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ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ДІЯННЯМ, 
ЩО ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ 

МОРАЛЬНОСТІ

Вчинення злочинів проти моральності в багатьох випадках характери-
зується своїм поєднанням з корупційними правопорушеннями. Загалом, ко-
рупційні правопорушення самі по собі несуть значний негатив для функціо-
нування правової держави, відповідної європейським стандартам. В свою 
чергу, у випадках, коли вони пов’язані зі вчиненням інших кримінально ка-
раних діянь, їх суспільна небезпека зростає в геометричній прогресії. Адже в 
суб’єктами правопорушення буде ставати все більша і більша кількість осіб. 
Серед найбільш небезпечних та поширених кримінально караних посягань в 
сфері моральності необхідно виділити такі: ввезення, виготовлення, збут і 
розповсюдження порнографічних предметів; сутенерство; втягнення особи в 
заняття проституцією; створення та утримання місць розпусти; звідництво; 
втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Як зазначають окремі автори, новітній період розвитку суспільних від-
носин обумовив кількісне зростання злочинності. Удосконалюються різно-
манітні засоби, методи та прийоми її діяльності, виникає безліч організова-
них злочинних угруповань, спілкування яких забезпечується використанням 
новітніх технологій. В той же час залишаються актуальними питання забез-
печення основоположних прав та свобод людини, її життя та здоров’я, мора-
льних цінностей. Важливим аспектом цього є попередження та розслідування 
злочинів проти моральності. Адже за багатовіковий період існування прости-
туції як суспільного явища соціумом не визначено чіткого ставлення ні до 
неї, ні до повій, ні до конкретних заходів протидії «комерційному сексу» 
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[3, с. 24]. Якраз з вчиненням, зокрема, і зазначених діянь виникають ризики 
вчинення корупційних правопорушень.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції», ко-
рупція – це використання особою, наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди 
або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди 
для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання не-
правомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним 
особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих 
їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей [4].

З огляду на те, що в КК України чітко передбачено відповідальність за 
досліджувані кримінальні правопорушення, то, зрозуміло, що в нашій країні 
це діяння є посяганням на відповідні суспільні відносини (відповідно до ро-
дового об’єкта – на моральні). Тому за будь-яких змін у законодавстві, це ді-
яння повинно розслідуватись, вина осіб в його вчиненні доводитись і, в під-
сумку, останні повинні нести за це встановлену законом відповідальність 
[1, с. 135].

Слід зазначити, що вчинення злочинів проти моральності може бути 
пов’язане з рядом кримінальних корупційних проявів. Наприклад, це може 
бути зловживання владою або службовим становищем (стаття 364 КК Украї-
ни), вчиненому з корисливих мотивів для прикриття діяльності з надання по-
слуг інтимного характеру або створення та утримання місць розпусти; пере-
вищенні влади або службових повноважень (стаття 365 КК України) при 
виявленні фактів сутенерства; одержання хабара (стаття 368 КК України) для 
замовчення виявлення факту ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження 
порнографічних предметів тощо.

В свою чергу, О. М. Литвак серед типових факторів поширення коруп-
ційних діянь в Україні виділяє такі: 1) відсутність сприятливого правового та 
організаційного режиму діяльності вітчизняного виробника, особливо щодо 
сплати податків, одержання бюджетних коштів, що сприяє постійному пошу-
ку шляхів протиправного вирішення цих питань; 2) інтеграцію організованої 
злочинності із суб’єктами підприємницької діяльності; 3) правову незахище-
ність суб’єктів підприємницької діяльності від зловживань, протидії та вима-
гань з боку чиновників державного апарату на всіх його рівнях; 
4) відсутність стабільного й збалансованого законодавства; 5) відсутність ін-
вестиційної альтернативи «тіньовим» капіталам; 6) втрату історичних тради-
цій, моральних і етичних норм; 7) значне розшарування населення за обсягом 
доходів, унаслідок чого на тлі збільшення кількості заможних людей значна 
частина державних службовців не має навіть помірного достатку, що 
об’єктивно сприяє корупційним проявам [2, с. 12].

В свою чергу, нами у результаті анкетування працівників поліції були 
виділені такі умови, що сприяють вчиненню злочинів проти моральності:

– розповсюджене рекламування у ЗМІ, мережах Internet або мобільних 
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телефонних мережах надання інтимних послуг (95 %);
– приховане (замасковане) місце розташування місць розпусти (79 %);
– широкий спектр інтимних послуг із гнучкою фінансовою політикою 

або наявність «товару» будь-якої цінової категорії (58 %);
– відсутність сприятливого правового та організаційного режиму дія-

льності щодо сплати податків (52 %);
– значний кримінальний досвід роботи злочинців у сфері надання інти-

мних послуг – «секс-бізнесу» (31 %);
– втрата історичних традицій, моральних і етичних норм (12 %).
Підсумовуючи, зазначимо, що для протидії корупційним діянням, які 

пов’язані зі вчиненням злочинів проти моральності, держава повинна провес-
ти ряд комплексних заходів. Зокрема, створити оптимальний порядок відбору 
кадрів на державну службу та визначити об’єктивні критерії для їх 
кар’єрного зростання. Також забезпечити державних службовців відповід-
ною оплатою їхньої праці та набором соціальних пільг, що певною мірою бу-
де стимулювати їх роботу. Крім того, вважаємо, реалії європейського напря-
му розвитку України зумовлюють необхідність переосмислення ряду питань: 
щодо легалізації сфери надання послуг інтимного характеру, щодо впрова-
дження ефективної системи оподаткування зазначеної діяльності, щодо ство-
рення відповідних органів контролю за визначеною сферою. Вирішення цих 
питань, а також проведення зазначених заходів, на наше переконання, дозво-
лить значно зменшити кількість корупційних проявів, що пов’язані зі вчи-
ненням злочинів проти моральності, та ефективно протидіяти їм.
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