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дження кіберзлочинів, зараз вітчизняне законодавство потребує ґрунтовної ре-
формації у частині виявлення кіберзлочинів, що у майбутньому має на меті не 
тільки зменшення, але й повне винищення такого явища як латентна кіберзло-
чинність. Проблема профілактики і стимулювання кіберзлочинності в Україні – 
це комплексна проблема. Сьогодні закони повинні відповідати вимогам, що 
пред'являються сучасним рівнем розвитку технологій. Вважаємо, що пріоритет-
ним напрямком має бути організація взаємодії і координація зусиль правоохо-
ронних органів, спецслужб, судової системи, забезпечення їх необхідною мате-
ріально-технічною базою, адже на даний час, дана проблема потребує коорди-
нації не тільки у середині країни, але й об’єднання країн для досягнення спіль-
ної мети – знищення кіберзлочинності як явища. 
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За статистичними даними, Україна належить до «демографічно старих» 
країн світу, перед державою першочерговим є питання захисту осіб похилого 
віку від протиправних посягань та проведення профілактики щодо викорі-
нення кримінальних та адміністративних правопорушень стосовно осіб по-
хилого віку. Досліджуючи статистичні дані, виявлено, що станом на червень 
2017 року, по відношенню до осіб похилого віку, які стали жертвами внаслі-
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док злочинів перелічених вище, становить 223.7 тис. осіб, серед яких – це 
особи похилого віку та з інвалідністю 1 та 2 груп [3]. 

Як свідчить практична більшість злочинів стосовно людей похилого ві-
ку вчиняються молодими особами. Це можна пояснити тим, що для осіб ві-
ком до 30 років характерні спонтанність злочинного посягання (особливо при 
вчиненні злочинів проти життя, здоров'я та проти власності), підвищена аг-
ресивність, жорстокість, жадібність, зневажливість до старшого покоління,а 
особи старшої вікової групи вчиняють заздалегідь сплановані злочини, які 
потребують спеціальних знань і навичок або особливого соціального стану. 

Згідно Закону України «Про основні засади соціального захисту вете-
ранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» зазначено поняття, 
яке повною мірою дає нам розуміння, щодо даної категорії осіб. Зокрема, у 
ньому зазначено, що такими особами визнаються чоловіки віком від 60 та 
жінки віком 55 років і старше, а також особи, яким до досягнення загального 
пенсійного віку залишилося не більше 1,5 року [1].  

Досить таки часто літні люди попри свою соціальну незахищеність, не-
залежно від своєї спрямованості, устрою та панівної ідеології держави, зали-
шаються однією з найуразливіших категорій населення, а отже найчастіше 
стають об’єктом дискримінаційних процесів та злочинних посягань з боку 
молодого покоління. Особи похилого віку нерідко стають жертвами проявів 
неповаги, нешанобливого, пренизливого ставлення, у тому числі жорстокого 
поводження, яке переростає згодом у злочинні наміри.  

Слід зазначити, що важливим чинником, який має досить такий вели-
кий вплив на вчинення даного злочину до осіб похилого віку, відіграють фо-
нові явища, які розповсюджені у всіх прошарках населення, а саме бідність, 
алкоголізм, наркоманія, заняття гральним бізнесом, які змушують деяких 
осіб, до вчинення протиправних дій, з метою легкого заволодіння будь-яким 
майном. У даному випадку майном особи похилого віку, так як злочинець 
усвідомлює, що особа перебуває в безпорадному стані та виключає можли-
вість вжити заходів до самозахисту. Майже всі злочинці характеризуються 
такими рисами, як безмежна жорстокість, цинізм, вражаюча холоднокров-
ність, виключаючи навіть натяк на милосердя по відношенню до жертви.  

Також, низький рівень освіти ускладнює працевлаштування на високо-
оплачувану роботу та отримання коштів для задоволення матеріально-
побутових потреб та мотивує вчинення протиправних дій. Часто безробіття є 
основною передумовою злочинності. 

Виходячи з цього, виділяють чотири узагальнені види насильства, які 
набули найбільшого поширення: 

1. Економічне (у побутовому контексті) насильство в сім’ї – умисне 
позбавлення одним членом сім’ї іншого житла, їжі, одягу та іншого майна чи 
коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може приз-
вести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здо-
ров’я. 
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2. Сексуальне насильство, що є протиправним посяганням на статеву 
недоторканість члена сім’ї, у тому числі сексуальні дії стосовно власної ди-
тини. 

3. Фізичне насильство, яке полягає в умисному нанесенні члену сім’ї 
побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті пос-
траждалого, порушення фізичного чи психічного здоров’я, спаплюження йо-
го честі й гідності. 

4. Психологічне насильство, яке пов’язане з дією одного члена сім’ї на 
психіку іншого словесними образами або погрозами, переслідуванням, заля-
куваннями, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездат-
ність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному 
здоров’ю [2]. 

У зв’язку із чим досить часто літні люди стають об’єктами злочинів, а 
саме умисне вбивство (ст. 115 КК України); крадіжка (ст. 185); грабіж (ст. 
186); розбій (ст. 187); шахрайство (ст. 190); умисне тяжке тілесне ушкоджен-
ня (ст. 121); умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122); умисне 
легке тілесне ушкодження (ст. 125); побої та мордування (ст. 126); необереж-
не або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128); порушення недотор-
каності житла (ст. 162); невиплата пенсії чи інших установлених законом ви-
плат (ст. 175); привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем (ст. 191); умисне знищення або пошко-
дження майна (ст. 194); порушення правил безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 
286); незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289); хуліганство (ст. 
296); наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого 
(ст. 297); самоправство (ст. 356); викрадення, привласнення, вимагання до-
кументів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи злов-
живання службовим становищем або їх пошкодження (ст. 357); підроблення 
документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених 
документів, печаток, штампів (ст. 358); зловживання владою або службовим 
становищем (ст. 364); перевищення влади або службовим повноважень ст. 
365 КК України; службова недбалість (ст. 367) [1]. 

В той же час відсутня національна законодавча база щодо запобігання 
злочинам відносно осіб похилого віку. Так, наприклад, відповідно до ч. 1 
ст. 41 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейське піклування 
може здійснюватися щодо: 1) неповнолітньої особи віком до 16 років, яка за-
лишилася без догляду; 2) особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного 
закладу чи спеціалізованого лікувального закладу, де вона утримувалася на 
підставі судового рішення; 3) особи, яка має ознаки вираженого психічного 
розладу і створює реальну небезпеку оточуючим або собі; 4) особи, яка пере-
буває у публічному місці і внаслідок сп’яніння втратила здатність самостійно 
пересуватися чи створює реальну небезпеку оточуючим або собі [4]. 

Як можна побачити в даному переліку відсутнє поліцейське піклування 
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щодо осіб похилого віку, хоча на сьогодні це є необхідним. Відсутні також 
державні та регіональні програми щодо запобігання злочинам відносно осіб 
похилого віку. Хоча, наприклад, в Указі Президента України «Про додаткові 
заходи щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, громадського 
порядку та посилення боротьби зі злочинністю» від 28.03.2008 р. № 276/2008 
акцентовано увагу на необхідності вжиття додаткових заходів, спрямованих 
на забезпечення протидії злочинності та посилення боротьби з нею, зокрема, 
щодо захисту житлових та майнових прав осіб похилого віку, самотніх гро-
мадян, осіб з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі їх прав як 
власників земельних ділянок» [1; 5]. 

Виходячи з вказаного можна зробити висновок, що це досить серйозна 
проблема, яка викликає багато незадоволень серед суспільства та потребує 
значної уваги з боку законодавчого врегулювання, а саме внесення змін до 
ч. 1 ст. 41 Закону України «Про Національну поліцію», де станом на сьогодні 
зазначається, що право на поліцейське піклування мають всі, окрім осіб по-
хилого віку, які на сьогодні залишаються однією із незахищених верств насе-
лення. Пропонується доповнити ч. 1 ст. 41 наступним реченням: «Особи по-
хилого віку, які перебувають в безпорадному стані або звернулися за допо-
могою до поліцейського». 

Також існує необхідність в розробці концептуальних програм, які бу-
дуть у першу чергу стосуватися виключно даної проблеми, та будуть спря-
мовані на запобігання злочинам, щодо осіб похилого віку на регіональному 
та державному рівні. 
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