінальним кодексом України 2001 р. у редакціях 2008–2009
років введена ст. 127 «Катування», під яким розуміється умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких
дій з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що
суперечать їх волі, у тому числі отримати від нього або іншої особи
відомості чи визнання, або з метою покарати його чи іншу особу за
дії, скоєні ним або іншою особою чи у скоєнні яких він або інша особа
підозрюється, а також з метою залякування чи дискримінації його або
інших осіб. Частина 2 ст. 127 КК передбачені дії, вчинені повторно або
за попередньою змовою групою осіб, або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. При цьому залишилися «конкуруючі»
зі ст. 127 КК статті, а саме: ч. 2 ст. 365 КК і ч. 2 ст. 373 КК, в яких
насильницькі дії відповідних суб’єктів за методом їх вчинення щодо
потерпілих по суті нічим не відрізняються від дій суб’єктів катування,
хоча у статтях і робиться застереження, що в цих діях відсутні «ознаки катування». Однак, що являють собою «ознаки катування» і хто їх
визначає, неясно (слідчий, експерт, суд?)
4. Як засвідчує практика, Україна має значні проблеми у сфері дотримання основних прав і свобод людини правоохоронними органами.
Працівники останніх, які зобов’язані їх забезпечувати, часто самі грубо
порушують ці права і свободи. Однією з наріжних проблем є катування
громадян у поліції, що продовжує мати масовий і системний характер.
Незмінною залишається їх мета – «цариця доказів», тобто визнання
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затриманим вини у злочині, що є нерозкритим [4, с. 51]. Динаміка цих
злочинів за останні п’ять років постійно збільшується: 2014 р. – 54;
2015 р. – 73; 2016 р. – 62; 2017 р. – 82; 2018 р. – 163. Але ці офіційні
статистичні дані далекі від дійсного стану катувань в органах поліції.
Як відмічається в літературі, однією з причин, що утруднює повну
й об’єктивну інформацію саме про катування є та обставина, що за
своєю формою злочинні прояви правоохоронців «містять» в собі одночасно декілька складів злочинів, які порушуються у відомчій статистиці
МВС під категоріями «зловживання владою» і «перевищення влади»
[5, с. 49]. Про широке застосування катувань свідчить і «арсенал» його
фізичних і психічних методів та прийомів у сучасній оперативно-слідчій практиці: побої і мордування, що носять бузувірський характер;
примушування до виконання виснажливих фізичних вправ; удержання
у незручних позах; катування струмом, вогнем; асфіксія (перекриття
будь-яким прийомом доступу повітря у легені потерпілого; позбавлення
ліків; сексуальне насильство; погрози з демонстрацією засобів катування; застосування насильства до іншої особи на очах потерпілого;
ігнорування прав і потреб жертви та ін. [5, с. 69–73]. Соціологічні
опитування, які регулярно здійснює Харківський інститут соціальних
досліджень, свідчать, що за період 2004–2009 рр. число жертв незаконного насильства, катувань складало 1 млн 319 тис 500 чол. [6].
5. Вважаю, що безпосередніми детермінантами катування, зокрема
в правоохоронних органах, є організаційно-управлінські і соціальнопсихологічні чинники, з якими пов’язані певні вимоги, обов’язки
і показники, котрі слід виконати і досягти, щоб отримати позитивну
оцінку своєї/колективної роботи і особистості. Ці та інші обставини
(попередній безкарний досвід, почуття самозбереження, кар’єристські
мотиви тощо) нерідко мотивують вибір злочинної поведінки правоохоронців. До таких ганебних вимог і обов’язків, перш за все, відноситься
система показників розкриття злочинів за будь-яку ціну. Розкриття
злочинів – показник, що дійсно свідчить про ефективність роботи
правоохоронців, але є об’єктивні і суб’єктивні межі у її досягненні. За
даними кримінологічних досліджень, основними причинами і умовами
катувань респонденти (працівники правоохоронних органів і громадяни) вважають:
1) систему показників і звітності, що примушує «вибивати» силою
визнання провини (43,8%);
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2) відсутність належного психологічного розвантаження працівників поліції (27,4%);
3) недосконалість законодавства (37,0%);
4) відсутність нормальних умов роботи і низька заробітна плата
(26%).;
5) безкарність тих працівників, які застосовують протизаконні методи в роботі (48%) [7, с. 147]. Крім того, серед соціально-психологічних
чинників слід відмітити негативну, порочну поведінку керівництва,
професійну деформацію, професійні стреси, непрофесіоналізм, низькі
моральні якості робітників, тиск ЗМІ, громадськості та ін.
6. Катування, зокрема, в правоохоронних органах, все ж специфічний вид злочинів і його запобігання потребує час і комплекс правового і кримінологічного забезпечення, яке ми намагаємося розглянути
в рамках стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів. Широке
розуміння цієї Стратегії передбачає використання її основної ідеї –
усунення/обмеження умов для здійснення злочинних намірів, у даному
разі – катувань. Правове забезпечення полягає у такому. По-перше,
у вдосконаленні ст. 127 КК України, зміст/диспозиція якої мають повністю відповідати визначенню поняття катування Конвенцією ООН,
котре до співучасників катування відносить державних посадових осіб,
що підбурюють підлеглого виконавця до катування, чи це здійснюється з їх відома, чи з їх мовчазної згоди. По-друге, усунути розбіжності
між приписами статей 127, 365, 373 КК України, зокрема, стосовно
розуміння «ознак катування». По-третє, законодавчо забезпечити:
проведення допитів лише в спеціально передбачених і обладнаних для
цього прозорих приміщеннях; негайний доступ до адвоката, лікаря,
суду; збільшення строків покарання за ці злочини. Є і інші правові
заходи усунення умов їх вчинення [8, с. 7–8].
Кримінологічним забезпеченням охоплюються різноманітні заходи
запобіжного характеру, зокрема: дослідити комплексну кримінологічну
структуру катувань в Україні серед різних служб і підрозділів її правоохоронних органів [9, с. 9–18]; вивчити на належному рівні міжнародний досвід запобігання катувань і пов’язаних з цим злочином наслідків
(кваліфікація, коло співучасників, система доказів саме катувань;
особистість виконавців, покарання та інші наслідки для злочинців;
заходи реабілітації потерпілих тощо); аудиторську оцінку діяльності
правоохоронних органів здійснювати по трьом комплексним показни545
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кам – законність в діях поліції; активність у підтриманні правопорядку; партнерські відносини з населенням (як у США); удосконалення
методик визначення профпридатності працівників правоохоронних
органів (професійна надійність, антикримінальна стійкість); наявність
(як у багатьох європейських країнах) реєстраційних терміналів, завдяки
яким можливо проконтролювати низку даних стосовно перебування
громадян у підрозділах правоохоронних органів; готовність і політична
воля їх керівництва до інновацій в діяльності, дотримання прав і свобод
людини та інші заходи, що звужують коло умов катувань.
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2.
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РОЗДІЛ 4
ДОВІДКОВІ СТАТТІ ТА РЕЦЕНЗІЇ
ДО НАУКОВИХ РУКОПИСІВ
ЗЛОЧИННІСТЬ *
1

Злочинність – кримінологічне поняття, що відбиває множинність
учинених злочинів, має територіально-часовий і кількісно-якісний вимір. Із серед. ХІХ ст. З. почала розглядатися не просто як набір індивідуальних злочинних актів, що породжуються свідомими егоїстичними
устремліннями деяких людей, їх злою волею або осіб з уродженою
злочинною програмою і навіть хворих, а як соціальне явище, зумовлене
сусп-вом. Соціальний детермінізм (позитивізм) за допомогою статистики і математики на значному емпіричному матеріалі зафіксував усталену залежність кількісно-якісних показників злочинних проявів від
соціально значущих явищ у соціально-екон. та політичній сферах країни. Зроблений висновок, що існує цілісне явище, яке тісно пов’язане
з суперечностями сусп-ва та яке має свою історію, закономірності,
прогнозованість. Це явище отримало назву «З.». Сусп-во містить у собі
зародки всіх злочинів, що мають вчинятися, оскільки в ньому існують
умови, які сприяють їх розвитку (А. Кетле). Визнання того факту, що
З. – соціальне явище, є видатним відкриттям науки ХІХ ст. Воно мало
і має далекоглядні висновки. Одним із них є те, що З. – явище, притаманне будь-якому сусп-ву, незалежно від рівня його цивілізованого
розвитку, тобто воно одвічне. Дійсно, З. супроводжує людство. Якщо
звернутися до історії, то далеко не гармонія інтересів члена роду і авторитету старших панувала у первісному сусп-ві. Дикі масові людські
жертвоприношення, ритуальні вбивства, спалення, винищувальні війни, варварські звичаї, грабування, насильство, нещадність і крайня
жорстокість тощо були супутниками людства з моменту його виникнення. З., наращування її інтенсивності змушувала людську спільноту
1   
* Вісн. асоц. кримін. права України : електрон. наук. вид. 2016. Вип. 1(6).
С. 453–455. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/40_Crime.pdf.
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шукати різновиди захисту від руйнівних суспільно небезпечних діянь
(табу, звичаї, заборони, міфи, приписи та ін.), які з появою письмової
культури ставали правовими нормами, у т. ч. і нормами кримінального
права. З розвитком сусп. і природних наук виникла низка гол. і похідних
від них теорій (шкіл), за допомогою концептуальних положень яких
вчені намагалися пояснити природу і предметну сутність З.: класична,
антропологічна, соціологічна.
Класична школа у кримінології базувалася, зокрема, на ідеї свободної волі людини, і злочин, таким чином, є актом її раціонального
злого вибору («зла воля»). При цьому не враховувалась особистість
злочинця і вплив оточуючого середовища на мотивацію вибору саме
злочинної поведінки. Антропологічна школа пояснювала природу
злочинності біологічно неусвідомленими уродженими програмами
злочинної поведінки, різновид якої визначався так званими стигматами – набором певних еволюційно успадкованих, атавістичних
аномальних рис анатомічного і психол. походження, що виключало
постулат «свободної волі» і юридичну відповідальність. Соціологічна
школа мала різні напрями пошуків від детермінант, що впливають
на злочинну поведінку. Сутність цієї теорії зводиться до того, що
злочинцем людина стає внаслідок несприятливого формування особистості і руйнівного на неї впливу зовнішніх сприяючих чинників.
Пошуки адекватного пояснення феномена З. продовжується у кримінологічній науці й дотепер. У вітчизняній кримінології існує кілька
точок зору на сутність З.: 1. Сумарно-статистична: З. розглядається як
відносно масове, історично мінливе соціальне явище, що має кримінально-правовий характер і є цілісною, заснованою на статистичних
закономірностях системою одиночних злочинів (І. М. Даньшин);
2. Деструктивістська: З. – масовий прояв деструктивної поведінки
людей, що відбивається у системі злочинів, учинених на певній
території протягом певного часу (А. Ф. Зелінський); 3. Особистісноактивістська: З. – соціальний феномен сусп. життя у вигляді несхваленої і загрозливої для сусп-ва кримінальної активності частини його
членів (А. П. Закалюк); 4. Інституціоналістська: З. – один із різновидів
соціальної практики людей, сукупність кримінальних практик, але
поза правового поля (В. М. Дрьомін). Є й інші підходи до поняття та
визначення З. Усі вони свідчать про спроби вчених розкрити її предметну сутність, знайти відповіді на актуальні запитання сучасності,
науково адекватно відобразити цей фрагмент реальності.
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Список літератури: Даньшин И. Н. Общетеоретические проблемы криминологии. Харків, 2005; Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології:
теорія і практика : у 3 кн. Кн. 1. Теоретичні засади та історія української
науки. Київ, 2007; Дрёмин В. Н. Преступность как социальная практика.
Институциональная теория криминализации общества. Одесса, 2009; Шакун В. І. Суспільство і злочинність. Київ, 2007; Шлях до кримінології. Пам’яті
А. П. Закалюка. Київ, 2010.

ОБ’ЄКТ ЗАПОБІЖНОГО ВПЛИВУ *
1

Об’єкт запобіжного впливу (від лат. objectum – предмет) – це окремі
або сукупність різних за ґенезою, сферою буття, формами та інтенсивністю прояву негативних явищ та процесів реальної дійсності
матеріального чи духовного характеру, які детермінують злочинність.
Для окремого О. з. в. характерні такі властивості: криміногенність
(саме вона виділяє його з сукупності негативних явищ); динамічність,
що зумовлює постійну мінливість його кількісно-якісних показників;
потенційність, якою пояснюється те, що окремі явища можуть швидко
досягти високого ступеня криміногенності; латентність – криміногенність, яка прихована від спостерігача-дослідника. Злочинність зумовлюється комплексом негативних явищ і процесів різного походження,
що є конкретизованими та є О. з. в. Теорія і практика запобігання і протидії злочинності показують, що О. з. в. – це все те, на що діє система
такого впливу, і включає: по‑перше, уражені недоліками сусп. відносини в системі формування особистості людини; по‑друге, соціальні
негативні, різні за часом походження традиції, стереотипи поведінки,
найбільш поширені негативні звички людей і їх ставлення до соціальних цінностей; по‑третє, окремих осіб (групи і контингенти осіб, які
виявляють ознаки протиправної поведінки); по‑четверте, конкретні прояви негативних явищ, процесів, недоліків, порушень у різних сферах
життя, які детермінують злочинну мотивацію та її потенційно можливу
чи почату реалізацію; по‑п’яте, окремі прояви девіантної поведінки
особистості, що свідчать про її криміногенність. Оскільки запобігання
злочинності несе суб’єктно-предметний характер (об’єктний) харак* Вісн. асоц. кримін. права України : електрон. наук. вид. 2016. Вип. 1(6). С. 474–
475. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/46_Vpliv.pdf.
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тер, то криміногенні об’єкти доцільно згрупувати так, щоб вони стали
уразливими для тих чи інших теж згрупованих відповідним чином
методів запобіжного впливу й адекватних їм заходів. Тому природною
підставою класифікації є характер криміногенних об’єктів, їх природна
сутність, ґенеза, 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 сусп. явищ на макрорівні до
криміногенних явищ і властивостей конкретної особистості (пияцтво,
алкоголізм, наркоманія, віктимний стан тощо). До групи криміногенних
об’єктів правового характеру включаються явища, ґенеза яких знаходиться у сфері правової недосконалості, грубих помилок, протиправних
дій, необґрунтованого, несвоєчасного, некомпетентного врегулювання
сусп. протиріч, відносин у різних сферах людського буття. Групою криміногенних об’єктів психогенного характеру охоплюються ті психол.,
психіатричні та інші кримінологічно значущі аномальні явища, що
дезорганізують сусп. життя, відіграють деструктивну роль у процесі
соціалізації і ресоціалізації осіб, перешкоджають їй чи обмежують її
здатність адекватно оцінювати свої вчинки і діяти відповідно до такої
оцінки (сексуальні збочення, вандалізм, деякі акцентуації особистості,
імпульсивність поведінки, аномалії психіки та ін.).
Список літератури: Голина В. В. Криминологическая профилактика,
предотвращение и пресечение преступлений. Київ, 1989; Литвинов О. М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні. Харків, 2008;
Профілактика злочинів. Київ, 2011.

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ *
1

Запобігання злочинності – це соціальна політика держави, спрямована на подолання криміногенно небезпечних протиріч у суспільних
відносинах з метою їх позитивного вирішення і поступового витіснення, а також спеціальна випереджальна практика протидії формуванню
1   
* Вісн. асоц. кримін. права України : електрон. наук. вид. 2016. Вип. 2(7). С. 332.
URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/33_Golina.pdf.
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і реалізації на різних стадіях злочинних проявів. Ідея боротьби зі злочинністю переважно шляхом її запобігання збагатилась новим змістом
завдяки науковим працям зарубіжних і вітчизняних учених ХІХ – ХХ
століть, у яких були закладені філософські, правові, соціологічні, моральні, психологічні, соціальні, антропологічні, організаційно-управлінські, економічні, технічні та інші основи запобігання злочинності
і її проявів. Зокрема: запобігання злочинності – перспективний напрям
протидії злочинності; основою системи запобігання злочинності є правова держава, в якій цей напрям є справою цих гілок влади; запобігання
злочинності мислиться як єдність загальносоціальних і спеціальних
видів і заходів діяльності держави і суспільства; обов’язковість участі
громадськості у запобіганні злочинності; мета системи запобігання
злочинності – істотне зниження і позитивні зміни якісних показників
злочинності внаслідок зменшення детермінуючого впливу негативних
явищ; ресурсне забезпечення запобігання злочинності; моніторинг
стану злочинності й ефективності запобіжних заходів. Система запобігання злочинності складається з напрямів загальносоціального,
спеціально-кримінологічного та індивідуального характеру, які у свою
чергу мають відповідну структуру в залежності від об’єктів запобіжного впливу і повноважень суб’єктів запобігання злочинності.
Список літератури: Курс кримінології : у 2 кн. Кн. 1 : Загальна частина.
Київ, 2001; Литвинов О. М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності
в Україні. Харків, 2008; Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика). Харків, 2011; Голіна В. В., Лукашевич С. Ю., Колодяжний М. Г. Державне
програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності
в Україні. Харків, 2012.

КРИМІНОГЕННІСТЬ *
1

Криміногенність (від лат. crimen – злочин і грец. genos – рід, походження) – потенційно суспільно небезпечна властивість об’єкта
запобіжного впливу породжувати злочинність або сприяти їй. Ця
властивість виявляється через силу впливу об’єкта на злочинні про*  Вісн. асоц. кримін. права України : електрон. наук. вид. 2017. Вип. 1(8). С. 302.
URL : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/30_Golina.pdf.
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яви, здатність створювати причинні зв’язки. Саме К. відділяє об’єкт
запобіжного впливу від інших негативних явищ. Похідне від криміногенності поняття «криміногенний» вживається у різних словосполученнях: криміногенна ситуація, криміногенне середовище,
криміногенна особистість, криміногенні фактори та ін. К. будь-якого
об’єкта – величина змінна, тому що вона може бути відображена
кількісно-якісними показниками: ступінь криміногенності, криміногенний набір, криміногенний інтервал. Ступінь К. – показник, що визначає міру цієї властивості об’єкта і більшу чи меншу силу її впливу
на злочинність. За даними криміногенних досліджень, алкогольне
обтяження як криміногенна властивість особистості є домінуючою
у детермінації насильницької злочинності у сімейно-побутовій сфері. Криміногенний набір – структурний показник криміногенності
об’єкта. Відомо, наприклад, що початок злочинного шляху підлітків,
як правило, зумовлюється одночасно чи послідовно дією набору з 3–5
негативних явищ (неблагополуччя в сім’ї, небезпечне оточуюче середовище, рання алкоголізація, бродяжництво та ін.). криміногенний
інтервал – віддалення або наближення криміногенного об’єкта у детермінаційному зв’язку. Тим самим визначається «місце», «роль» того
чи іншого криміногенного об’єкта у причинному ланцюгу. Отже, чим
вище ступінь криміногенного об’єкта, тим менше його криміногенний
інтервал, тим ймовірніше злочинні прояви.
Список літератури: Голина В. В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений. Киев, 1989; Кримінологія. Харків,
2014.

ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ *
1

Зняття́ суди́мості – її припинення достроково, до спливу строків
погашення судимості, встановлених КК. Умови та порядок З. с. регулюються нормами крим. і крим. процес. зак-ва. Відповідно до ч. 1
*  Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Харків : Право, 2016. Т. 17 :
Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ;
Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. С. 399.
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ст. 91 КК, якщо особа після відбуття покарання у виді обмеж. волі
або позбавл. волі зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до
праці довела своє виправлення, то суд може зняти з неї судимість до
закінчення строків, зазначених у ст. 89 КК. З. с. здійснюється за наявності і дотриманні лише таких умов: відбуття особою покарання
у виді обмеж. волі або позбавл. волі, а також сплив не менше половини
строку погашення судимості за той злочин, котрий вчинила особа,
і тривалість якого обчислюється за пп. 5–9 ст. 89 КК; доведення нею
свого виправлення після відбуття покарання зразковою поведінкою
і сумлінним ставленням до праці. З. с. до закінчення строків, зазначених у ст. 89 КК, не допускається у випадках засудження за умисні
тяжкі або особливо тяжкі, а також корупційні злочини (ч. 2 ст. 91
КК). Дострокове З. с. щодо особи, яка вчинила злочин до досягнення
нею 18‑річного віку, допускається лише за умови відбуття покарання
у виді позбавл. волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин за підставами доведення такою особою зразковою поведінкою і сумлінним
ставленням до праці свого виправлення і спливу не менш як половини
строків погашення судимості, зазначених у ч. 2 ст. 108 КК. Порядок З. с. регулюється ст. 538–539 КПК. Клопотання засудженого про
З. с. вирішується судом, який ухвалив вирок. За наслідками розгляду
клопотання суд постановляє ухвалу про задоволення клопотання або
відмову від його задоволення. З. с. є правом, а не обов’язком суду.
Тому, якщо з урахуванням обставин справи суд дійде висновку, що
особа не довела свого виправлення і мотиви З. с. завуальовані ін.
цілями, він має право відмовити у клопотанні. У разі задоволення
клопотання особи про З. с. вона вважається такою, що не має судимості. У разі відмови у задоволенні клопотання про З. с. повторне
клопотання з цього ж питання може мати місце не раніш як через рік
з дня винесення ухвали суду про відмову (ч. 6 ст. 539 КПК).
Список літератури: Голіна В. В. Судимість. Х., 2006; Білоконев В. М. Застосування законодавства про погашення і зняття судимості (судова практика). Запоріжжя, 2010; Муратова С. О. Судимість в системі інститутів
Загальної частини кримінального права України. Х., 2017.
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ПОГАШЕННЯ СУДИМОСТІ *
1

Погáшення суди́мості – припинення стану судимості особи і втрати її прав. значення при дотриманні передбачених КК умов. Термін
«погашення» – втрата сили внаслідок чого-небудь. За чинним КК
П. с. особи відбувається автоматично за певних умов (ст. 89–90
КК): відбуття призначеного судом покарання, перебігу строку П.
с., невчинення за цей час особою нового злочину. Відбуте покарання – осн. і дод. – пов ністю або частково вважається такою умовою,
з додержанням якої реалізуються ін. умови П. с. Тому у кожному
конкр. випадку необхідно установити момент (час) фактичного відбуття покарання. Саме з цього моменту починається перебіг строку
П. с. Строк П. с. – період часу, протягом якого особа після відбуття
покарання вважається судимою. Строки П. с. та порядок їх обчислення передбачені КК (пп. 5–9 ст. 89 і ст. 90 КК) і дорівнюють від 1
до 8‑ми років для осіб, засуджених до покарання у виді обмеження
або позбавл. волі. Для певних категорій осіб, а саме: звільнених від
відбування покарання з випробуванням, у т. ч. вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 7‑ми років; засуджених до покарань,
не пов’язаних із обмеж. волі чи позбавл. волі – П. с. настає або після
спливу іспитового строку, або після виконання/ відбування покарання
(пп. 1–4 ст. 89 КК). Перебіг зазначених строків починається з моменту
відбуття особою осн. і дод. покарання. Якщо особу було достроково
звільнено від подальшого відбування покарання (з різних підстав), то
перебіг строку П. с. починається з дня дострокового звільнення. Наст.
умовою П. с. є безперервність перебігу строку її погашення. Цей строк
може бути перерваним вчиненням особою будь-якого нового злочину,
стосовно якого відбувся обвинувальний вирок, призначене покарання
і воно фактично виконується. Отже, коли усі умови дотримані: відбуте
повністю чи частково призначене вироком суду покарання, сплинув
перебіг строку П. с. і особа у цей період не вчинила нового злочину,
вона вважається такою, що не має судимості. Письмового або ін. док1
* Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Харків : Право, 2016. Т. 17 :
Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ;
Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. С. 696.
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та, у т. ч. суд. підтвердження цього факту не потрібно. П. с. скасовує
пов’язані з нею загальноправ. і крим.‑прав. наслідки. Однак, якщо
зазначені умови порушуються і особа, яка має судимість, під час перебігу строку її погашення вчинила новий злочин, то перебіг строку
П. с. переривається і обчислюється заново. У цих випадках строки П.
с. обчислюється окремо за кожний злочин після фактичного відбуття
покарання (осн. і дод.) за ост. злочин (ч. 5 ст. 90 КК). Строки П. с. за
кожний із цих злочинів спливають самостійно, незалежно один від
одного. Та його (чи їх) частина, що сплила до вчинення нового злочину, до уваги не береться. П. с. щодо осіб, які вчинили злочини до
досягнення ними 18‑річного віку, здійснюється за вищевикладеним
порядком П. с., передбаченим ст. 89–90 КК, але за певними пільговими умовами (ст. 108 КК). Вони стосуються в основному зменшення
розмірів строків П. с. у осіб, засуджених до позбавл. волі: від 1‑го
до 5‑ти років. Такими, що не мають судимості, визнаються неповнолітні, засуджені до покарання, не пов’язаного з позбавл. волі, після
виконання цього покарання (п. 1 ч. 2 ст. 108 КК).
Список літератури: Голіна В. В. Судимість. Х., 2006; Білоконев В. М. Застосування законодавства про погашення і зняття судимості (судова практика). Запоріжжя, 2010; Муратова С. О. Судимість в системі інститутів
Загальної частини кримінального права України. Х., 2017.

ПРОФЕССОР В. С. ТРАХТЕРОВ:
ОТЗВУК ЭПОХИ *
1

Так сложилась жизнь, что я стал последним аспирантом профессора Владимира Сергеевича Трахтерова. Участвуя в данном сборнике и рассказывая о своем Учителе, я чувствую важность этой истории
прежде всего как связующего звена времён, как непрерывной нити
преемственности научного знания и традиции, уважения к старшему
поколению, восприятия того ценного опыта, который от поколения
к поколению передаётся. Я приехал в Харьков в 1968 г. Тогда в аспи1
* Шлях у науку: розповідь про вчителя / уклад.: С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова,
О. П. Рябчинська ; відп. ред. Т. А. Денисова. Запоріжжя : «Просвіта», 2016. С. 43–48.
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рантуру был большой конкурс. И так сложилось, что в результате
отбора осталось два человека: В. П. Тихий и я. У нас было одинаковое
количество баллов, одинаковые дипломы с отличием, мы оба – практические работники, но Володя Тихий был местным, а я – приезжим,
поэтому Владимир Владимирович Сташис предложил мне заочную
аспирантуру с обещанием через год перевести в стационарную. Был
издан приказ, и я оказался в аспирантуре. А незадолго до этого,
в 1966 г., Владимир Владимирович Сташис первый в Украине и, видимо, в Союзе, создал кафедру криминологии и уголовно-исполнительного права (первым заведующим ее был Л. Н. Сугачев). Мне
нужен был научный руководитель, а в это время консультантом
кафедры криминологии был профессор Владимир Сергеевич Трахтеров. И Владимир Владимирович Сташис предложил ему стать
научным руководителем для меня. Владимир Сергеевич, надо сказать,
этому обрадовался. Он расспрашивал обо мне, он почувствовал себя
нужным на кафедре, для него это было очень важно. Он был доволен.
И я доволен. Хотя я, конечно, понимал, что будут определенные
проблемы. В 1968 г. ему было 84 года. Конечно, возраст сказывался…
Вместе с тем он был светлая голова, прекрасно понимал юмор, шутил… И у меня не возникло какой‑то растерянности… Литературы
тогда было не очень много. И в основном она относилась к царской
России. Это были Н. Д. Сергиевский, М. В. Духовской, Н. А. Неклюдов, А. Ф. Кистяковский. Мы по их учебникам готовились, но и по
нашим тоже, например, по «Советскому уголовному праву»… Украинских учебников в то время не было, первый учебник по уголовному праву УРСР издали в Харькове в 1980 г. Когда я начал работать
с Владимиром Сергеевичем, он все время контролировал то, как
я готовился к экзаменам: как Вы готовитесь, а какую литературу
читаете, есть ли у Вас время, правильно ли Вы кушаете? Он был
такой сухощавый старик, ходил прямо, весь седой, большие губы. Он
не был откровенным человеком, публичным человеком. И я не мог
лезть ему в душу и расспрашивать о каких‑то вещах. Он был слишком
закрытым человеком для этого. На то время он жил сам, жена его уже
умерла. И нередко мне приходилось ночевать у него, когда я приезжал.
И были даже такие дни, что я жил у него по неделям, потому что
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случилась в те годы жутко холодная зима, вьюга, страшные морозы,
нельзя было выйти на улицу… И мы коротали с ним эти зимние вечера… Он был родом из Бахмута, сын купца, и он как‑то рассказывал
мне, что имел возможность поехать в Гейдельбергский университет,
послушать лекции, говорил, что у родителей была возможность его
туда отправить. В его квартире в доме на ул. Мироносицкой поражала, прежде всего, библиотека. Она была не очень большая, но практически вся на иностранных языках. Это были присланные или
купленные экземпляры. Владимир Сергеевич немецкий язык знал
в совершенстве, владел также английским, французским. Литературы
было больше на французском и немецком языках, однако была и итальянская литература. Он очень любил искусство, и в этом мы сошлись.
Вообще все старые профессора были эстетами, хорошо разбирались
в живописи, литературе. Я тогда тоже был собирателем книг, у меня
их было около 5 тысяч, я много привез из Ленинграда. Библиотека
была серьезная, занимала целую комнату. Я ему дарил книги из Ленинграда привезённые, об Айвазовском, Верещагине… У него был
сборник стихов Анны Ахматовой, весьма редкий, тогда такого ни
у кого почти не было. Видимо, он очень дорожил им, так как однажды
я попросил у него этот томик, но он ответил мне отказом, сказав:
«Володя, я позабочусь, чтобы, когда со мной что‑то случится, Вам
обязательно передали эту книгу». Владимир Сергеевич был достаточно скромен в быту, но у него были свои принципы, свои прихоти.
Например, он очень любил горячий сладкий чай, поэтому часто, пока
я возился на кухне с чашками и прочее, чай немного остывал, и Владимир Сергеевич просил приготовить его заново. Помогала ему по
хозяйству женщина-домработница, которая приходила. Он был педантичен: женщина шла на базар, приходила с базара, он интересовался ценами, спрашивал, почему морковь она купила по такойто
цене, а не по такой; а сколько стоит свекла и т. д. Однажды мы с женщиной, которая за ним ухаживала, нашли у него в шкафчике кучу
старых денег, вышедших из оборота, такие большие купюры, похожие
на «екатеринки». Я сообщил Владимиру Сергеевичу об этом. А он
сказал, что получал в свое время неплохие деньги и просто их туда
забрасывал. Он жил очень скромно. Бывало так, что женщины,
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которые ухаживали за ним, уходили. Может, не находили общего
языка или еще что‑то. Я не касался этого. Но как‑то раз я был у него,
и пришла новая женщина, он присмотрелся к ней, и сказал, что сообщит о своем решении. А когда она ушла, он качнул ей вслед отрицательно головой, описывая в воздухе абрис красивой женской
фигуры… мол, не то… Он был требователен к женской красоте. Он
любил красивых женщин: опрятных, с фигурой, с красивым лицом.
Он получал удовольствие не только от того, что они готовили или
убирали. Ему нравились они и с эстетической точки зрения. Как вся
старая профессура того времени, он был галантным, элегантно носил
шляпу… У него их было две: в одной шляпе он ходил, а вторая висела на кафедре. Это рассказывали как анекдот, как легенду: если
кто‑то спрашивал, где Владимир Сергеевич, то все указывали на
шляпу и говорили, что вот, мол, Владимир Сергеевич где-то здесь…
Я учился работать с Владимиром Сергеевичем. Владимир Владимирович Сташис, понимая, что ситуация в некотором смысле сложная,
что возраст отражается на знаниях, мышлении, памяти, эмоциях
и т. д., рекомендовал мне держаться Марка Игоревича Бажанова. И я
часто обращался за помощью к Марку Игоревичу, и Владимир Сергеевич против этого не возражал. Я очень благодарен Марку Игоревичу, по сути он – мой второй учитель. В те годы литературы по
уголовному праву было немного. А погашение и снятие судимости
вообще была, можно сказать, неписаная тема. И я пришел к Марку
Игоревичу и предложил тему о погашении и снятии судимости, которую Марк Игоревич одобрил. Припоминаю случай, как однажды
В. А. Владимиров приехал из Москвы, на инспекцию. Пришел на
кафедру, спрашивал о том, кто какую диссертацию пишет. На то время аспирантами были А. А. Пинаев, Ю. М. Шаньгин, В. В. Голина,
Н. И. Панов, В. П. Тихий. И В. А. Владимиров меня спрашивает, какую
я пишу диссертацию. Я ответил, что о погашении и снятии судимости. Он удивился, так как считал, что писать по этой теме нечего. Я ему
начал рассказывать по теме о понятии погашения, снятия, о новом
преступлении, которым прерывается срок судимости, механизме
прерывания срока судимости и т.д… Он послушал и сказал, что не
догадывался о том, насколько эта тема может быть глубокой. Но
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складывалось все не сразу. Помню, как я приходил к Марку Игоревичу и говорил, что диссертация не пишется… А он: «Садись
и пиши!». «Садись и пиши». И так я начал писать… И написал 300
страниц об истории погашения судимости… Тогда писали от руки,
тяжело (да и дорого) было приобретать печатные машинки. Предварительно я подходил к Владимиру Сергеевичу, доложил ему о своем видении исторического аспекта проблемы, он одобрил и сказал,
чтобы я с этим обратился к Марку Игоревичу. И вот, я прибегаю
к М. И. Бажанову, довольный… А он перелистывает рукописи и говорит, чтобы я сократил все до 50 страниц!.. Пришел я опечаленный,
всегда тяжело свой труд сокращать, я повыдирал кусками, чуть ли не
с кровью, анализ немецкой литературы, оставил только нашу историю, получилось 70 страниц. М. И. Бажанов посмотрел, принял работу. Читал он быстро, и через некоторое время говорит, что ему
работа понравилась. Я обрадовался. Но он мне сказал, чтобы я сократил еще листов на 20 свою работу. Я все выполнил. Отнес ему
материал, а через некоторое время пришел и не узнал его: отпечатанный
на машинке, он был буквально черный от корректив Марка Игоревича… Но он уверил меня, что идеи мои остались, и посоветовал мне
«учиться писать». И Владимир Сергеевич тоже учил меня этому
умению. У него был мелкий, но красивый почерк, и он всегда сам
очень серьезно редактировал свой текст. Он говорил: «Хорошо писать
непросто». И приводил в пример слова А. П. Чехова о том, что все
лишнее нужно убирать. Мне вспоминается одна интересная история.
Владимир Сергеевич немного написал своих работ, около 10 работ
о вменяемости и невменяемости. И вот как‑то я собрался поехать
в Москву, и Владимир Сергеевич попросил меня встретиться там
с Н. Д. Дурмановым (они друг друга знали хорошо), передать ему
большой привет от него и его книги. Я встретил Н. Д. Дурманова,
представился, что я ученик Владимира Сергеевича Трахтерова, передал ему книги, он спросил, как нам работается, передал свою
статью, и мы распростились. Через некоторое время я приезжаю
опять. Встречает меня Н. Д. Дурманов и говорит, что прочитал работы,
которые я привез прошлый раз, и что ничего в них не понял… Действительно, у Владимира Сергеевича свой особый научный стиль
изложения, который подчас трудно постичь с первого прочтения.
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Я три раза перечитывал работы Владимира Сергеевича, прежде чем
до меня дошла глубокая афористичность, красота его письма, полет
его мысли… А я был молод, дерзок тогда, и я порекомендовал профессору Н. Д. Дурманову еще раз перечитать работы Владимира
Сергеевича… … Через некоторое время я вновь приехал в Москву для
работы в библиотеках, меня каким‑то образом разыскал проф. Н. Д. Дурманов и поблагодарил за данный мною совет. Сказал, что перечитал
работы Владимира Сергеевича и действительно понял, какая это глубина, как это красиво написано… Я раньше срока завершил диссертацию, в 1972 г. Тогда Владимир Сергеевич уже не мог в силу возраста
самостоятельно читать, ему было тяжело, поэтому читал ее я, а он
воспринимал мой текст на слух. Надо сказать, что Владимир Сергеевич
обладал потрясающей, удивительной особенностью сразу улавливать
фальшь, какие‑то неточности. Он говорил мне в такие моменты: «Володя, вот здесь что‑то не то…». Иной раз я не сразу мог понять, в чем
дело, доходило до серьезных столкновений с резкими суждениями.
В какой‑то момент я, бывало, не выдерживал, выскакивал из его дома.
И шел по Мироносицкой до Молодежного парка. А тогда кладбище
в парке было заросшее, много кустов, и если было лето, было хорошо,
я садился на теплую плиту, думал, размышлял… может и правда что‑то
не так… И через некоторое время возвращался и говорил, что Владимир Сергеевич прав, чему он был очень рад, и мы продолжали обсуждение. Никаких повышений голоса, никакого грубого слова. После
того, как я вспылю, он никогда не обращался ко мне грубо, не ставил
меня на место. Наоборот, когда я приходил к нему со словами извинений, он был рад тому, что я с ним согласился, и мило отвечал мне.
Душевно принимал меня назад. Владимир Сергеевич умер в июне
1975 г., в период моего отъезда. Когда я приехал, его уже похоронили.
После смерти Владимира Сергеевича было ощущение, что закончилась
старая эпоха в Харьковской школе уголовного права… Сравнивать
времена всегда тяжело… То были люди старого воспитания, с налетом,
если можно так выразиться, той эпохи. И наша эпоха, склонная в некотором смысле к люмпенизации, простоте, она противоречит их
аристократической строгости. У них был этикет. Были определенные
правила, которые нельзя нарушать. Думаю, нам есть чему у этого поколения поучиться.
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ВІДГУК
ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА НА ДИСЕРТАЦІЮ
«РЕГІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ:
ЗАКОНОМІРНОСТІ,
ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ» *
1

Територіальні (або регіональні) відмінності злочинності та її окремих проявів були предметом кримінологічного вивчення вітчизняних
і іноземних учених. У роботі представлена значна бібліографія результатів різнопланових досліджень, починаючи з XVIII століття і до
сучасності. Вивчення злочинності у взаємозв’язку з регіональними особливостями соціальних, демографічних, економічних умов, географії
території, природних, трудових та виробничих ресурсів, національного
менталітету, історичних, культурних, релігійних традицій, рівня антисуспільного контингента та інше надає можливість реально оцінити
криміногенний і антикриміногенний потенціал регіону, а відповідно
більш ефективно протидіяти злочинності. Результати таких складних
і витратних досліджень повинні бути складовою стратегічної частини
регіональної кримінологічної політики. Саме з урахуванням подібних
досліджень слід здійснювати діяльність щодо прогнозування і планування заходів протидії регіональній злочинності.
Не дивлячись на те, що проблема регіоналізації злочинності знайшла відображення у низці публікацій, однак у цих працях відсутній
комплексний науковий аналіз закономірностей, детермінації і запобігання злочинності в Україні. Крім того, в регіонах України відбуваються
процеси, відбитком яких є виникнення нових різновидів злочинних
проявів або суттєве погіршення їх якісних характеристик, що, з одного
боку, вислизає при аналізі загальної злочинності в Україні, а з другого – важко оцінити її реальний стан, тенденції розвитку, потенційну
1   
* Відгук офіційного опонента на дисертацію А. М. Бабенка «Регіональна злочинність в Україні: закономірності, детермінація та запобігання», подану на здобуття
наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне
право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 64.700.03 у Харківському національному університеті внутрішніх
справ у 2015 р.
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спроможність суб’єктів запобігати і протидіяти злочинності. Ось чому
важливим є як створення теоретико-методологічних і методичних підвалин для дослідження специфіки злочинності, її детермінації та запобігання у територіальному розрізі в умовах сучасної України, так і зміни
парадигми підходу до необхідності постійного за нею моніторингу.
Подання за таких умов на розгляд докторської дисертації з важливої, але мало дослідженої в кримінологічній науці, проблеми само
по собі є фактом безперечно позитивним і обнадійливим. Наведене
вище та відсутність системних вітчизняних досліджень теоретичної
і практичної проблеми регіональної злочинності, зокрема, у нових соціально-політичних, економічних та кримінальних умовах України без
сумніву дають підстави визначити високу актуальність поданої роботи.
Актуальність останньої підвищується тим, що автор поставив завдання
теоретично обґрунтувати науково-практичні передумови виділення
регіональної злочинності, як самостійного об’єкта кримінологічного
дослідження і розробити теоретичну модель сучасної практично орієнтованої методики вивчення закономірностей регіональної злочинності
та її окремих прояві, її детермінаційні та запобіжні особливості.
Дисертаційне дослідження здійснено у рамках планової комплексної теми кафедри кримінального права Інституту права ім. Володимира Сташиса Класичного приватного університету «Кримінально-правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення механізму
реалізації прав і свобод людини і громадянина». Дисертація відповідає
п. 9 («Регіональне запобігання злочинності в Україні: концептуальний
та праксеологічний аспекти») додатку 2 до наказу МВС України від
29.07.2010 р. № 347 «Про затвердження переліку пріоритетних напрямів
наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України
на період 2010–2014 рр.»
Аналіз представленої дисертації свідчить про те, що вона є завершеною роботою, в якій системно і основному повно викладені всі
питання, поставлені на розгляд, на підставі чого формується всебічне
уявлення про досліджувану проблему, її зміст, складові частини, основні висновки і рекомендації щодо її розв’язання.
Прелюдією дисертації є аналіз гносеологічних основ дослідження
регіональної злочинності як соціально-правового явища, які формувалися протягом ХУШ-ХХІ століть. Автор наводить власні коментарі
і трактовку щодо еволюції і трансформації наукових підходів сто562
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совно «географії» злочинності: від емпіричного матеріалу для підтвердження кримінологічних теорій природи злочинності і злочинців
до самостійного об’єкта кримінологічних досліджень – регіональної
злочинності, які повинні бути забезпечені відповідною методологічною
і методичною базою, власним понятійним апаратом, мати відповідні
вимірні показники для виявлення закономірностей розвитку як самої
регіональної злочинності, так і її окремих проявів, детермінаційне пояснення і систему їх запобігання.
Саме ці концептуальні положення і є предметом подальшого теоретичного поглибленого дисертаційного дослідження регіональної
злочинності в Україні.
Низку положень і складових частин дисертаційної проблеми автор
розглядає по‑новому, а деякі з них відрізняються новизною постановки
і розробки. Це, зокрема, стосується створення і глибокого обґрунтування нового комплексного дослідницького вектору у теоретичній
і прикладній кримінології, названий автором сучасною концептуально-методологічною моделлю самостійного об’єкта в кримінології –
регіональної злочинності.
Суть його полягає в об’єднанні системно-структурного і змістовно – діалектичного підходу до досліджуваної проблеми, внаслідок чого
теоретична модель регіональної злочинності представлена автором
у вигляді розгалуженої, різнорівневої та багатофункціональної системи з власною ієрархічною структурою елементів: теорія, методологія,
методика, технологічна складова (сукупність підходів), методи та
прийоми дослідження. Такий новаторський прийом надав можливість
автору творчо підійти і здобути нові знання стосовно кримінологічної
характеристики регіональної злочинності та її проявів (насильницьких
злочинів, злочинності неповнолітніх, злочинів у сфері незаконного
обігу наркотичних речовин, рецидивної злочинності та інших видів
злочинів), виявити закономірності їх функціонування, кримінологічну
регіональну ідентифікацію в залежності від інфраструктури регіону,
особливостей детермінації, рейтингової стабільності регіонів за рівнем
кримінальної враженості, якості соціально-економічного та психологічного середовища, розвитку певної ідеології, релігії, традицій, культури
тощо, які розглядаються під кутом зору установлення сталих взаємозалежностей між цими та іншими специфічними для кожного регіону
криміногенними факторами з особливостями злочинних проявів на
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регіональному рівні. Вважаю, що звернення автора до цих складних
питань та їх системна комплексна творча розробка заслуговують схвалення як дійсно наукова ініціатива.
Системно і мабуть вперше розроблено теоретичну модель вітчизняної системи запобігання саме регіональної злочинності (розділ 5
дисертації), перед якою ставиться завдання зменшення її кількісноякісних показників і кримінального тиску на соціум в основному
методами загальносоціального і спеціально-кримінологічного запобігання злочинності. Розробка цих питань винятково актуальна,
оскільки репресивним напрямом протидії злочинності, при усім його
важливості і необхідності, в силу ряду українських реалій, помітного
позитивного результату не досягнуто. У зв’язку з цим, заслуговує на
увагу слушні нагальні і перспективні пропозиції щодо впровадження
інноваційної моделі регіонального економічного і соціального розвитку на основі новітніх технологій, більш ефективного використання
ресурсних можливостей регіонів, що посприяє створенню потужного
антикриміногенного потенціалу суспільства.
Наводяться нові судження та пропозиції стосовно модернізації
системи запобігання регіональної злочинності, створення інтегральної системи запобіжного впливу, диференційованого впровадження
запобіжних заходів в залежності від типу і виду регіонів, рівнів їх
криміногенного і антикриміногенного потенціалів, особливостей кримінологічної характеристики регіональної злочинності, стану запобіжної діяльності органів влади і правоохоронців. Акцентується увага
на особливостях загальносоціального і спеціально-кримінологічного
запобігання, під час програмування і планування запобіжних заходів,
в яких слід враховувати сучасний прогресивний вітчизняний і зарубіжний досвід, національні традиції, звичаї та сімейно-побутові установки.
Основні положення і висновки дисертаційного дослідження знайшли повне відображення у монографіях та наукових публікаціях
у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях. Зміст автореферату
ідентичний основним положенням дисертації. Результати дисертації
оприлюднено автором у вступах на міжнародних та всеукраїнських
науково-практичних конференціях і круглих столах. Оформлення дисертації, науковий стиль викладення її державною мовою не викликає
зауважень. Звертають на увагу додатки до дисертації: яскраві діаграми,
таблиці, графіки, в яких відображено результати дослідження.
564

РОЗДІЛ 4. ДОВІДКОВІ СТАТТІ ТА РЕЦЕНЗІЇ ДО НАУКОВИХ РУКОПИСІВ  

Дисертація у цілому свідчить про досить вільну орієнтацію автора у кримінологічній науці, глибоку обізнаність у минулій і сучасній
кримінологічній літературі (використано біля 450 наукових джерел),
високу наукову ерудицію, що відповідає найвищому рівню наукової
кваліфікації.
У представленій на розгляд науковій праці піддано розв’язанню
проблему, що не лише посідає одне із центральних місць в кримінології, але й має важливе соціальне і державне значення. По ряду
досліджених питань викладені достатні наукові обґрунтування рішень, реалізація яких може внести помітний вклад у розв’язання
актуальних загальнодержавних і регіональних проблем. Відрадно
відмітити, що отримані результати дисертації, авторських монографій
вже впроваджені у практику запобіжної діяльності ГУ УМВС у ряді
областей, у науково-дослідницький і педагогічний процес низки вищих навчальних закладів.
Разом з тим представлена дисертація не позбавляє деяких недоліків
та спірних положень, які дають підстави подати ряд зауважень
1. Автор розглядає і намагається обґрунтувати гіпотезу, що регіональна злочинність є системним соціальним явищем, яке має цілісну
єдність із соціальною системою (с.128 та ін. дисертації). Це спірна
позиція. Апріорі стверджується, що злочинність – органічна система
злочинів, котра, у свою чергу, складається із низки підсистем різного штучного класифікаційного характеру (насильницька, корислива,
корисливо-насильницька). Тобто мова йде про щось упорядковане,
ієрархічне, стабільне. А як же бути з діалектикою з її критеріями?
Розглядаючи будь-який об’єкт, як систему, необхідно виявити і емпірично підтвердити нові його закономірності, пізнати (за можливості) структуру внутрішніх і зовнішніх взаємодій, обмін енергетичною
чи інформаційною енергією, яких не видно на поверхні. Регіональна
злочинність, як і злочинність взагалі, відноситься до уявних систем,
створених статистикою. Ця множинність злочинів, з’єднаних штучно
статистикою, не має системних якостей (стабільність, цілісність, керованість, емерджентність та ін.)
2. Дисертант стверджує, що поняття злочинності є «найменш дискусійним» у сучасній кримінології (с. 55 дисертації). Дійсно, зараз
пануючим є визначення злочинності, яке було сформульовано ще
у 70‑ті рр. XX століття Н. Ф. Кузнецовою. Але у сучасній кримінології
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(вітчизняній і зарубіжній) існує понад 10‑ти – різних за змістом і характеристикою ознак – визначень злочинності, навколо яких відбуваються
жваві дискусії (див., наприклад, Л. В. Кондратюк, В. С. Овчинский.
Криминологическое измерение. – М., 2008; Шлях до кримінології, зб.
статей, 2010; І. П. Рущенко. Соціологія злочинності, 2001 та ін.)
3. Непереконливо виглядає, на наш погляд, авторська спроба надати
«кримінологічне поняття» регіону (с. 60, 61 дисертації), яке звелося до
сучасного адміністративно-територіального поділу України на області,
АР Крим, м. Київ і м. Севастопіль. У дисертації ж у визначенні підкреслюється, що регіон є законодавчо визначеним «більш-менш однорідним, територіально-просторовим утворенням, що відрізняється від
інших сукупністю природних, географічних та історично сформованих
… «формувань»» (с. 61 дисертації). По-перше, якщо поняття регіону
визначено законодавчо, то чи коректно додатково створювати «кримінологічне поняття регіону»; по‑друге, чи дійсно є суттєві відмінності
низки регіонів-областей одна від одної (наприклад, Івано-Франківська
і Волинська обл.; Донецька і Луганська обл. та ін.)?; по‑третє, у дисертації вживаються, мабуть, в якості синонімів зазначених регіонів такі
великі територіальні укрупнення, як: Південний, Північний, Західний,
Південно-Західний та ін. подібні регіони.
4. У дисертації схожість і відмінність регіональної та загальної
злочинності в Україні надається через дослідження деяких різновидів
загальнокримінальних злочинів, а саме: кримінологічна характеристика
закономірностей насильницької регіональної злочинності, регіональної злочинності неповнолітніх, злочинності у сфері незаконного обігу
наркотичних речовин, рецидивної злочинності та ін.. Такий методологічний підхід до створення особливостей регіональної злочинності слід
підтримати. Але спірним, а може і помилковим, є, по‑перше, ототожнення понять «насильницька злочинність» і «злочинність з ознаками
насильства». Це різні кримінологічні поняття. По-друге, сумнівним
є віднесення до насильницьких злочинів зґвалтування і розбою. Безперечно, злочини проти життя та здоров’я і ці злочини мають деякі
спільні кримінологічні риси, але водночас не можна не бачити істотних
відмінностей в їх природі, мотивації, у різній патології особистості злочинців, факторах, які обумовлюють цей специфічний вид насильства.
До речі, запобігання таким злочинам також має свої особливості. Тому
вони повинні, на наш погляд, розглядатися самостійно.
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5. Нечіткість і непослідовність допускає дисертант у питанні визначення регіонів України і подальшої їх кримінологічної типології.
З одного боку, у нього кримінологічна типологія тотожня адміністративно- територіальному поділу України, а з другого, – базовими для
кримінологічного дослідження регіональної злочинності виступають
більш крупні регіональні агломерації, запропонованої рядом учених
(с.232–233 та ін.. дисертації), у зв’язку з чим уявлення про регіональну злочинність набуває більш суб’єктного, а ніж об’єктивного
характеру.
6. У ряді місць дисертації некоректно трактується поняття «профілактика», до змістовного обсягу якого дисертант включає діяльність,
спрямовану на припинення (переривання) злочинної поведінки на
стадіях прийняття рішення на вчинення злочину, готування до злочину
і замах на злочин (с. 361 дисертації). При цьому він посилається на
статтю російського автора О. Г. Пермінова По-перше, кримінологічна
профілактика саме злочинності – це сукупність заходів щодо завчасного виявлення і усунення негативних явищ, які виникли і вже діють
чи можуть виникнути, і детермінувати злочинні прояви. По-друге,
запобігання злочинам на різних стадіях їх вчинення є діяльністю спеціальних суб’єктів і охоплюється поняттям «відвернення злочинів»
і «припинення злочинів». По-третє, понятійний апарат кримінологічної
теорії запобігання злочинності достатньо повно розроблені вітчизняними кримінологами. Ледве чи О. Г. Пермінов є авторитетом у цьому
відношенні.
7. Деякі зауваження викликає розгляд структури регіональної злочинності. Те, що автор пропонує йменувати структурою регіональної
злочинності, по суті є структурою злочинності взагалі. Між тим структура регіональної злочинності потребує своїх, дещо схожих і разом
з тим відмінних від загальних, уточнюючих показників. Наприклад, чим
характерна організована злочинність в тому чи іншому регіоні або які
особливості вчинення насильницьких злочинів та ін. Це має важливе
значення для регіонального планування запобігання злочинності.
8. Емпіричну базу дослідження становлять, зокрема, результати
вивчення 1150 архівних кримінальних справ, розглянутих судами
10 областей України у 2002–2012 рр. Однак, ці цінні дані для аналізу
відмінностей регіональних злочинностей у роботі, на жаль, майже не
знайшли свого – аргументуючого висновки дисертанта – значення.
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Наведені зауваження, хоч деякі з них стосуються не другорядних
питань, по більшості все ж відносяться до розряду дискусійних, по яких
автор вправі мати та обстоювати свою точку зору, наводячи для цього
достатню аргументацію. Вони не переважають загальну позитивну
оцінку представленої докторської дисертації, її відповідності науковим
роботам такого рівня. Дисертація є завершеною кваліфікаційною роботою, яка містить обґрунтовані рішення актуальної науково-практичної
проблеми. Положення, які винесені на захист, несуть достатній потенціал новизни, аргументовані, емпірично підтверджені, що у сукупності
є суттєвим для розвитку кримінології.
На підставі наведеного можна зробити загальний висновок: представлена на розгляд дисертації А. М. Бабенка «Регіональна злочинність
в Україні: закономірності, детермінація та запобігання» відповідає нині
діючим вимогам, що пред’являються до докторських дисертацій, а її
автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук.

ВІДГУК
ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА НА ДИСЕРТАЦІЮ
«ПОЛІТИКО-КРИМІНОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ
ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ» *
1

Сучасний етап розвитку кримінологічної науки характеризується
подальшою плідною інтеграцією її з іншими науковими галузями знань.
І цей процес виник не сьогодні. Справа в тому, що суспільно небезпечні явища, як об’єкти кримінологічного запобіжного впливу, мають
складну комплексну природу походження і існування. До таких явищ
відноситься і політична злочинність, бінарна (як мінімум!) природа
і структура, особистість злочинця і детермінація якої обумовлюють спе1   
∗ Відгук офіційного опонента на дисертацію Ю. В. Орлова «Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності», подану на здобуття наукового ступеня доктора
юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право. Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 64.700.03
у Харківському національному університеті внутрішніх справ у 2016 р.
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цифіку методологічного підходу до вирішення проблеми її запобігання
і протидії. Бінарна сутність політичної злочинності полягає і в тому, що
вона являє собою єдність, яка складається, з одного боку, з множинності
передбачених кримінальним законом злочинів проти влади, а з другого – суспільно небезпечних дій влади проти свого народу (політичні
переслідування, політичні репресії, терор). Для аналізу і подальшого
теоретико-прикладного використання отриманих знань щодо політичної злочинності важливим і новітнім методологічним дослідницьким
кроком дисертанта є створення названої ним політико-кримінологічної
теорії, завдяки якій вирішена поставлена в дисертації фундаментальна
проблема формування концепції, завершеної цілісності знання стосовно
політико-кримінологічних потенційних можливостей запобігання та
протидії злочинності в Україні.
У роботі чітко виділені об’єкт і предмет дослідження. Сформульовані мета і завдання вказують на глибину наукового пошуку, його
комплексний характер, інноваційний підхід дослідника до розробки
питання політико-кримінологічної теорії протидії злочинності.
Структура дисертації є логічно обґрунтованою, послідовною і повною мірою відповідає поставленій меті дослідження. Обсяг дисертаційної роботи відповідає встановленим вимогам і складає 400 сторінок
основного тексту, що свідчить про ґрунтовність наукового пошуку
і забезпечує комплексний розгляд поставлених завдань.
Достовірність, ступінь обґрунтованості і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, досягнута за рахунок трирівневої системи прийомів і способів пізнання,
а саме: філософський рівень представлений методологією діалектичного детермінізму; загальнонауковий рівень – комплексом формально-логічних прийомів теоретичного пізнання; спеціально-науковий
рівень репрезентований конкретно-соціологічною методикою пізнання
правових і кримінологічних явищ. Дослідник використовував логікосемантичний метод – при визначенні політико-кримінологічної теорії,
вдосконаленні поняття «політичний злочин», «політична злочинність»;
системно-структурний метод – при дослідженні об’єкту пізнання як
системного явища; формально-логічний метод – для дослідження
нормативно-правових актів у сфері протидії злочинності, політичної
діяльності, міжнародних відносин; статистичний метод – при збиранні
та опрацюванні матеріалів судової практики, статистичної звітності
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правоохоронних органів; конкретно-соціологічні методи (експертні
оцінки, контент-аналіз, соціологічне спостереження тощо).
У процесі дослідження автором проаналізовано значний обсяг вітчизняних і зарубіжних літературних, нормативно-правових з питань
політичної злочинності та її проявів в Україні, сформовано значну
емпіричну базу. Дисертаційне дослідження свідчить про досить вільну
орієнтацію автора у кримінологічній науці, глибоку обізнаність з минулими і сучасними її дослідженнями, високу його наукову ерудицію,
що відповідає найвищому рівню наукової кваліфікації.
Ґрунтуючись на загальних положеннях щодо поняття наукової теорії,
дисертант пропонує оригінальне визначення політико-кримінологічної
теорії, яка дозволила йому за допомогою категоріального понятійного
апарату, перш за все кримінології та знань інших гуманітарних наук, описати і пояснити природу та прояви політичної злочинності, особистості
політичного злочинця, закономірностей її детермінації, розробити наукові заходи реалізації стратегічного підходу до руйнування криміногенності
влади і чинників, що обумовлюють політичну злочинність в Україні та
низку інших важливих питань теоретико-прикладного характеру.
До теоретичних здобутків дисертанта, що відбивають новаторський
підхід у розв’язанні актуальної проблеми і заслуговують на підтримку,
слід віднести, крім зазначеної вище політико-кримінологічної теорії,
низку значущих її конструктивних складових, зокрема розуміння концепції політичного злочину та політичної злочинності. Це є ключовими
категоріями політико-кримінологічної теорії.
Нормативного поняття політичного злочину, а тим більш політичної
злочинності у національному законодавстві не міститься. Детальне
наукове дослідження можливих властивостей політичного злочину
приводить автора до висновку, що конструктивними його елементами
повинні бути політичний мотив, як науковий конструкт, котрий відображає у єдиній ланці політичної активності потребу, волю і специфічну
ціль. Отже, як правильно зауважує дисертант, поняття політичного
злочину має відбивати інтерпретацію складових політичного мотиву.
Лише в узагальненні цілей і їх обов’язковій деталізації при конкретних
обставинах можливо сформувати адекватне уявлення про природу політичного злочину (с. 93–94 дисертації). Автор виділяє три групи таких
специфічних цілей політичних злочинів: а) отримання, утримання,
реалізація політичної влади, її розширення, зміцнення; б) вплив на
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прийняття чи утримання від прийняття представниками вищих органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, міжнародними
організаціями рішень, нормативно-правових актів, їх скасування чи
зміни; в) помста за політичну діяльність. Саме через указані цілі дисертант здійснює авторську кримінологічну класифікацію політичних
злочинів і типологію політичних злочинців за п’ятьма критеріями
(особливість провідного мотиву; характер цілепокладання у механізмі
злочинної активності; спосіб поведінки; спрямованість злочинних дій
до чинного політичного режиму; місце особистості злочинця у соціальній структурі (описано 14 основних типів політичних злочинців)),
що безсумнівно збагачує майже нерозроблену кримінологічну доктрину «таксономії», а також виділяє і аргументовано розглядає так
звані «владно-народні» злочин, які вчиняються представниками влади
(політичні і, передусім, – політико-дискримінаційні переслідування,
політичні репресії, терор), однак, згідно національного законодавства
злочинами не визначаються. Їх оцінка як політичних злочинів має
здебільшого мінливий характер. Головна ж цінність вдосконаленого
дисертантом поняття політичного злочину і політичної злочинності як
масово «предметно політичних практик» у виді сукупності різнорідних
злочинів, вбачається, по‑перше, в обмеженні кон’юнктурного поняття
«політичний» злочин, злочинність і, по‑друге, у використанні його
при de lege ferenda криміналізації або декриміналізації тих чи інших
суспільно-небезпечних проявів у політичній сфері.
У сучасних умовах, в яких опинилася Україна, особливої актуальності і подальшого розвитку набуває дослідження сутності та
специфічності ендогенних і екзогенних детермінаційних чинників політичної злочинності, встановлення змісту та властивостей факторів,
що об’єктивно впливають на формування стану криміногенності і дисфункції політики, криміналізму влади, негативної тенденції динаміки
політичної злочинності та високий рівень її латентності. Уперше і науково сміливо надано характеристику факторів обструкції інтегративній
політико-кримінологічній практиці в Україні, до яких дисертантом
віднесено: інертність системи протидії злочинності; політична децентралізація політичних відносин і їх олігархізація; знедержавлення
легітимності влади в очах власних громадян (с. 366–386 дисертації).
Широта і глибина проведеного дисертантом дослідження, творчий
підхід обумовили змістовність концепції кримінологічної політики, як
571

В. В. Голіна. Вибрані праці

завершальної складової політико-кримінологічної теорії запобігання
та протидії політичній злочинності, тобто як інституційний синтез
політичних і антикримінальних практик. У дисертації відстоюється
плідна теоретично-прикладна ідея, що основою такого синтезу є політичний антикриміналізм як своєрідний комплексний напрям і стратегія
реалізації невичерпаного запобіжного потенціалу політичної діяльності. Надалі автор викладає свою думку стосовно напрямів і стратегій
реалізації кримінально-превентивного механізму системи протидії
політичному криміналізму, як‑то: внутрішньо-управлінський вектор
(очищення влади, превентивне обмеження політичних прав та ін.);
зовнішньо-управлінський вектор (парламентська коаліційна робота,
превентивна дипломатія, монетарна превенція, засоби діагностики
тощо). У дисертації на належному науковому рівні обґрунтовуються
стратегії інтеграції політичної та кримінологічної практик, внаслідок
чого формується найбільш адекватна управлінська модель поєднання
у типових ситуаціях кримінологічних і суто політичних інструментів
впливу на криміногенні об’єкти.
Формулюючи концептуальні засади протидії політичній злочинності, дисертант серед заходів деструкції її детермінаційного комплексу
окремо зупиняється на принциповій можливості, умовах правомірності
і безпечності застосування політико-кримінологічної технології масового супротиву, цього, на думку автора, керованого процесу кримінально-превентивної спрямованості, та його відмежуванні від державного
перевороту як політичного злочину. Мова йде, по суті, про народні
повстання, заколоти, двірцеві перевороти, бланкізм, національні і «кольорові революції», майдани та ін. Слід у цілому підтримати сміливість
дисертанта у постановці такої проблеми.
Загалом дисертація є зрілим науковим дослідженням, виконаним на
високому професійному рівні. Вона свідчить про новаторський підхід,
наукову сміливість автора, масштабність, глибину і системний характер
викладу тексту. Положення, що внесені на захист, несуть достатній
потенціал новизни і переконливої аргументації. Розв’язана проблема,
що має важливе соціальне і державне значення.
Матеріали дисертаційного дослідження всебічно і повно викладені в опублікованих працях дисертанта. Необхідно відзначити, що
Ю. В. Орлов є автором монографії, у якій ґрунтовно викладені ключові
позиції, що стосуються дисертаційного дослідження. В публікаціях до572
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статньо відображені всі розділи дисертаційної роботи. Автореферат дисертації – ідентичний за змістом основним положенням самої дисертації.
Складність, стиковий характер створюваної автором конструкції
інтегративної теорії політико-кримінологічного запобігання, зокрема
політичної злочинності, за певними параметрами малодослідженість
постановленої проблеми, обумовлюють низку дискусійних питань
і окремих недосконалостей дисертаційної роботи. Слід зупинитися
на деяких з них.
1. Потребує додаткової аргументації позиція автора щодо пропонованих ним меж предмету політико-кримінологічної теорії. Спірною,
зокрема, видається позиція дисертанта з приводу того, що сутність
політико-кримінологічної теорії полягає не лише в описанні, поясненні, прогнозуванні політичної злочинності та її чинників, а й у розробці кримінально-превентивних можливостей політики як системи
нерозкритих потенціалів у сфері запобігання і протидії злочинності.
За думкою автора, політико-кримінологічна теорія має не лише забезпечити наукове підґрунтя для протидії політичній злочинності, а й
сформувати концептуальні засади запобігання злочинності засобами
політичного управління (с. 30 дисертації). Виходить, що із окремо призначеної політико-кримінологічної теорії запобігання та протидії саме
політичної злочинності, вона перетворюється у мегатеорію боротьби зі
злочинністю взагалі. Наділення політико-кримінологічної теорії такою
функцією видається не достатньо обґрунтованим.
2. Протягом свого багатовимірного наукового дослідження дисертант часто вживає термін і поняття – «криміногенність політики». В роботі стверджується, що криміногенність є закономірною і притаманною
будь яким політичним системам, режимам, а тому у функціональному
значенні є нормою. Аномія суспільства, таким чином, обумовлюється,
зокрема, ступенем криміногенності політики. Криміногенність – це
властивість об’єкта запобіжного впливу створювати імовірність злочинної поведінки, породжувати злочинність (А. І. Долгова, В. В. Голіна).
Але якщо криміногенна політика держави – норма, то яке тоді значення
набуває політико-кримінологічна теорія? Де ті міжнародні й вітчизняні
зразки, до яких повинна прагнути сучасна влада, прислухаючись до
наукових рекомендацій? Які суспільні параметри слугують показниками криміногенності саме політики, а не дій окремих представників
влади та ін.?
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3. У дисертації копітко аналізується і кримінологічно грамотно
інтерпретуються точки зору вчених на поняття складних елементів
політико-кримінологічної теорії: «політичний злочин», «політична
злочинність».
Поняття політичного злочину автор будує за допомогою групи цілей
з боку суб’єкта злочину, а саме: отримання, утримання, реалізація політичної влади (як самоціль), її розширення, зміцнення; вплив на представників різних рівнів органів влади з метою прийняття чи утримання від
прийняття нормативно-правових актів, їх скасування чи зміни; помста за
політичну діяльність. При такому підході колосальні зловживання влади
у кредитно-фінансовій, банківській, військовій, оборонній та ін. сферах
залишаються поза політикою. Вважаю, що суспільна небезпечність діяння оцінюється не тільки суб’єктивно, а й об’єктивно «комплексно»,
як зазначає автор. Наприклад, політична корупція.
Недостатньо переконливим є розуміння дисертантом природи і визначення політичної злочинності. Автор – прихильник інтегративного
підходу до розуміння природи і визначення понять злочинності і по
аналогії з ним – політичної злочинності (с. 163, 166, 167–168 дисертації). Втім, така позиція є дискусійною. Природа, сутність і поняття
про неї не є тотожними категоріями. Це як природа, наприклад, такого
явища як смертність і будь-яких її проявів (природна смерть, вбивство,
самогубство та ін.). Природа політичної злочинності по суті є добре обміркованим, мотивованим, історично і культурно обумовленим зловживанням владою (народом і самої влади), а природа злочинності, на наш
погляд, витікає зі схильності людей (й це історично підтверджується) до
девіантної, у тому числі кримінальної, поведінки, або кримінальних
практик; буденних, часто ситуативних, слабко мотивованих, а також
професійних й організованих їх форм. Таке розуміння природи зазначених феноменів дає змогу визначитися більш конкретно з об’єктом
запобіжного впливу, що має рішуче значення для розробки заходів їх
руйнування. Ось чому саме природа цих та інших феноменів повинна
була знайти відображення у їх визначенні.
4. Загрозливими соціально-політичними явищами, що історично
супроводжують людські цивілізації минулого і сучасності, і які по
суті є крайніми проявами зловживання владою, виступають політико-кримінологічні феномени: політичне переслідування, політичні
репресії, політичний терор. Слід підтримати дисертанта у пошуках як
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нормативного закріплення їх понять в міжнародних та національних
нормативно-правових актах на рівні Конституції і кримінального законодавства, так і застосування політико-кримінологічних заходів, як то:
дипломатичний бойкот, економічні санкції і навіть втручання сил правопорядку ООН задля відновлення конституційного ладу, припинення
політичної злочинної діяльності, здійснюваної, зокрема у формі терору.
Разом із тим поза увагою автора залишилося питання про необхідну оборону чи крайню необхідність держави проти насильницьких
нелегітимних дій проти владних структур і використання при цьому
зазначених політичних акцій.
5. У вступній частині дисертації, де йдеться про емпіричну базу
дослідження, пошукувач посилається на використання державної
статистичної звітності – матеріали МВС України, ГПУ України, ДСА
України та ін. (с. 11 дисертації), але, розкриваючи феномен політичної
злочинності в Україні, дисертант не надає її кількісно-якісну характеристику за низку років, що необхідно, як уявляється, по‑перше, при
створенні авторської класифікації політичних злочинів саме в Україні
і, по‑друге, актуалізації певних запобіжних політико-кримінологічних
зусиль проти тих чи інших негативних тенденцій такої злочинності.
Це стосується і типології політичних злочинців, яких, як слушно
зауважує автор, на сьогоднішній день в кримінології багато (К. Ігошев,
Ю. Воронін, А. Долгова, Д. Шестаков та ін.) і не одна з них не може
претендувати на всеохоплюючий характер. Але слід звернути увагу
ось на що.
Як відмічається у кримінологічних літературних джерелах, при
конструюванні соціального типа важливо дотримуватися 3‑х підстав:
а) особистісні характеристики злочинців описуються у їх зв’язку з соціальними умовами; б) ці характеристики типа не конструюються умоглядно, а є результатом дослідження специфіки соціального середовища
особистості і особливостей контингентів злочинців; в) суб’єктивні
характеристики оцінюються в єдності з реальною діяльністю особистості. Розвиток кримінологічних досліджень потребує чіткого виділення критеріїв типології злочинців. Множинність критеріїв типології
надто ускладнює її практичне застосування. Запропонована автором
типологія політичних злочинців цікава і має наукову новизну, але все
ж слід було її підсилити емпірикою.
6. Вельми дискусійними видаються розроблені дисертантом положення політико-кримінологічної технології масового спротиву, або
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державного перевороту з метою усунення від керівництва державою
групи осіб, щодо яких існує обґрунтована підозра (тобто які себе
фактично дискредитували) у тривалій злочинній діяльності, у тому
числі й політичної. На думку дисертанта, «державний переворот не
завжди є злочинним та при дотриманні відповідних умов законності
й справедливості, наявності кримінологічного обґрунтування, може
розглядатися як прийнятний політико-кримінологічний засіб протидії злочинності у розрізі реалізації права народу на спротив» (с. 301
дисертації). Державний переворот, під якими б гаслами він не здійснювався, недемократичний шлях розв’язування суспільних протиріч.
Демократія має дозволяти позбавлятися урядів без кровопролиття,
що є високим, перш за все, моральним стандартом політики й права
(К. Поппер). Право на народний супротив не тотожне державному
перевороту, а тим більше з технологічним його обґрунтуванням (кадрове, ресурсне, управлінське забезпечення, озброєння, трибунали
тощо). Кримінологія – наука, зокрема про нерепресивний напрям
розв’язування, у тому числі політичних конфліктів, криміналізму
влади, антагонізмів та ін. А тому вважаємо досить проблематичною,
суперечливою можливість характеристики державного перевороту як
легітимної процедури. Сама ж ідея кримінологічного забезпечення
масового спротиву, яка концептуально дещо виходить за традиційні
межі і цілі кримінологічної доктрини, потребує додаткового обґрунтування.
7. Аналізуючи систему базових заходів деструкції детермінаційного
комплексу політичної злочинності, дисертант не розглядає індивідуальні запобіжні заходи, посилаючись на рівень теоретичного узагальнення.
Певним чином це так. Однак (згадаємо історію боротьби жандармерії та
політичного розшуку із політичною злочинністю у Царській Росії) чимала частка масштабних акцій політичного характеру запобігається
у процесі оперативно-розшукової діяльності як системи гласних і негласних розшукових, розвідувальних та контрозвідувальних заходів, що
здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-тактичних
операцій. Саме за результатами цієї діяльності створюється уявлення
і доказова база криміналізму влади.
8. Пропозицію дисертанта стосовно криміналізації незаконних
дій з персональною електронною карткою для голосування народного
депутата України, вважаю передчасною, оскільки не вичерпані інші
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запобіжні (у тому числі технічні, технологічні, організаційно-управлінські) заходи. Зайва криміналізація – не шлях кримінологічної протидії
негативним явищам у демократичній державі.
Наведені зауваження у своїй більшості мають дискусійний характер. Вони не претендують на обов’язкове їх урахування дисертантом.
У науці, як було сказано, «немає стовпової дороги» і кожний учений
вправі мати і відстоювати свою позицію. Дисертація «Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності» відповідає сучасним вимогам,
які пред’являються до досліджень такого рівня, зокрема й тим, що
передбачені Порядком присудження наукових ступенів (затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567),
є завершеною кваліфікаційною працею за спеціальністю 12.00.08 –
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Вона містить новітню, достатню аргументовану, актуальну політикокримінологічну теорію запобігання і протидії злочинності, що є суттєвим внеском для розвитку кримінологічної науки, а її автор, Юрій
Володимирович Орлов, заслуговує на присудження наукового ступеня
доктора юридичних наук.

ВІДГУК
ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА НА ДИСЕРТАЦІЮ
«ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ
ВІКТИМОЛОГІЧНОГО ЗАПОБІГАННЯ
ЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ» *
1

Актуальність теми дисертації. Наслідком несприятливих для розвитку України дій об’єктивних і суб’єктивних чинників, насамперед
політичного і економічного характеру, стало різке погіршення умов
1    
∗ Відгук офіційного опонента на дисертацію А. О. Джужи «Теоретичні та практичні засади віктимологічного запобігання злочинам в Україні», подану на здобуття
наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне
право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 64.700.03 у Харківському національному університеті внутрішніх
справ у 2018 р..
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і якості життя, падіння рівня матеріальної забезпеченості переважної
більшості населення, значна частина якої опинилася за межею бідності.
Складовою частиною цих наслідків є зростання та посилення небезпечності злочинності. Злочинність, як і раніше, залишається впливовим
дестабілізатором усього соціального життя. Аномізація суспільства
і зростаючий тиск криміналітету суттєво загострює проблему віктимізації населення України. При цьому процес інтенсивної віктимізації
населення протікає не просто «симетрично» щодо криміналізаційних
процесів, а змінюється структура його віктимності, трансформується
й інтенсифікується її «розклад» за соціальними групами. Таким чином,
утворюється і все більше привертає на себе увагу відносно нова наукова проблема кримінолого-віктимогенної стратифікації суспільства,
яка потребує свого самостійного вирішення і створення на цій основі
теоретичних та практичних засад віктимологічного запобігання злочинності в Україні.
Необхідно наголосити, що актуальності цій проблематиці надає
і те, що за останні десять років змінилася віктимізація населення, зокрема у 2017 році кількість громадян, які стали жертвами злочинних
дій, зросла на 9% та становила понад 400 тис, серед них майже 150 тис.
жінок, 6 тис. дітей, 30 тис. осіб похилого віку, 2 тис. іноземців, понад
7 тис. загинуло. Найбільш незахищеними верствами населення залишаються жінки та діти, щодо яких за останні п’ять років збільшилося
протиправних діянь на 24%. Такі офіційні статистичні дані свідчать
про те, що збільшення рівня злочинності в нашій країні зупинити не
вдалося, а традиційні методи кримінологічного запобігання вже не
можна вважати ефективними. Пошук нових (альтернативних) методів
запобігання злочинності все частіше примушує вчених-кримінологів
звертатися до віктимологічних досліджень, що сприяє виявленню жертв
злочинів і тим самим розширює можливості отримання об’єктивного
стану віктимізації населення та латентності злочинності, дозволяє
більш детально описати механізм злочинного діяння, виявити причини
та умови злочинів, дослідити характерні особливості особи потерпілого
й розробити заходи запобігання вчинення злочинів у майбутньому.
Актуальність роботи підкреслюється й тим, що обрана тема дослідження відповідає як загальнодержавним, так і відомчим пріоритетам
стосовно забезпечення національної безпеки та боротьби зі злочинніс578
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тю. Дисертація ґрунтується на положеннях Концепції забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів (Указ
Президента України № 1560/2004), Стратегії національної безпеки
України (Указ Президента України № 287/2015), Національної стратегії
у сфері прав людини (Указ Президента України № 501/2015), Концепції
державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю
(Указ Президента України № 1000/2011), Концепції Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р.
№ 1053 р), Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності
органів внутрішніх справ на період 2015–2019 років (наказ МВС України від 16 березня 2015 р. № 275). Тему дисертації включено до плану
науково-дослідної роботи Національної академії внутрішніх справ
у межах проблеми «Запобігання злочинам кримінально-правовими та
кримінологічними засобами» та схвалено відділенням Національної
академії правових наук України.
У дисертації чітко визначена мета дослідження: теоретичне узагальнення та розв’язання комплексної науково-прикладної проблеми
віктимологічного запобігання злочинності.
Коло завдань, поставлених дисертанткою для досягнення зазначеної
мети, обумовило ґрунтовність наукового пошуку, розуміння проблем,
які стоять перед теорією віктимологічного запобігання злочинності,
прагнення наблизити віктимологічні досягнення (вітчизняні і зарубіжні) до практичної політики держави та її інституцій.
Аналіз представленої дисертації свідчить про те, що вона є завершеною науковою роботою, в якій системно і в основному повно викладені
всі питання поставлені на розгляд, на підставі чого формується всебічне
уявлення про досліджувану проблему, її зміст, складові частини, спірні
і невирішені питання про достатність авторської аргументації стосовно
концептуальних положень теми дисертації.
Достовірність ступеня обґрунтованості і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, наведених у дисертації, досягнута за
рахунок використання як загальнонаукових (комплекс формально-логічних прийомів теоретичного пізнання) методів, так і конкретно-соціологічних методик пізнання правових, віктимологічних і кримінологічних явищ і процесів. Здійснена спроба використати синергетичний
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метод для вивчення системних зв’язків «злочинець – жертва», «злочинець – конфліктна ситуація – жертва».
Структура дисертаційного дослідження, запропонована дисертантом, у цілому, є логічно побудованою та ґрунтується на комплексному
підході до аналізу проблем віктимологічного запобігання злочинам
в Україні. Розділи дисертації поєднані загальною метою дослідження
і в них, відповідно до плану дослідження, розкривається його об’єкт
і предмет. Нові положення, висновки і рекомендації, що висуваються
в дисертації, обґрунтовуються, у першу чергу, за допомогою цілої низки методологічних принципів та методів. Вміло застосована автором
методологія наукового пошуку є традиційною для науки кримінології,
кримінального та кримінально-виконавчого права.
Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані дисертантом, у своїй більшості є переконливими. При їх обґрунтуванні
дисертантом використано широке коло міжнародних, законодавчих
і наукових джерел, а також матеріалів практики. Емпіричну базу дослідження становлять зведені результати вивчення 117 кримінальних
справ (завершені провадженням 2008–2012 рр.) та 198 кримінальних
проваджень (2012–2017 рр.) за ст. 115, 149, 152–156, 185, 187, 190, 205
КК України; результати анкетування 260 слідчих і 238 працівників
оперативних підрозділів Національної поліції України; узагальнені
результати інтерв’ювання 335 громадян у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській, Харківській, Чернігівській областях та
м. Києві; державна та відомча статистична звітність різних періодів,
слідча та прокурорська практика (з урахуванням досвіду роботи автора
в Генеральній прокуратурі України); аналітичні дані Мінюсту України,
МВС України, Національної поліції України, Генеральної прокуратури
України, Державної судової адміністрації України, громадських організацій «Ла Страда Україна», «Народна Україна», «Волонтер», «Жіночий
консорціум України», «Міжнародний комітет захисту прав людини»,
а також результати безпосереднього ознайомлення автора з діяльністю
правоохоронних органів Великої Британії, Італії, ФРН та США.
Дисертантка опрацювала значний масив загальнонаукової та спеціальної літератури, нормативних актів (понад 800 найменувань). Поряд
із працями з проблем кримінології, кримінального та кримінальновиконавчого права, кримінального процесу використано літературу
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з інших галузей права, національної безпеки, юридичної психології,
а також наукові праці вчених інших країн.
Обґрунтованість власних наукових результатів підтверджується
і тим, що авторка робить висновки на підставі аналізу й порівняння поглядів і концепцій зарубіжних й вітчизняних науковців, вдало ілюструє
їх результатами аналізу матеріалів судової та виконавчої практики,
соціологічних опитувань. Висновки до розділів і загальні висновки
відповідають сутності розглянутих питань і відзначаються чіткістю
викладених думок. Аналіз змісту роботи дозволяє, в цілому, позитивно
оцінити структуру дослідження, вона достатньо повно розкриває мету
та поставлені завдання, які знайшли своє відображення в авторських
висновках. Сформульовані дисертанткою наукові положення, висновки
і рекомендації обґрунтовані і їх слід підтримати.
Виходячи з вищевикладеного, обрана тема дисертаційного дослідження Джужі Анастасії Олександрівни «Теоретичні та практичні
засади віктимологічного запобігання злочинам в Україні» є своєчасною
та важливою для удосконалення проблеми віктимологічного запобігання злочинам, що полягає у формуванні цілісної концепції з розроблення пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення
законодавства та відповідної правозастосовної практики.
Дисертація, поряд із іншими науковими розвідками, є одним із
перших в Україні досліджень, у якому вперше поставлено й вирішено
наукову проблему розроблення цілісного доктринального підходу до
формування концепції віктимологічного запобігання злочинам, що надало можливість обґрунтувати пропозиції, спрямовані на запобігання
злочинам, вдосконалення законодавства про захист жертв злочинів та
практики його застосування правоохоронними органами України. У роботі обґрунтовано низку нових концептуальних положень, висновків
і рекомендацій, що мають суттєве теоретичне та практичне значення.
Низка положень і складових частин дисертаційної проблеми авторка розглядає по‑новому, а деякі з них відрізняються новизною постановки і розробки. Це, зокрема, стосується ключових питань сучасної
віктимності. Характерною рисою дисертації є те, що жертва злочину
досліджується не тільки і не стільки як елемент механізму злочинної
поведінки, з етимологічного до злочину боку, що важливо і має місце
в роботі. Дисертантка використала й інший підхід до розуміння жертви
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злочину, який відображає, так би мовити, інтегративну статистичновіктимологічну характеристику реалізованої віктимності жертв, тобто
як найбільш тяжкий наслідок злочинності. Цей аспект у нас в країні
розглядається майже чи не вперше. У науковому плані такий підхід
передбачає зв’язки віктимності з кримінально-правовим законодавством, статистикою, математикою, кримінологією і навіть політикою,
що суттєво збагачує теоретико-прикладні засади віктимологічного
запобігання злочинності. Влада повинна мати дійсне уявлення про
загрозливе явище віктимізації населення, його віктимологічну стратифікацію в державі.
У Декларації основних принципів правосуддя для жертв злочину
і зловживання владою, прийнятою ще VIIІ Конгресом ООН по запобіганню злочинності і кримінальному правосуддю (1985 р.) під терміном
«жертва» розуміються особи, яким індивідуально або колективно була
заподіяна шкода фізичного, матеріального чи морального характеру. До
кола жертв включаються і так звані «рикошетні жертви». Є також інші
документи, що розкривають поняття жертви злочину стосовно різних
життєвих ситуацій. Полемізуючи з цим і подібним судженням вітчизняних і зарубіжних вчених, які звужують чи розширюють це поняття
за рахунок кримінального процесуального поняття «потерпілий» від
злочину, авторка доводить, що жертвою є особа (фізична чи юридична),
якій унаслідок соціально-небезпечних діянь завдано злочинцем фізичної, майнової, моральної шкоди (для фізичної особи) чи спричинено
шкоду її діловій репутації (юридична особа), або істотно порушені її
основні права внаслідок дій або бездіяльності, та яка визнана як такою
на процесуальному рівні.
Значна увага в дисертації приділена дослідженню дуже актуальній для України проблемі віктимізації населення. Дисертантка вірно
наголошує, що віктимізація – це не лише перетворення особи або
соціальної спільноти на жертву, а передусім процес перетворення
їх на жертву потенційну, у зв’язку з чим у суспільстві створюється
віктимогенно-криміногенний потенціал – «резерв» злочинності.
У дисертації набуло подальшого розвитку вчення про віктимізацію
як процес, що пов’язаний не лише з заподіянням шкоди злочинними
посяганнями, та включає в себе низку взаємодетермінованих явищ,
а саме: 1) підвищення рівня криміногенного і віктимогенного по582
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тенціалу суспільства до соціально небезпечної межі; 2) посилення
впливу криміногенної віктимності на мотивацію злочинної поведінки
та створення полегшених умов щодо вибору жертви злочину; 3) погіршення соціально-психологічного клімату в суспільстві і зростання
страху перед злочинністю; 4) сукупний результат учинених злочинів,
що включає в себе різні види заподіяної шкоди, загальну кількість
і якісну характеристику жертв злочинів, їх географію, топографію
і екологію протягом певного періоду, а також накопичення у суспільстві тяжких наслідків злочинності, що у зворотному порядку впливають на його криміналізацію і стан злочинності, а врешті-решт на
створення державної захищеності прав і свобод людини. Відсутність
у державі аналізу і прогнозу віктимологічних явищ – найбільш поганий управлінський принцип.
Однією з головних теоретичних і важливих для предметної практичної діяльності засад є поняття віктимності і пов’язаних із нею понять віктимної поведінки, віктимної ситуації, віктимогенних чинників,
плідний науковий розгляд яких передує дослідженню важливої теоретичної і практичної проблеми – віктимологічного механізму вчинення
злочину як складової частини більш широкого кримінологічного поняття – механізму злочинної поведінки. Цією категорією охоплюється
увесь ланцюг розвитку злочинної поведінки: від зародження злочинної
вмотивованості до її реалізації. Механізм віктимної поведінки охоплює
поведінку жертви, ситуацію, в якій особа стає жертвою, безпосередні
причини такої поведінки.
Значна частина дисертаційного дослідження (с. 346–425) присвячена висвітленню особливостей віктимологічних засад запобігання
найбільш поширеним та небезпечним злочинам в Україні.
Виділено та обґрунтовано основні напрями запобігання насильницьким злочинам проти життя та здоров’я особи в Україні, зокрема:
1) організація віктимологічного обліку потенційних потерпілих; 2) кримінологічне вивчення особи та поведінки потенційного потерпілого;
3) виявлення потенційних потерпілих, яке проводиться за напрямами:
а) від ситуації; б) від злочинця (через вивчення його зв’язків або типової поведінки); в) від потерпілого та підвищених віктимних якостей,
наявність яких визначає ризик стати жертвою насильницьких злочинів (зловживання алкоголем чи наркотиками; побутові конфлікти;
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схильність до скандалів, бійок); г) проведення застережливо- виховних
заходів (с. 350–375).
Аналіз правоохоронної практики та опитування працівників Національної поліції засвідчив доцільність впровадження спеціалізації
працівників для роботи з потерпілими та іншими жертвами злочинів
у складі органів превентивної діяльності Національної поліції, а в подальшому створити Державну службу з підтримки жертв злочинів,
надання потерпілим соціально-психологічної, правової та іншої допомоги. Розроблено методику запобігання насильницьким злочинам
в Україні, яка містить правові, організаційно-правові, інформаційні
й організаційно-технічні заходи.
Із метою індивідуального запобігання корисливим та корисливим
насильницьким злочинам розроблено дві взаємопов’язані програми:
програму виявлення осіб з підвищеною віктимністю та програму корекції віктимності окремих громадян (с. 390–402).
Наводяться нові судження і пропозиції щодо удосконалення організаційного забезпечення віктимологічних засад запобігання злочинам
(розділ V дисертації).
У межах загального віктимологічного запобігання злочинам розроблено та запропоновано: Концепцію захисту потерпілих від злочинів
в Україні; проект Закону України «Про віктимологічну профілактику
правопорушень», який визначає коло суспільних відносин у сфері віктимологічної профілактики правопорушень, систему заходів загальної
та індивідуальної віктимологічної профілактики злочинів, надає їм
обов’язкового характеру й регулює порядок їх проведення державними
органами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, об’єднаннями громадян, а також права та
обов’язки суб’єктів, що реалізують профілактичну функцію.
Науково обґрунтовано необхідність прийняття спеціальних віктимологічних програм спрямованих на зниження віктимності населення,
об’єктом яких є потенційні та реальні жертви кримінальних правопорушень (с. 440–467).
У межах спеціально-віктимологічного запобігання злочинам викладені методичні рекомендації відшкодування потерпілому шкоди,
завданої кримінальним правопорушенням, в яких розглянуто повноваження слідчого щодо забезпечення відшкодування зазначеної шкоди,
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висвітлено особливості здійснення тимчасового доступу до речей
і документів, тимчасового вилучення майна, накладання арешту на
майно, інших заходів забезпечення кримінального провадження, а також проведення слідчих (розшукових) дій у контексті відшкодування
шкоди, завданої правопорушенням (с. 470–495).
Доведено, що індивідуальні заходи віктимологічного запобігання
злочинам охоплюють заходи щодо осіб, які, враховуючи їх поведінку
та сукупність особистих якостей, із великою ймовірністю можуть
стати жертвами злочинів, забезпечення їх особистої безпеки, а також
здійснення щодо них цілеспрямованого запобіжного впливу та проводяться у три етапи. З метою удосконалення правового механізму з цих
питань розроблено та запропоновано низку кримінологічних методик
віктимологічного запобігання злочинам й реабілітації жертв злочинів,
зокрема: щодо діяльності правоохоронних органів України по запобіганню насильству в сім’ї; соціально-психологічного тренінгу жертв
злочинних посягань (віктимологічна складова); організації діяльності
підрозділів ювенальної превенції Національної поліції у запобіганні
злочинам щодо дітей (с. 510–509).
Результати дослідження повною мірою відображені в наукових
фахових виданнях автора, зміст і характер яких відповідають вимогам
МОН України, а також виступах автора з доповідями основних положень дисертації на міжнародних науково-практичних конференціях та
круглих столах (2013–2017 рр.), що в цілому свідчить про належний
рівень її апробації.
Основні положення та висновки дослідження, що сформульовані
в дисертації, відображено у 52 наукових публікаціях, серед яких дві
монографії, 22 статті – у виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових з юридичних наук, чотири статті – у зарубіжних
наукових періодичних виданнях, 15 статей – у збірниках наукових доповідей, оприлюднених на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях і круглих столах, чотири посібники, методичні
рекомендації, підручник, довідник, енциклопедія, авторське свідоцтво.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали дослідження впроваджено та мають перспективи подальшого
використання у: законотворчій діяльності – розроблено та запропоновано проект Закону України «Про віктимологічну профілактику
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правопорушень», Указ Президента України «Про концепцію захисту
потерпілих від злочинів в Україні», а також зміни та доповнення до
кримінального, кримінального процесуального законодавства (лист
Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності від 11 січня 2017 р. № 04–18/12-46); практичній діяльності МВС та Національної поліції – при розробленні та
вдосконаленні відомчих нормативно-правових актів, підготовці посібників, методичних рекомендацій з питань віктимологічного запобігання
злочинам, захисту жертв злочинів (акт впровадження Головного слідчого управління Національної поліції України від 20 грудня 2016 р.);
освітньому процесі – при підготовці лекцій, методичних рекомендацій,
тестових завдань і дидактичних матеріалів з кримінології, кримінального права, кримінально-виконавчого права, кримінального процесу
й теорії оперативно-розшукової діяльності, а також при проведенні різних видів занять за відповідними дисциплінами в системі підвищення
кваліфікації працівників слідчих підрозділів, оперативних підрозділів,
превентивної діяльності Національної поліції України (акт впровадження Національної академії внутрішніх справ від 1 грудня 2016 р.).
Аналіз змісту дисертаційного дослідження свідчить про самостійність проведеного дослідження, його актуальність і достатній
науковий рівень, суттєве теоретичне і практичне значення. Висновки
і узагальнення, яких дійшов автор, успішно можуть використовуватись
і надалі у науково-дослідній, правотворчій, правоохоронній сфері та
навчальному процесі.
Викладене вище може бути підставою для загальної позитивної
оцінки дисертації Джужі Анастасії Олександрівни «Теоретичні та
практичні засади віктимологічного запобігання злочинам в Україні»
як самостійного наукового дослідження з актуальної й важливої для
науки та практики проблеми.
Разом із тим, розглядувана дисертаційна робота, як і будь-яке дослідження складної і суперечливої проблеми, містить окремі дискусійні
питання, які потребують додаткової аргументації чи роз’яснення автором під час прилюдного захисту, зокрема:
1. Як випливає з назви, а головне зі змісту дисертації, дослідження
присвячено розв’язанню комплексної науково-прикладної проблеми
створення основних засад теорії віктимологічного запобігання зло586
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чинності. Авторка без сумніву в цілому впоралася з цим завданням,
що і відмічалося мною вище. Однак деякі положення і висловлення
дисертантки викликають заперечення. Це стосується, перш за все, термінологічної нестабільності. Так, на с. 57 дисертації авторка правильно
указує, що «… і донині не створено конкретної теорії віктимологічного
запобігання злочинам». І тут же зазначає, що «таке становище ускладнює розуміння місця, ролі та значення віктимологічної профілактики
в системі запобігання злочинам…». На с. 60 дисертації проголошується,
що «слід визнати доцільним та логічно обґрунтованим використання
терміну «запобігання»». Але на с. 65 роботи авторка згодна вживати
і термін «попередження», хоча в управлінській лексиці «попередження»
означає – «заздалегідь повідомити про щось; сповіщати, застерігати».
Крім того, включити в кримінологічне розуміння запобігання злочинності «ужиття заходів оперативно-розшукових, слідчих, судових дій»,
на мій погляд, небезспірне.
2. Потребує додаткової аргументації позиція авторки стосовно
статусу віктимології як науки. На с. 73 дисертації нею зазначено, що
«самостійність кримінологічної (?) віктимології зумовлена не тільки
її предметом, а й специфічними функціями». А за змістом дисертації
кримінологічна віктимологія – складова частина кримінології.
3. У літературі з віктимології деякі зарубіжні та вітчизняні вчені
(Г. Шнайдер, В. П. Коновалов та ін.) висловлюють думку, що жертвами
злочинів є не тільки фізичні і юридичні особи, але й суспільство, держава, міжнародний порядок у цілому. Дисертантка відстоює позицію,
що жертвами злочинів можуть бути лише фізичні і юридичні особи.
Але основна увага при цьому приділяється тільки фізичним особам.
Віктимологічна характеристика юридичних осіб, як жертв злочину,
у дисертації помічена лише пунктирно.
4. Запропонована авторкою класифікація жертв злочинів (с. 175) не
передбачає її для юридичних осіб. Фізичні особи класифікуються за
критеріями: характеру стосунків між потерпілим і злочинцем, що
передували злочину (ситуативні, імовірнісні, заздалегідь визначені
жертви); за роллю потерпілого в механізмі вчинення злочину (байдужа,
провокуюча, інверсійна). Класифікація жертв на побутовому рівні внаслідок криміногенної ситуації, вікових особливостей, за сексуальною
ознакою тощо будь-якого критерію розподілу не мають.
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Дискусійною уявляється така класифікація для випереджального
напряму віктимологічного запобігання злочинності.
5. У дисертації на належному рівні і віктимологічно грамотно аналізуються віктимологічні детермінанти та їх роль у механізмі вчинення
злочину. Слід підтримати авторську позицію, що на сучасному етапі
розвитку віктимологічної теорії головне завдання полягає не стільки
у висвітленні таких детермінант, які у більшій своїй частині відомі
у науці і практиці, а у визначенні ступеня та інтенсивності їх взаємодії,
кількісному вимірюванні та якісній характеристиці закономірностей,
що існують (с. 232). Саме цьому і присвячений підрозділ 2.5 розділу
2 дисертації. Однак поділ віктимологічних детермінант на віктимологічні і антивіктимогенні, тобто ті, що перешкоджають віктимізації,
потребують роз’яснення.
6. Професор школи кримінології університету Саймона Фрейзера
у Канаді Е. Фаттах в одній із своїх статей зауважив, що майбутнє віктимології – розробка теорії віктимізації, глибоке розуміння соціально-правової природи цього феномену, що стане необхідною підставою
усієї соціальної політики стосовно жертви.
На основі теоретичних і емпіричних розвідок авторка тримає у центрі свого дослідження процес сучасної віктимізації саме населення
України. На мій погляд, викладені у дисертації дослідження слід було
б систематизувати під рубриками соціальні і психологічні чинники віктимізації в Україні на масовому, груповому і індивідуальному рівнях.
А як бути з цим питанням стосовно юридичних осіб?
7. Під час дисертаційного дослідження пошукувачкою був використаний синергетичний підхід для вивчення системних зв’язків «злочинець – жертва», «злочинець – конфліктна ситуація – жертва» (розділ 1,
підрозділ 1.3; розділ 4; підрозділи 2.4 і 5.3). Авторка заявляє, що одним
із основних методів у вивченні кримінологічних засад віктимологічного запобігання є синергетичний (с. 107). За Г. Хакеном цей метод
дає можливість пояснити механізм спонтанного, тобто довільного,
без зовнішнього впливу завдяки внутрішнім протиріччям виникнення
розвитку. Послідовники цього методу застерігали про складність та
обережність застосування його у соціологічних дослідженнях. Між
тим авторка наголошує, що використання досягнень синергетики у цій
роботі «дали змогу розглядати правові явища нетрадиційно, як складні
системні уявлення…» (с. 112). Таке твердження потребує пояснення,
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оскільки воно віднесено до новизни одержаних результатів дисертаційного дослідження.
8. Слід підтримати низку пропозицій дисертантки стосовно розробки і впровадження в практику різних напрямів і заходів віктимологічного запобігання злочинності, про що говорилося вище. Втім деякі
рекомендації чи підтримка ідей опитуваних респондентів викликають
сумніви щодо їх відповідності принципам (вимогам) запобігання злочинності: законності, обґрунтованості, реальності і конкретності. Так,
із метою підвищення ефективності індивідуального віктимологічного
запобігання злочинності дисертантка рекомендує за допомогою соціально-психологічних методик виявляти характерні типові ознаки
осіб із підвищеним рівнем віктимності та прогнозувати віктимність
і віктимну поведінку ще до того моменту, як особа стала жертвою
конкретного злочину; створити облік потенційних жертв злочинів,
а також Управління захисту жертв злочинів та запобігання злочинам
у складі Національної поліції України тощо (с. 522–525). Ледве чи все
це можливо здійснити.
Перелічені зауваження і побажання, зрозуміло, не вичерпують дискусії й щодо інших положень і висновків дисертантки, яка, вочевидь,
буде продовжена під час захисту. Але ці зауваження мають локальний,
переважно дискусійний характер і в цілому не впливають на загальну
позитивну оцінку дисертаційного дослідження.
Виходячи із викладеного вище, можна стверджувати, що дисертація
Джужі Анастасії Олександрівни «Теоретичні та практичні засади віктимологічного запобігання злочинам в Україні» містить нові наукові
положення й науково-обґрунтовані результати у галузі кримінології,
кримінального та кримінально-виконавчого права, що у сукупності
розв’язують важливу науково-прикладну проблему.
Зміст дисертації відповідає заявленій дисертанткою науковій спеціальності, робота пройшла належну апробацію. Дисертація є самостійною, завершеною роботою. Дослідження викладено зрозумілою,
юридично і літературно грамотною мовою. Оформлення дисертації та
автореферату в цілому відповідає встановленим ДАК МОН України
вимогам.
Автореферат за своїм змістом ідентичний основним положенням
дисертації та відображає зміст, основні положення, висновки та пропозиції, які сформульовані в роботі.
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Викладене вище дає підстави для остаточного висновку про те,
що дисертація та автореферат Джужі Анастасії Олександрівни «Теоретичні та практичні засади віктимологічного запобігання злочинам
в Україні» відповідають вимогам пп. 9, 10, 12, 13 Порядку присудження
наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право.
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