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ВСТУП 

Кримінологія як наука і навчальна дисципліна (освітній 
компонент) тісно пов’язана з іншими науками та навчальними 
дисциплінами, що входять до кримінально-правового комплексу. З 
одного боку, як загальнотеоретична наука, кримінологія сприяє 
поглибленому засвоєнню соціологічного змісту злочинності та 
важливих положень кримінального права, кримінального процесу, 
кримінально-виконавчого права, криміналістики, оперативно-
розшукової діяльності, юридичної психології та інших наук. З іншого, 
як правова наука, дає уявлення про ті протиправні з точки зору 
чинного кримінального закону явища і процеси, що відбуваються в 
суспільстві, мають вплив на формування причин та умов злочинності, 
особи злочинця та його жертви, а також впливають на законотворчий 
процес та систему правоохоронних органів і їх діяльність в цілому та 
за окремими напрямами. 

Кримінологічні знання, представлені в даному практикумі у 
вигляді практичних та тестових завдань, необхідні кожному 
працівнику правоохоронних органів та працівнику недержавних 
структур, що здійснюють правоохоронну та охоронну діяльність, 
забезпечують безпеку на окремих територіях та об’єктах, під час 
перевезення вантажів та здійснення охорони фізичних осіб. Тому 
глибоке розуміння соціальної природи злочинності як суспільного 
явища, знання її причин та умов, інших факторів, що детермінують 
злочинність, особливостей тих осіб, які вчиняють злочини та стають їх 
жертвами, механізму індивідуальної злочинної поведінки – створюють 
основу для вироблення нових знань з протидії, попередження та 
профілактики злочинності, прогнозування злочинної поведінки з боку 
різних категорій осіб. Кримінологічні знання допомагають 
працівникам органів правоохорони вжити своєчасних і дієвих заходів з 
недопущення вчинення злочину на конкретному об’єкті або з боку 
конкретної особи, виявити вже вчинені злочини, встановити і викрити 
злочинців, правильно визначити ступінь їх суспільної небезпечності, в 
рамках кримінального провадження обрати захід примусу, а в 
подальшому – вплинути на розмір покарання (шляхом правильної 
кваліфікації вчиненого злочину чи злочинів). 

Даний практикум розроблений відповідно до робочих навчальних 
програм і тематичних планів для підготовки фахівців освітнього рівня 
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бакалавра зі спеціальностей «Право» та «Правоохоронна діяльність» 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

При вивченні кримінології і виконанні практичних завдань даного 
практикуму головною метою для здобувачів першого (бакалаврського) 
рівня освіти є набуття та поглиблення знань щодо злочинності, її 
детермінації (причин, умов, факторів), особи злочинця та жертви 
злочину, системи протидії злочинності, правових основ їх діяльності, 
сутності та особливостей запобіжної діяльності правоохоронних 
органів та Національної поліції, недержавних структур правоохорони, 
зокрема, у сфері протидії злочинності, формування умінь та навичок 
здійснення аналізу криміногенної обстановки в окремому регіоні, 
місті, районі, дільниці, на об’єкті; складання профілактичних 
документів та реалізації системи запобіжних заходів окремим видам 
злочинів у практичній діяльності. При цьому здобувачі вищої освіти 
повинні з’ясувати: яким чином і в якому обсязі кожен суб’єкт протидії 
злочинності здійснює запобігання злочинності в цілому та окремих її 
видів. 

Навчальна складова мети вивчення вказаних навчальних 
дисциплін та виконанні практичних завдань даного практикуму 
полягає у сприянні становленню сучасного всебічно розвинутого 
висококваліфікованого фахівця для органів правоохорони та безпеки, 
здатного на достатньому рівні втілювати отриманні в процесі навчання 
теоретичні знання та практичні навички (компетентності) з виконання 
поставлених задач протидії злочинності. 

Розвиваюча складова мети вивчення вказаних навчальних 
дисциплін та виконанні практичних завдань даного практикуму 
полягає у формуванні та розвитку правових знань здобувачів, уміння 
аналізувати законодавчі та нормативно-правові акти, інші документи з 
питань протидії та попередження (запобігання) і профілактики 
злочинності; виробляти навички самостійного аналізу криміногенних 
явищ, умінь застосовувати отримані знання при оцінці конкретної 
криміногенної ситуації; виробляти настанови на оволодіння 
професійними вміннями та навичками (фаховими компетентностями). 

Виховна складова мети вивчення кримінології та виконанні 
практичних завдань даного практикуму полягає у формуванні 
ціннісних орієнтирів здобувачів відповідно до ідеалів гуманізму, 
демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; 
виховувати небайдуже ставлення та активну особисту позицію у 
питаннях виявлення причин та умов конкретних злочинів, запобігання 
їм; сприяти усвідомленню ролі та значення правоохоронної діяльності 
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у зміцненні української правової держави; формувати у майбутніх 
правоохоронців високий рівень правової свідомості та правової 
культури, професійних та особистісних якостей. 

Вивчення навчальної дисципліни «Кримінологія» у закладах вищої 
освіти юридичного профілю переслідує пізнавальні, практичні та 
виховні цілі. Даний практикум сприяє формуванню необхідних вмінь 
та навичок у правоохоронців для якісного та ефективного здійснення 
їх службових, професійних та оперативних завдань. 

Опанування кримінології шляхом виконання практичних завдань 
даного практикуму забезпечує формування у майбутніх фахівців в 
галузі правоохорони спеціально-кримінологічних вмінь та навичок, 
необхідних для успішної діяльності з протидії та профілактики 
злочинності. 

Практичні вміння та навички кримінологічного характеру дають 
змогу правоохоронцю, фахівцю-юристу повсякденно використовувати 
сучасні засоби протидії злочинності, здійснювати якісну професійну 
характеристику конкретного злочину в процесі його розкриття, 
розслідування, попередження з боку підозрюваної особи вчинення 
нових злочинів чи протидії органам досудового розслідування та 
дізнання, а також запобігання вчинення злочинів іншими особами. 

Мета даного практикуму полягає у формуванні кваліфікованих 
фахівців для правоохоронних органів та недержавних служб безпеки 
та охорони, здатних на рівні сучасних вимог держави вести успішну 
професійну діяльність з попередження та профілактики сучасної 
злочинності.  
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Методичні рекомендації по вирішенню практичних і тестових 
завдань з навчальної дисципліни «Кримінологія» 

Підготовка до семінарських та практичних занять, самостійна та 
індивідуальна робота здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) з навчальної дисципліни «Кримінологія», передбачає 
вивчення кримінології у навчальний та позанавчальний час.  

Під час проведення лекційних, семінарських та практичних занять 
з названої навчальні дисципліни здобувач отримує теоретичні знання і 
відпрацьовує практичні навички у сфері протидії злочинності 
працівниками правоохоронних органів та інших структур, що 
працюють у сфері правоохорони. На лекційних заняттях науково-
педагогічний працівник у стислому вигляді дає основні поняття, 
терміни, положення кримінологічної науки, ставить проблемні 
питання, відповіді на які здобувач повинен самостійно знайти під час 
самостійного вивчення кримінології та інших навчальних дисциплін 
кримінального профілю та в процесі підготовки до семінарських і 
практичних занять. 

Перед розв’язанням практичних та тестових завдань здобувач 
повинен самостійно прочитати рекомендовану літературу, законодавчі 
акти, скласти передбачені конкретними темами курсу схеми. Це може 
бути: 

– прочитати, законспектувати та запам’ятати положення 
законодавчого чи нормативного акту; 

– прочитати та здійснити логічний аналіз законодавчого чи 
нормативного акту; 

– прочитати, порівняти та визначити недоліки чи переваги 
попереднього законодавчого акту і чинного; 

– порівняти окремі положення закону, відомчого нормативного 
акту тощо;  

– самостійно логічно і послідовно порівняти, які правові норми та 
положення закону, наказу, інструкції, настанови є такими, що 
найбільш точно і логічно відображають діяльність правоохоронних 
органів в цілому або певного підрозділу, служби із запобігання 
злочинності в цілому або окремого її виду;  

– визначити, який правовий акт найбільш точно, логічно і 
послідовно відповідає завданням, покладеним на правоохоронні 
органи та структури правоохорони;  

– визначити, яким чином повинна здійснюватися оцінка 
ефективності діяльності правоохоронних органів та недержавних 
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служб безпеки та охорони в цілому, певного органу та структури на 
території, об’єкті, відділу, служби або окремого працівника;  

– після опрацювання навчальної літератури самостійно визначити 
найбільш прийнятні методи статистичного, математичного та 
соціологічного збору інформації для подальшого аналізу показників 
злочинності, обрати найбільш об’єктивні із них.  

Під час опрацювання навчальної літератури здобувач повинен 
прочитати і засвоїти навчальний матеріал по темі, запам’ятати основні 
поняття та категорії, розуміти їх зміст, вміти відтворювати і 
використовувати при вирішенні практичних завдань. 

Під час виконання завдань з самостійного кримінологічного 
аналізу кількісних та якісних показників злочинності, її детермінантів, 
кримінологічної характеристики особистості злочинця та особи жертви 
злочину, оцінки якості та ефективності діяльності правоохоронного 
органу чи недержавної служби безпеки та охорони, або окремого 
працівника, здобувач повинен прочитати чинне законодавство з питань 
діяльності та правової регламентації їх діяльності в цілому і за 
окремими напрямами, визначити пріоритетні завдання за напрямом, і 
визначити, яким чином вони відображаються у посадових інструкціях 
чи функціональних обов’язках працівника конкретного відділу, 
служби органу поліції, прокуратури та інших служб правоохоронних 
органів і недержавних структур, які забезпечують безпеку а охорону на 
конкретних об’єктах. 

Під час виконання завдань з побудови кримінологічних прогнозів 
здобувач повинен скласти графіки чи таблиці з показниками 
злочинності або злочинів певного виду, підрахувати динаміку цих 
показників протягом вказаного у практичному завданні періоду, 
скласти відповідні графіки, діаграми. Також здобувач повинен 
самостійно проаналізувати науково-монографічну літературу по темі 
та визначити причини зниження чи збільшення статистичних 
показників злочинності або злочинів певного виду, здійснити 
комплексний аналіз реалій життя українського суспільства та зміни 
показників злочинності чи злочину; визначити ті фактори, що 
найбільше вплинули на зміну цих показників.  

Якщо в практичному завданні передбачено здійснити аналіз 
злочинної поведінки конкретної особи, то здобувач повинен порівняти 
різні періоди життя особи, встановити наявність у неї кримінального 
досвіду, судимостей, характеру вчинених злочинів у минулому та 
сучасному, встановити наявність повторності чи рецидиву. Якщо 
завданням передбачається здійснити аналіз обвинувальних вироків, то 
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із описової частини вироку необхідно встановити причини та умови 
вчинення злочину, за який особа засуджена, характер її поведінки 
перед вчиненням злочину, під час його вчинення і після. При цьому 
здобувач самостійно повинен визначити найбільш впливові причини, 
що штовхнули особу на вчинення конкретного злочину і вміти 
обґрунтувати свою думку. Для якісного вирішення такого завдання 
здобувачу необхідно звернутися до відповідних тем в підручниках з 
кримінології і прочитати, які причини та умови виступають 
вирішальними факторами при вчиненні того чи іншого злочину, як на 
загальнодержавному, так і на індивідуальному рівні. 

Якщо завданням передбачено здійснити аналіз детермінант 
злочинності в цілому, окремого виду або певного виду злочину, здобувач 
повинен прочитати навчальну та рекомендовану науково-монографічну 
(допоміжну) літературу і визначити найбільш вагомі причини 
злочинності (злочинів), розподілити їх за сферами, рівнями і визначити 
найбільш впливові на момент розгляду на різних історичних етапах. При 
аналізі криміногенної ситуації в Україні в сучасний момент необхідно 
враховувати зміни політичного, економічного, ідеологічного, 
соціального, правового, психологічного характеру, які в більшості 
випадків виступають рушійною силою для сучасної злочинності. 

Весь здійснений самостійно здобувачем обсяг роботи при 
підготовці до семінарського чи практичного заняття, при виконанні 
індивідуальної та самостійної роботи, повинен бути занотований у 
зошиті, і використовуватися під час відповідей на аудиторних заняттях 
та при підготовці до підсумкового контролю – заліку чи екзамену. 

При підготовці таких практичних завдань, як написання реферату, 
доповіді, повідомлення – здобувач повинен проаналізувати науково-
монографічну літературу по темі, визначити джерела, які найбільш 
повно розкривають зміст визначеної теми, скласти план із кола питань, 
що найбільш точно і повно відображають її зміст і здійснити 
самостійний виклад прочитаного тексту по кожному питанню плану. 
Якщо написання реферату, доповіді, повідомлення потребує проведення 
невеликого кримінологічного аналізу, – здобувач може його здійснити з 
урахуванням попередніх рекомендацій в залежності від виду такого 
завдання. Це може бути статистичний аналіз показників злочинності в 
цілому або окремого її виду, математичні підрахунки коефіцієнтів, 
питомої ваги злочинів чи осіб тощо. Обсяг реферату повинен складати 8-
12 сторінок, доповіді – 5-7 сторінок, повідомлення – 3-4 сторінки 
друкованого тексту. При написанні реферату, доповіді, повідомлення, 
здобувач повинен дотримуватися правил академічної доброчесності і 
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уникати плагіату в своїх роботах, запозичень думок інших авторів і не 
видавати чужі досягнення за свої, навіть тоді, коли його думка збігається 
з думкою інших авторів, дослідників. 

При підготовці реферату складається план, який повинен містити 3-5 
питань. Реферат (викладення змісту пунктів плану) за обсягом повинен 
становити 8-12 сторінок друкованого тексту та список використаної 
літератури. Обов’язково після виконаної роботи (реферату, доповіді, 
повідомлення) повинен бути поданий список використаних джерел. 
Титульний аркуш оформляється відповідно до стандартів, що 
застосовуються до курсової роботи. Шрифт Times New Roman, кегль № 
14, інтервал 1,5. Титульний аркуш, план та список використаних джерел 
оформлюються на окремих аркушах. Якщо є потреба – до реферату, 
доповіді, повідомлення можуть бути включені додатки. В додатках 
розміщуються таблиці, схеми, графіки, діаграми з аналізом показників 
злочинності, її детермінант, ознаки чи типи особи злочинця або жертви 
злочину, коло заходів попередження чи профілактики злочинності, види 
суб’єктів попередження чи профілактики тощо. Додатки оформлюються 
в залежності від обсягу аналогічно основному тексту, кожен із них 
повинен мати свою назву (наприклад: Таблиця. Показники корисливої 
злочинності по Україні за 2014-2020 роки; Графік. Динаміка показників 
організованої злочинності по Україні за 2014-2020 роки; Діаграма. 
Динаміка умисних вбивств, вчинених при обтяжуючих обставинах за 
2014-2020 роки) і можуть бути представлені в книжковому або 
альбомному вигляді. 

Основні складові навчальної мети при вирішенні практичних 
завдань з кримінології полягають у формуванні загальних та фахових 
компетентностей, що включає: 

– набути здобувачами та закріпити практичні навички 
самостійного опрацювання законодавчих та відомчих нормативно-
правових актів у сфері протидії, попередження та профілактики 
злочинності; 

– виробити у здобувачів здібність до самостійного логічного 
аналізу та формування власної позиції в питаннях оцінки суспільної 
небезпечності, причинності криміногенних ситуацій та формування 
особи злочинця; 

– сформувати у здобувачів навички самостійного логічного, 
чіткого обґрунтованого і виваженого прийняття рішень в питаннях 
вибору найбільш дієвих та ефективних заходів попередження і 
профілактики злочинів певного виду, злочинності на території 
обслуговування, окремому об’єкті або серед певних категорій осіб. 
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Тестові завдання, подані наприкінці кожної теми, дозволяють 
здобувачу перевірити якість та обсяг отриманих ним знань, вмінь та 
навичок, а також науково-педагогічному працівнику здійснити 
контрольну перевірку знань по кожній темі навчальної дисципліни. 
Кожне тестове завдання містить чітко сформульоване питання, що не 
викликає неоднозначного тлумачення і декілька варіантів відповіді – 
від 4-х до 8-ми. Правильним є лише один варіант відповіді. Кожне 
тестове завдання в межах однієї теми має нумерацію арабськими 
цифрами від 1 до 10-ти, а варіанти відповіді позначені буквами 
українського алфавіту. При вирішенні тестових завдань здобувач 
повинен визначити номер теми, номер тестового завдання і букву, під 
якою він вважає розташовано правильну відповідь. 

За бажанням здобувача, який має бажання вступити у подальшому 
на навчання до магістратури, ад’юнктури чи аспірантури, 
підготовлений ним реферат, доповідь або повідомлення під 
керівництвом науково-педагогічного працівника кафедри можуть бути 
використані як основа для написання тез доповіді для участі в науковій 
конференції на кафедрі, факультеті або в Університеті, а також як 
емпіричний матеріал для написання наукової статті. Стаття або тези 
доповіді можуть бути підготовлені здобувачем одноособово чи у 
співавторстві з науково-педагогічним працівником кафедри або з 
іншою особою (як правило, практичним працівником правоохоронного 
органу, адвокатом, чи іншим фахівцем у сфері правоохорони чи 
права). Проблематика для наукової статті чи тез доповіді узгоджується 
з науково-педагогічним працівником кафедри і повинна стосуватися 
актуальних питань протидії злочинності певного виду, діяльності 
правоохоронних органів в сучасних умовах, питань протидії 
злочинності, діяльності недержавних структур правоохорони, служб 
безпеки та охорони, напрямів їх діяльності чи взаємодії з державними 
правоохоронними структурами у профілактиці злочинності та 
виявленні і попередженні злочинів, розшуку злочинців, пошуку 
доказів тощо. Підготовка наукової статті або тез доповіді 
враховуються при оцінці індивідуальної та самостійної роботи і 
виставленні підсумкового контролю. 

Виконання письмових робіт творчого характеру (реферату, доповіді, 
тез, ессе, статті) повинно відповідати вимогам академічної 
доброчесності, встановленим в освітній діяльності України і відповідати 
положенням нормативних правил, встановлених в Університеті. 
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Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів  
з навчальної дисципліни «Кримінологія» 

Бали Пояснення 

5 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату, 
законспектованих питань, доповіді, повідомлення: визначена 
проблема та обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз 
різних точок зору науковців-кримінологів та практиків на 
проблему, її правове регулювання та значення в діяльності 
правоохоронних органів, логічно викладена власна позиція на 
розглядувані проблемні питання у сфері практики протидії, 
попередження та профілактики злочинності в цілому або певного 
її виду, сформульовані висновки, тема розкрита повністю, 
витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього 
оформлення, дані правильні відповіді на додаткові та уточнюючі 
питання по ходу викладення змісту реферату, законспектованих 
питань, доповіді, повідомлення. Дотримані вимоги Академічної 
доброчесності. 

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання та проголошення 
реферату, законспектованих питань, доповіді, повідомлення: 
витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього 
оформлення. Проблема визначена, але недостатньо обґрунтована 
її актуальність, частково зазначено специфічні питання 
попередження злочинності правоохоронними органами, 
зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й 
викладена власна позиція, проаналізовано її правове регулювання 
та значення в діяльності органів поліції, логічно викладена 
власна позиція на розглядувані проблемні питання у сфері 
практики протидії, попередження та профілактики злочинності в 
цілому або певного її виду, але при її викладенні є певні 
неточності; сформульовані висновки, тема розкрита достатньо 
повно, дані правильні відповіді на додаткові питання. Дотримані 
вимоги Академічної доброчесності.  

3 

Основні вимоги до реферату, законспектованих питань, доповіді, 
повідомлення і їх захисту виконані, але при цьому допущені 
деякі недоліки: не обґрунтовано актуальність проблеми у сфері 
протидії, попередження та профілактики злочинності, не 
зазначено специфічні питання попередження злочинності 
правоохоронними органами, її правове регулювання та значення 
в їх діяльності, не зовсім логічно викладена власна позиція на 
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розглядувані проблемні питання у сфері практики протидії, 
попередження та профілактики злочинності в цілому або певного 
її виду, відсутній аналіз різних точок зору на розглядувані 
питання, відсутня власна позиція автора з розглянутих питань, 
висновки не чіткі; наявні певні неточності у викладенні 
матеріалу; вимоги щодо оформлення витримано.  

2 

Основні вимоги до реферату, законспектованих питань, доповіді, 
повідомлення і їх захисту виконані, але при цьому допущені 
недоліки, зокрема: є неточності у викладі матеріалу; не зазначено 
специфічні питання попередження злочинності правоохоронними 
органами; не вказано різні точки зору на розглядувані питання; 
відсутні логічна послідовність у судженнях; не розкрито її 
правове регулювання та значення в діяльності правоохоронних 
органів, нелогічно викладена власна позиція на розглядувані 
проблемні питання у сфері практики протидії, попередження та 
профілактики злочинності в цілому або певного її виду, не 
витриманий обсяг реферату, законспектованих питань, доповіді, 
повідомлення; є недоліки в оформленні (не витримано поля, 
абзаци, пробіли, граматичні помилки); на додаткові питання при 
захисті дано неповні відповіді.  

1 

Є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: будь-яка 
тема розкрита лише частково; не всі питання плану розкрито; 
допущені фактичні помилки в змісті реферату, законспектованих 
питаннях, доповіді, повідомленні або при відповіді на додаткові 
питання; відсутній висновок; не дотримані вимоги Академічної 
доброчесності; під час захисту реферату, відповіді на 
законспектовані питання, доповіді, повідомлення автор не може 
зробити узагальнення з розглянутих питань у виконаній роботі, 
не може провести аналіз правової основи з питань протидії 
злочинності, попередження злочинів правоохоронними органами 
чи профілактики злочинів в державі або на окремій території, є 
недоліки в оформленні (не витримано поля, абзаци, пробіли, 
граматичні помилки); на додаткові питання при захисті дано 
невірні відповіді або відповідей не дано взагалі.  

0 

Тема реферату, законспектованих питань, доповіді, повідомлення 
з будь-якої теми не розкрита, виявляється істотне нерозуміння 
проблеми, незнання основних термінологічних понять по темі, 
невміння оперувати правовими термінами у сфері протидії, 
попередження та профілактики злочинності в цілому 
правоохоронними органами; не дотримані вимоги Академічної 
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доброчесності; автор не може визначити основні види 
злочинності, з якими стикаються у своїй роботі працівники 
правоохоронних органів, не може назвати структурні складові 
правоохоронних органів, що покликані здійснювати 
попередження наркозлочинності, організованої, насильницької, 
корисливої, вуличної, службової, корупційної, господарської та 
інших видів злочинності; автор не розуміє змісту діяльності 
правоохоронних органів, не може визначити мету створення 
прокуратури, органів поліції, служби безпеки та інших служб, їх 
функціональне призначення, основні завдання діяльності 
правоохоронних органів, та їх призначення. 

 
Самостійна робота оцінюється не більше, ніж 5 балів за одну тему 

за умови її захисту. 
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Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів  
з навчальної дисципліни «Кримінологія» 

Бали Пояснення 

5 

Відображена світоглядна позиція автора, його власний погляд на 
сутність проблем у сфері протидії, попередження та 
профілактики злочинності правоохоронними органами, 
обґрунтовано власну думку з відповідним посиланням на 
нормативні та правові акти. Проблема розкрита на теоретичному 
рівні, у зв’язках і з обґрунтуваннями, з точним і повним 
використанням фахових термінів у сфері протидії, попередження 
та профілактики злочинності правоохоронними органами і 
понять у контексті відповіді. Робота логічна, послідовна, 
композиційно чітко викладено її зміст. Дано аргументацію своєї 
думки з опорою на факти практики діяльності правоохоронних 
органів, громадського життя або особистий досвід. Дотримані 
вимоги Академічної доброчесності. 

4 

Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при 
розкритті проблем у сфері протидії, попередження та 
профілактики злочинності правоохоронними органами. Проблема 
розкрита на теоретичному рівні, з обґрунтуваннями, з достатнім 
використанням фахових термінів і понять у сфері протидії, 
попередження та профілактики злочинності правоохоронними 
органами у контексті відповіді. Власна думка аргументована 
фактами практики діяльності правоохоронних органів, 
громадського життя або особистим досвідом. Дотримані вимоги 
Академічної доброчесності. 

3 

Представлено власну точку зору при розкритті проблем у сфері 
протидії, попередження та профілактики злочинності 
правоохоронними органами. Проблема розкрита з використанням 
основних термінів і понять у сфері протидії, попередження та 
профілактики злочинності правоохоронними органами у 
контексті відповіді (теоретичні зв’язки й обґрунтування не 
присутні або явно не простежуються). Дано аргументацію своєї 
думки з опорою на факти практики діяльності правоохоронних 
органів. 

2 

Проблема у сфері протидії, попередження та профілактики 
злочинності правоохоронними органами розкрита при 
формальному використанні фахових термінів і понять у сфері 
протидії, попередження та профілактики злочинності 
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правоохоронними органами. Власна думка не достатньо 
аргументована фактами практики діяльності правоохоронних 
органів, громадського життя або власним досвідом. 

1 

Представлено власну позицію за даною проблематикою у сфері 
протидії, попередження та профілактики злочинності 
правоохоронними органами на побутовому рівні без 
аргументації. 

0 

Проблема у сфері протидії, попередження та профілактики 
злочинності правоохоронними органами не розкрита або дана 
інформація (факти практики діяльності правоохоронних органів, 
громадського життя або особистого досвіду) не в контексті 
завдання. Не дотримані вимоги Академічної доброчесності. 

 
Індивідуальна робота оцінюється за наступними критеріями: 

написання реферату – 0-5 балів, написання наукової доповіді, тез 
доповіді або статті – 15 балів, конспектування визначення наведених 
понять до кожної теми – 0-5 балів, активна участь в ділових іграх – 15 
балів, участь у олімпіадах, вікторинах, Брейн-рингах – 15 балів. 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ З 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНОЛОГІЯ» 

Основна література: 

Законодавчі та нормативні акти: 
1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2019, 96 с. 
2. Конвенция относительно рабства от 25.09.1926 г. с изм. 

7.12.1953 г. Украина присоединилась к данной Конвенции 
29.08.1959 г. Верховна Рада України, 2011. URL : http : 
//rada.gov.ua/ 

3. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або  
таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 
(Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом Президії 
Верховної Ради № 3484-XI від 26.01.1987 р. Верховна Рада 
України. 2011. URL : http ://rada.gov.ua/ 

4. Про затвердження Положення про Національну поліцію : 
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 877. 
URL : http://rada.gov.ua 

5. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. № 580-
VІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379. 

6. Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон 
України від 07.12.2017 р. № 2229-VІІІ. Відомості Верховної Ради 
України. 2018. № 5. ст. 35. 

7. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-
VIІ. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. ст. 2056. 

8. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 
злочинністю : Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XIІ. Дата 
оновлення: 05.01.2017. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12 (дата звернення: 
21.01.2020)  

9. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 
кордону : Закон України від 22.06.2000 р. №1835-III. Дата 
оновлення: 04.11.2018. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 (дата звернення: 
20.01.2020). 

10. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з міст 
позбавлення волі : Закон України від 01.12.1994 р. № 264/94-ВР. 
Дата оновлення: 19.12.2019. URL : 

http://rada.gov.ua/�
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14�
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264/94-%D0%B2%D1%80 (дата 
звернення: 20.01.2020). 

11. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей Закон України : Закон України від 24.01.1995 р. № 20/95-ВР. 
Дата оновлення: 19.01.2017. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80 (дата 
звернення: 20.01.2020). 

12. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними : Закон 
України від 15.02.1995 р. № 62/95-ВР. Дата оновлення: 14.01.2020. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80 

13. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин їх 
аналогів і прекурсорів : Закон України від 8.07.1999 р. № 863-XIV. 
Відомості Верховної Ради України. 1999. № 36. ст. 317. 

14. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. 
№ 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. ст. 
241. 

15. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон 
від 06.12.2019 р. № 361-IX. Офіційний Вісник України 
від 17.01.2020 № 4, том 2. стор. 265. Ст. 189. код акта 97532/2020. 

16. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. 
№ 2341-III. Дата оновлення: 20.12.2019. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 
21.01.2020). 

17. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 
13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 14.01.2020. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 
20.01.2020). 

18. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон 
України від 07.12.1984 р. № 8073-X. Дата оновлення: 14.01.2020. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. (дата звернення: 
21.01.2020). 

19. Про заходи щодо зміцнення дисципліни працівників та 
вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах : 
Розпорядження Президента України від 26.03.2002 р. № 53/2002-
рп. Урядовий кур’єр від 06.04.2002 № 66. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264/94-%D0%B2%D1%80�
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80�
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80�
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14�
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17�
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10�
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20. Про затвердження системи оцінки діяльності органів внутрішніх 
справ України на основі нових критеріїв: Наказ МВС України від 
25.05.2010 р. № 197. 

21. Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з органі-
зованою злочинністю : Указ Президента України від 21.10.2011 р. 
№ 1000/2011. Урядовий кур’єр від 29.11.2011 р. № 201.  

22. Про координацію діяльності правоохоронних органів у сфері 
протидії злочинності та корупції : Наказ Генеральної прокуратури 
України № 1/1гн від 16.01.2013 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v0001900-13 (дата звернення: 
25.01.2020) 

23. Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 
року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. 
№ 735-р. Урядовий кур’єр України від 17.10.2013 р. № 190. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%D1%80 (дата 
звернення: 21.01.2020). 

24. Про реалізацію повноважень Національної поліції України з видачі 
та анулювання дозволів : Наказ МВС України № 1644 від 
29.12.2015 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 31.12.2015 р. за № 1665/28110. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1665-15 (дата звернення: 
20.01.2020). 

25. Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації 
Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 
року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. 
№ 56-р. Урядовий кур’єр від 22.02.2019 р. № 36. 

26. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування 
поліцейських : Наказ МВС України № 1465 від 17.11.2015 р. Дата 
оновлення: 15.12.2015. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15 (дата звернення: 
20.01.2020). 

27. Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів 
розвідувальним органам України : Спільний наказ Міністерства 
фінансів України, Служби зовнішньої розвідки України, 
Міністерства оборони України, МВС України № 1112/426/678/1533 
від 01.12.2015 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 17.12.2015 р. за № 1583/28028. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1583-15 

28. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах 
(підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/v0001900-13�
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%D1%80�
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1665-15�
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15�
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1583-15�
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правопорушення та інші події: Наказ МВС України від 
08.02.2019 р. № 100. Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 01.12.2015 р. за № 1498/27943 від 05.04.2019 р. Офіційний 
вісник України. 2019 р. № 26. стор. 292. Ст. 939. код акта 
93922/2019. 

29. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, 
придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання 
вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, 
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 
метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а 
також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових 
матеріалів : Наказ МВС України від 21.08.1998 р. № 622. Дата 
оновлення: 18.11.2019. URL: 
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ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ  
ТА СИСТЕМА КРИМІНОЛОГІЇ 

Поняття кримінології. Предмет кримінології. Методи кримінології. 
Функції кримінології. Система кримінології. Зв’язок кримінології з 
іншими дисциплінами. 

 
Кримінологія – конкретна наука, заснована на узагальнених 

даних соціологічних досліджень. Оволодіння теоретичними основами 
кримінології повинно бути нерозривно пов’язано із використанням 
практичного матеріалу. Одним із основних напрямків удосконалення 
якості підготовки висококваліфікованих юристів є необхідність 
приділяти багато уваги навчанню здобувачів нашого навчального 
закладу вирішувати професійні завдання в різних ситуаціях, вивчати та 
аналізувати кримінальні провадження, а також вміти робити відповідні 
висновки по результатах проведених досліджень та узагальнень. 
Професійна діяльність юриста передбачає, перш за все, необхідність 
роботи з матеріалами слідчої та судової практики, даними 
соціологічних досліджень та правової статистики, передбачає вміння 
самостійно розробляти чіткі профілактичні рекомендації по 
попередженню злочинності. 

Етимологічно поняття «кримінологія» означає вчення про злочин 
від латинського слова «сгіmе» (злочин) та грецького «lоgоs» (вчення). 
Згодом це поняття набуло широкого значення і розуміється зараз як 
«наука про злочинність». У зарубіжній літературі, поряд з терміном 
«кримінологія», зустрічаються й інші – «кримінальна соціологія», 
«кримінальна біологія», «кримінальна етимологія», «соціологія 
злочинності», «кримінальна антропологія» тощо. У вітчизняній науці 
вживається лише термін «кримінологія». 

Таким чином, вітчизняну кримінологію можна охарактеризувати 
як комплексну науку про злочинність, її детермінанти, стан, структуру 
і динаміку, особу злочинця і жертву злочинів, а також про засоби 
протидії злочинності та іншим, тісно пов’язаним з нею, 
антисоціальним явищам (які мають назву фонових – безробіття, 
проституція, безпритульність). 

Завданнями сучасної кримінології є: 
1) комплексний аналіз процесів та явищ, з якими пов’язано 

існування злочинності та розробка на цій підставі прогресивних форм і 
методів попередження злочинності. 
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2) аналіз тенденцій і закономірностей злочинності, її показників, 
виявлення і наукове вивчення причин та умов злочинності; 

3) встановлення осіб, здатних в силу їх поведінки, скоювати 
злочини, їх вивчення з метою проведення щодо них профілактичних 
заходів; 

4) розробка та внесення пропозицій по удосконаленню діяльності 
правоохоронних органів та чинного законодавства України щодо 
протидії злочинності. 

Функції кримінології: 
1) описова – кримінологія виявляє і фіксує певні факти соціальної 

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

2) пояснювальна – розкриваючи на основі емпіричних даних і 
теоретичних положень суть досліджуваних об’єктів, кримінологія дає 
їм наукове пояснення; 

3) прогностична – вивчаючи закономірності розвитку 
кримінологічно значимих процесів та явищ, передбачає їх майбутній 
стан; 

4) практично-перетворювальна – кримінологічні знання лише тоді 
мають цінність, коли вони слугують для суб’єктів попередження 
злочинності керівництвом до дій. 

Методологія та методи кримінології 
Методологія розглядається як сукупність відправних положень і 

вимог теорії пізнання, вихідних філософсько-діалектичних законів та 
категорій і логічних принципів, способів і прийомів, якими наука 
користується при описі, вивчені і аналізі різних сторін об’єктивної 
дійсності, а також при пошуку нових знань. 

Залежно від структури і конкретики методологічного аналізу 
виділяються два рівні методології: 

1. На першому, найбільш високому рівні знаходиться загальна 
методологія, яка полягає в реалізації загального підходу до вивчення 
об’єктів і явищ дійсності. 

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

Метод – це основні шляхи і способи збирання, оброблення 
зібраних даних про будь-яке явище. Він засновується на знаннях про 
об’єкт дослідження і полягає в діях дослідника, спрямованих на 
оволодіння інформацією про цей об’єкт. 
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Для збирання і оброблення кримінологічної інформації 
практикується застосування різних методів. Серед них виділяють 
наступні основні методи: 

1. Соціологічний (анкетування, інтерв’ювання, вивчення 
документів, експеримент, метод експертних оцінок тощо). Вони дають 
змогу глибше пізнати соціальний аспект явищ, процес їх детермінації, 
зібрати емпіричний матеріал, що характеризує як стан і динаміку 
злочинності в цілому, так і окремих її видів, предметніше з’ясувати 
чинники злочинності та розробити заходи боротьби з нею. 

2. Статистичний метод, дозволяє дослідити масив злочинів і за 
допомогою отриманих показників встановити закономірності і 
взаємозалежності їх розвитку, перейти від випадкового й одиничного 
до стійкого і закономірного, побачити якісні ознаки досліджуваного 
явища. 

3. Історико-порівняльний допомагає вивчити тенденції розвитку 
злочинності, зміни її стану і структури за той чи інший період, без чого 
неможливо розробити ефективні заходи протидії їй.  

4. Психологічні (наприклад, соціометрії, тестування) слугують для 
вивчення співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в поведінці 
злочинця, процесу формування антисоціальних властивостей особи, 
виникнення злочинного наміру, мотивації злочинів тощо. 

5. Системний аналіз дає змогу розглядати злочинність як феномен, 
для якого характерні певні зв’язки між складовими елементами, з 
одного боку, а з другого – між злочинністю та іншими соціальними 
явищами і процесами, які впливають на неї. 

6. Математичний метод – за допомогою цього методу піддаються 
математичному аналізу статистичні закономірності. 

Кожний метод передбачає певну процедуру. Вибір якої залежить 
від програми, цілей і завдань дослідження. Як правило, кримінологічні 
пошуки проводяться з поєднанням кількох методів, що значно 
розширює їх базу і підвищує результативність. 

Місце кримінології серед інших наук 
Для розкриття суті кримінології важливо визначити не лише її 

предмет, методологію і методику, але й місце в системі наук. 
Кримінологія відрізняється від усіх інших юридичних наук тим, що 
більшість розроблюваних нею проблем носить комплексний характер і 
перебуває на стику філософії, політології, соціології, правознавства, 
психології, педагогіки, демографії, економіки, статистики тощо. 
Безперечне одне – кримінологія належить до класу суспільних наук. 
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Тісно пов’язані між собою кримінологія та практично всі 
юридичні науки, в особливості ті, які належать до так званого 
кримінального циклу. 

Багато в чому схожі предмети та задачі кримінології з одного боку, 
та науки кримінального права з іншого. Такі кримінально-правові 
поняття як злочинність та її види, злочинці та їх категорії та інші, є 
початковими даними для кримінології, вони багато в чому визначають 
коло проблем, вивчаємих цією наукою. Багато норм кримінального 
права безпосередньо використовуються для юридичного 
обґрунтування конкретних заходів кримінологічної профілактики. 

Кримінологія пов’язана з наукою кримінального процесу. 
Кримінально-процесуальні дії є одним з ефективних засобів отримання 
інформації про конкретні злочини, їх детермінанти, про особистість 
злочинця. Тому невипадково у кримінологічних дослідженнях 
знаходить широке використання вивчення матеріалів кримінальних 
проваджень. 

Є у кримінології спільне і з криміналістикою, яка розробляє 
техніку, тактику та методику розслідування злочинів, використовуючи 
при цьому вчення кримінології про злочинність та її попередження. 
Положення кримінології враховуються у розробці криміналістичних 
теорій про слідчі версії, планування слідства і т.ін. Криміналістичні 
засоби попередження злочинності входять у загальний комплекс 
заходів попереджувального впливу на злочинність, її причин та умов. 

Очевидним є взаємозв’язок кримінології і науки кримінально-
виконавчого права, яка широко використовує висновки кримінології в 
процесі виправлення засуджених, вивчення особи засудженого, 
вирішення питань доцільності застосування до конкретної особи 
заходів пенітенціарного впливу, умовно-дострокового звільнення від 
відбування покарання, застосування примусових заходів виховного 
характеру, примусових заходів медичного характеру, попередження 
вчинення ними нових злочинів тощо. В свою чергу, кримінологія 
враховує пенітенціарний досвід для вирішення завдань профілактики. 
попередження та протидії злочинності. 

Кримінологія тісно пов’язана з теорією та практикою оперативно-
розшукової діяльності. Оперативно-розшукові заходи, для того, щоб 
вони були ефективними, повинні опиратись на повні, достовірні та 
точні знання про закономірності сучасної злочинності, й характерні 
тенденції, конкретні форми злочинних явищ, особливості та механізм 
індивідуальної протиправної поведінки та інше. Існують також 
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оперативно-розшукові заходи, цілком підпорядковані інтересам 
попередження злочинності. 

Зв’язок кримінології з адміністративним правом обумовлений, по-
перше, значенням адміністративно-правових засобів боротьби з 
правопорушниками (заходи адміністративного стягнення, 
попередження і т.ін.), по друге, значенням адміністративно-правових 
норм у регулюванні діяльності суб’єктів кримінологічної 
профілактики. 

Пов’язана кримінологія і з іншими юридичними науками: 
цивільним, трудовим, земельним, та іншими галузями права. Цей 
зв’язок обумовлений головним чином тим, що багато норм 
відповідних галузей законодавства використовуються для правового 
забезпечення заходів кримінологічної профілактики, включаються у її 
правові підстави. Так, особа, яка вчинила злочин, особа злочинця, має 
такі самі громадянські права, як і правослухняна особа, і всі ці права та 
свободи особи навіть при вчиненні нею злочину та засудження 
повинні бути дотримані. Наприклад, це право спілкуватися з рідними 
та близькими, допомагати їм матеріально, здійснювати цивільно-
правові угоди, вступати у шлюб або розривати шлюбні відносини, 
обов’язок піклуватися при неповнолітніх та непрацездатних членів 
родини, вплачувати аліменти та кошти на їх утримання тощо. 

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

Зв’язок кримінології з економічною наукою визнається, перш за 
все, тим, що частина явищ та процесів, детермінуючих злочинність 
знаходиться у сфері економіки. Має свої економічні характеристики і 
сама злочинність, її наслідки. Крім того, виділяються економічні 
заходи у комплексі засобів впливу на злочинність, її причини та умови. 

Кримінологія має також тісний зв’язок із статистикою, особливо з 
кримінальною, яка є основним джерелом інформації про злочинність, 
заходи та результати боротьби з нею, а також про особистість 
злочинця. Поряд з цим кримінологія широко використовує дані та 
прийоми демографічної, економічної і соціально-культурної галузей 
статистики. 

Кримінологія безпосередньо пов’язана з психологією, різними її 
галузями: загальною, віковою, соціальною, юридичною, професійною. 
Дані психологічної науки мають особливе значення для досліджень 
суб’єктивних причин та умов злочинності, особистості 
правопорушника, особи злочинця, у тому числі вікова психологія для 
вивчення особи неповнолітнього злочинця та делінквента, особи 
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старшого та похилого віку, жінок як злочинниць, мотивації та 
механізму їх індивідуальної злочинної поведінки, посткримінальної 
поведінки та мотивації приховування злочинної діяльності, або 
навпаки, її демонстрації. 

Пов’язана кримінологія і з педагогікою. З використанням 
положень та висновків педагогічної науки вивчаються детермінанти 
злочинності, пов’язані з недоліками виховання та навчання у сім’ї, 
школі та інших сферах соціального буття. Використовуючи досягнення 
педагогічної теорії і практики, кримінологія розроблює виховні заходи 
впливу на правопорушників та осіб, які можуть встати на злочинний 
шлях, у тому числі осіб різного віку, і неповнолітніх, і дорослих. 

Зв’язок кримінології з філософією виявляється у тому, що закони і 
категорії останньої є обов’язковими для кримінологічних досліджень, 
дозволяють вірно розкрити суть і зміст злочинності, її зв’язки з 
іншими соціальними явищами. Так, наприклад, злочинність, її окремі 
види та конкретні злочини розкриваються за допомогою філософських 
категорій загального, особливого і окремого. 

Така наука як соціологія збагачує кримінологію безліччю 
емпіричних даних про суспільні явища та їх розвиток (міграція, 
урбанізація, соціальна активність людей, умови та спосіб їх життя 
тощо). Крім того, кримінологія широко застосовує методи соціології 
(опитування, тестування, спостереження) при проведенні досліджень 
злочинності, особи злочинця та жертви злочину, ефективності та 
якості роботи правоохоронних органів, необхідності внесення змін до 
чинного законодавства в частині протидії та попередження 
злочинності, виборі найбільш ефективних форм та методів 
профілактики злочинності тощо. У свою чергу, кримінологічні 
висновки збагачують соціологію, роблять її більш всеохоплюючою. 

В останні роки тісніше став зв’язок кримінології з математикою, 
кібернетикою, інформаційними технологіями. Праці Г.А. Аванесова, 
Ю.Д. Блувштейна, С.Е. Віцина, А.Ф. Зелінського, В.В. Панкратова та 
інших стали основою і показали можливості плідного співробітництва 
кримінології з цими науками. Математичні методи та сучасні 
інформаційні технології суттєво підвищують точність кримінологічних 
досліджень та їх висновків (наприклад, при визначенні рівня 
латентності злочинності, її прогнозуванні), дозволяють швидко 
побудувати графіки стану злочинності та інших її показників, 
відобразити наочно їх кореляцію, показати залежність та взаємозв’язок 
демографічних, політичних, економічних та інших процесів і явищ, що 
відбуваються у суспільстві зі злочинністю, її показниками та їх змі-
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ною, формуванням детермінант злочинності тощо. Крім того, сучасні 
інформаційні технології дозволили створити інформаційні бази даних 
про особу злочинця, предмети злочинної діяльності, її способи тощо; 
побудувати «кримінологічні» карти з відображенням найбільш кри-
міногенно небезпечних територій та об’єктів, видами небезпек та ін. 

Отже, можна зробити остаточний висновок проте, що кримінологія 
є соціолого-правовою наукою, яка вивчає тенденції та закономірності 
злочинності, причини і обставини, що її обумовлюють, особу злочинця 
та систему заходів попередження, протидії та нейтралізації 
злочинності, її негативних детермінант тощо. 

Система кримінології 
Кримінологія, як і всяка наука, має свою систему, яка перебуває у 

прямій залежності від її предмета і відображає його структуру. 
Особливістю наукових знань є їх логічно упорядкований і послідовний 
виклад. 

Система кримінологічної науки – це розчленування, розподіл 
єдиних кримінологічних знань на однорідні компактні частини 
(блоки), які внутрішньо узгоджені між собою. 

Система кримінології базується на двох підставах: предметі 
дослідження і рівні узагальнення науково-практичної інформації. 

За предметом дослідження кримінологія складається з чотирьох 
основних частин:  

а) вчення про злочинність;  
б) вченні про детермінацію злочинів;  
в) вчення про особу злочинця та жертву злочинів;  
г) вчення про засоби протидії злочинності. 
За рівнем узагальнення науково-практичної інформації 

кримінологія поділяється на Загальну і Особливу частини. 
Загальна частина вивчає дає поняття кримінології як науки, її 

предмета, завдань, функцій, системи, методології і методики 
досліджень, історію розвитку кримінології та аналіз різних теорій, 
теоретичні проблеми злочинності, особи злочинця, детермінант 
злочинності, віктимології, кримінологічного прогнозування та 
планування заходів протидії, попередження. профілактики 
злочинності. 

Особлива частина досліджує окремі види злочинності, їх 
детермінанти та заходи профілактики, попередження і протидії. Це 
зокрема, такі види злочинності, як: організована, корупційна, органі-
зована, рецидивна, професійна, економічна, агресивна, корислива, 
насильницька, озброєна, екологічна, необережна, пенітенціарна, 
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жіноча, злочинність неповнолітніх та молоді, а також «фонові» явища 
– бродяжництво, пияцтво, наркоманія, проституція, безробіття, 
тривала економічна та політична криза, військовий конфлікт. 

Весь масив злочинності в Особливій частині поділяється на кілька 
структурних різновидів за двома критеріями: по-перше, за особливістю 
антисоціальної спрямованості злочинного посягання та характером 
криміногенної мотивації злочинної поведінки винної особи (агресивна 
злочинність, корислива та корисливо-насильницька злочинність, 
економічна злочинність, екологічна злочинність, організована 
злочинність; по-друге, за особистістю контингенту злочинців 
(злочинність неповнолітніх та молоді, геронтологічна злочинність, 
рецидивна злочинність, професійна злочинність, пенітенціарна 
злочинність, жіноча злочинність, військова злочинність, злочинність 
мігрантів). 

Значення Особливої частини полягає в тому, що вона збирає і 
накопичує значний емпіричний матеріал про окремі прояви 
злочинності, виявляє різноманітні ознаки і властивості певних 
злочинців, уточнює причинно-наслідкові комплекси, які породжують, 
обумовлюють окремі види (групи) злочинів, конкретизує заходи 
боротьби з ними. Завдання Особливої частини полягають у тому, щоб, 
з одного боку, забезпечувати загально кримінологічні теорії 
фактичними даними, а з другого – надавати правоохоронним органам 
конкретні рекомендації, які спрямовані на удосконалення їх діяльності 
з протидії злочинності. 

Головне завдання Особливої частини кримінології полягає у 
вивченні кримінологічних понять та характеристик окремих видів і 
груп злочинів, а також у розробленні комплексних заходів з їх 
попередження. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що в 
предмет цієї частини кримінології входить: 

– розчленування всієї маси злочинності на специфічні види і групи 
злочинів та опис їх кримінологічного поняття; 

– з’ясування аналітичних кількісно-якісних характеристик цих 
видів і груп злочинів; 

– виявлення факторів і причин, які обумовлюють їх вчинення; 
– розробка рекомендацій та пропозицій з їх попередження. 
Кримінологічна характеристика конкретного виду 

злочинності охоплює рівень, коефіцієнти, структуру та динаміку 
злочинів, описування особистості тих, хто їх вчиняє, мотиви і цілі їх 
злочинної поведінки. Кримінологічна характеристика в такому її 
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розумінні містить у собі достатню інформацію про певний вид (групу) 
злочинів. Що ж до їх причин та умов, то вони лежать в іншій площині. 

Контрольні питання по темі: 
Що представляє собою кримінологія як галузь знань і як наука? 
Що входить до предмету кримінології? 
Із чого складається система кримінології? 
Чим відрізняється кримінологія від інших наук кримінального 

циклу? 
Для чого потрібно вивчення кримінології працівникам 

правоохоронних органів? 
Які питання розглядаються в Загальній частині кримінології? 
Які проблеми розглядає Особлива частина кримінології? 
Чи потрібно вивчати злочинність? 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ № 1 

Завдання № 1 
Складіть рапорт по отриманій інформації про вчинений злочин 

аналогічно наведеному нижче по наступній фабулі. 
Фабула: 
23 вересня 2019 р. о 23.50 год. до чергової частини районного 

відділу поліції зателефонувала особа і повідомила про бійку своїх 
сусідів у квартирі багатоповерхового будинку. Своє прізвище особа 
назвати відмовилася. 

Зразок рапорту 
 

  Начальнику 
районного відділу 
національної поліції 
майору поліції 
Петренку І.О. 

   
 Рапорт  
   
Доповідаю Вам, що під час мого добового чергування на дільниці № … 
було отримано повідомлення від громадянина П., про галас та сварку в 
будинку його сусідів К., за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. При перевірці 
інформації за вказаною адресою було виявлено, що громадянин К., 
перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння вчинив сварку з своєю 
дружиною, при цьому вибив двері між внутрішніми кімнатами і зламав 
меблі. Тілесних пошкоджень громадянці К. нанесено не було. 
Повідомляти про ці події громадянка К. до відділу поліції відмовилася, 
і претензій до свого чоловіка Кононенка В.П. не має. 
   
Дільничний офіцер 
поліції 

  

лейтенант поліції  Гавриш О.О. 

Завдання № 2 
Складіть рапорт аналогічно наведеному вище по наступній фабулі. 
Фабула: 
31 грудня 2018 року о 23.50 год. до чергової частини районного 

відділу поліції зателефонувала особа і повідомила про почуті звуки, 
схожі на постріли із вогнепальної зброї, наявність на сходах 
багатоповерхового будинку слідів, схожих на кров, що ведуть до однієї 
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із квартир. На дзвінки в дану квартиру двері ніхто не відчинив, на 
поклик не озивається. 

Завдання № 3 
Визначте основні кримінологічні функції, що виконують різні 

працівники поліції з посиланням на відповідні норми чинного 
законодавства (кримінального, кримінально-процесуального, Закону 
України «Про національну поліцію»): 

а) слідчий під час розслідування кримінального провадження; 
б) інспектор кримінальної поліції; 
в) дільничний офіцер поліції; 
г) інспектор з ювенальної превенції; 
д) інспектор патрульної поліції; 
е) інспектор чергової частини відділу поліції. 

Завдання № 4 
Визначте коло сучасних кримінологічних проблем, які входять в 

предмет кримінології, що потребують дослідження за наданою нижче 
фабулою: 

1) на дільниці обслуговування, де вчинено вказаний злочин та при 
його розкритті і розслідуванні. 

2) визначте першочергові та другорядні кримінологічні заходи, що 
може дільничний офіцер поліції, слідчий, оперуповноважений 
кримінальної поліції здійснювати самостійно, а які спільно з іншими 
суб’єктами профілактики. 

Фабула:  
Особа-1 умисно в середині травня 2019 р., точної дати в ході 

судового розгляду не встановлено, взяла раніше зібране насіння 
дикоростучої коноплі біля лісосмуги прилеглої до вулиці в м. 
Павлоград Дніпропетровської області, і не маючи спеціального 
дозволу (ліцензії) на вирощування наркотичних засобів, передбаченого 
Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» незаконно, умисно 
посіяла їх за будинком на раніше скопаній (підготовленій) земельній 
ділянці розмірами 2,5x3 м, між виноградною лозою, розташованою з 
лівої сторони від входу до житлового будинку, в мисці із полімерного 
матеріалу чорного кольору на території свого домоволодіння, в 
процесі росту рослин конопель знищуючи бур’яни і доглядаючи 
(культивуючи) за рослинами коноплі, в особистих цілях, не маючи 
мети збуту. 
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З метою доведення ростучих рослин коноплі до стадії дозрівання, 
дбала за ними шляхом рихлення ґрунту, тим самим навмисно в період 
часу з травня місяця 2019 р. до 28.08.20І9 р. посіяла та виростила 237 
кущів рослини роду коноплі. 

28.08.2019 р. на підставі добровільної письмової заяви – Особа-1 
на проведення огляду домоволодіння, розташованого за адресою-1, 
який проводився в період часу з 19.30 до 20.10 год. на присадибній 
ділянці вищевказаного домоволодіння працівниками поліції в 
присутності понятих було виявлено та вилучено зростаючі кущі 
рослини зеленого кольору з однорідним коренем з листям довгастої 
форми із специфічним запахом, що за зовнішніми ознаками схожі на 
рослини коноплі, в кількості 237 штук. 

Відповідно до експертизи №36/08/119 від 31.08.2019 р. надані на 
експертизу 30.08.2019 р. рослини зеленого кольору в кількості 237 
штук, вилучені з території домоволодіння адреса-1, є рослинами роду 
коноплі, які віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби та 
психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей. 

Ознаки діяння, встановленого в судовому розгляді, відповідають 
ознакам злочину передбаченого ст. 310 ч. 2 КК України, оскільки 
підозрювана особа незаконно посіяла та незаконно вирощувала 
коноплі в кількості більше п’ятдесят рослин. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1665/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#1665�
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ № 1: 

1. До якого виду наук відноситься кримінологія: 
а) фундаментальних; 
б) прикладних; 
в) соціологічно-прикладних; 
г) соціально-юридичних; 
д) загально-теоретична і соціальна; 
е) конкретно-соціологічна. 
 

2. Яку мету переслідує кримінологія як навчальна дисципліна? 
а) дати обсяг знань у сфері протидії злочинності; 
б) вивчити злочинність, її детермінанти, особу злочинця та жертву 

злочину і протидії злочинності; 
в) надати загальне уявлення про боротьбу зі злочинністю; 
г) дати уявлення про систему органів протидії злочинності. 
 

3. Чи потрібно вивчення кримінології юристам? 
а) так; 
б) лише тим, хто буде працювати в правоохоронних органах; 
в) лише працівникам поліції; 
г) лише тим, для кого сфера діяльності буде пов’язана із 

профілактикою злочинності; 
д) ні, всім юристам не потрібна; 
е) не потрібна суддям та адвокатам; 
є) не потрібна юристам, які працюють у сфері господарського, 

трудового, цивільного права. 
 

4. Що не входить до предмету кримінології? 
а) злочинність; 
б) особа злочинця; 
в) жертва злочину; 
г) система органів протидії злочинності; 
д) система заходів профілактики злочинності; 
е) попередження злочинів; 
є) зарубіжні кримінологічні теорії; 
ж) зарубіжна кримінологія.  
 
 
 



 46 

5. Як в зарубіжній науці називають кримінологію? 
а) кримінальна соціологія; кримінальна біологія; соціологія 

злочинності; кримінальна етимологія; кримінальна антропологія; 
б) кримінальна соціологія; кримінальна психологія; кримінальна 

психотерапія; антропологія злочинності та злочинця; 
в) біологія злочинності; соціологія злочинності; психологія 

злочинності; психологія злочинця; психологія жертви; 
г) етимологія злочинності; соціологія злочинності; етимологія 

особи злочинця; етимологія жертви злочину. 
 

6. Яку мету має вивчення кримінології? 
а) вивчення злочинності, аналіз її причин та умов і вироблення 

системи заходів запобігання злочинності; 
б) навчання основам кримінології, вироблення навичок 

самостійного вивчення особи злочинця, причин та умов злочинності, 
вивчення кримінологічної обстановки на дільниці, планування заходів 
попередження злочинності; 

в) отримати уявлення про злочинність та її сучасні особливості; 
г) отримати знання про особу злочинця та жертву, як учасників 

кримінального провадження для того, щоб не допустити з боку 
конкретної особи вчинення злочинів у подальшому. 

 
7. Які філософські закони знайшли своє відображення в 
кримінологічній науці? 

а) єдність і боротьба протилежностей, перехід кількості в якість, 
заперечення запереченню, причина та наслідок, сутність і явище, зміст і 
форма; 

б) єдність і боротьба протилежностей, перехід кількості в якість, 
заперечення запереченню; 

в) єдність і боротьба протилежностей, перехід кількості в якість, 
заперечення запереченню; загальне, особливе та одиничне; необхідне і 
випадкове, причина та наслідок, можливість і дійсність; 

г) єдність і боротьба протилежностей, перехід кількості в якість, 
заперечення запереченню; причина та наслідок; загальне, особливе та 
одиничне; необхідне і випадкове; зміст і форма; сутність і явище; 

 
8. Які загально-наукові методи використовуються в 
кримінологія? 

а) математичні, соціологічні, формально-логічні; 
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б) аналіз і синтез, аналогія, моделювання, узагальнення, системний 
аналіз; 

в) від загального до одиничного, аналіз та синтез, індукція і 
дедукція, експеримент; 

г) абстраговані, аналіз та синтез, моделювання, узагальнення, 
історичний, системний аналіз, формально-логічні, аналогія. 

 
9. Які приватно-наукові методи використовуються в 
кримінології? 

а) статистичні, математичні, анкетування, інтерв’ювання, аналіз 
документів, спостереження, експеримент, правові методи; 

б) вивчення та аналіз документів, вивчення особи злочинця та її 
жертви, спостереження, математичні та соціологічні методи; 

в) математичні, соціологічні, психологічні, правові, статистичні 
методи; 

г) анкетування, інтерв’ювання, аналіз документів, спостереження, 
експеримент; статистичні, правові та математичні методи, 
кримінологічна експертиза. 

 
10. Що включає в себе система кримінології? 

а) злочинність та її детермінанти; особу злочинця та її жертву; 
систему заходів суб’єктів запобігання злочинності та заходів 
запобігання; 

б) Загальну та Особливу частини; 
в) Загальну, Спеціальну та Особливу частини; злочинність та її 

детермінанти; особу злочинця та її жертву; систему заходів суб’єктів 
запобігання злочинності та заходів запобігання; 

г) Загальну та Особливу частини; методики запобігання 
злочинності певного виду; 

д) теоретичні проблеми злочинності; особу злочинця та її жертву; 
прогнозування та планування заходів протидії злочинності; 
віктимологію та суїцидологію; Загальну та Особливу і Спеціальну 
частини. 

 
11. Які функції виконує кримінологія? 

а) описова, пояснювальна, прогностична, практично-
перетворювальна; 

б) описова, евристична, констатуюча, практично-прикладна; 
в) пояснювальна, інтерпретуюча, практично-прикладна, 

евристична; 
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г) ідеологічно-виховна, евристична, практично-перетворювальна, 
методологічна. 

 
12. Суть загальної методології в кримінології полянає в: 

а) реалізації спеціальних методологій; 
б) реалізації галузевих методологій; 
в) реалізації загального підходу до вивчення об’єктів і явищ 

дійсності; 
г) реалізації структури та конкретизації методологічного аналізу. 
 

13. Суть системного аналізу полягає в наступному: 
а) розглядає злочинність як феномен, для якого характерні певні 

зв’язки між складовими елементами; 
б) відбувається аналіз статистичних закономірностей; 
в) слугують для вивчення співвідношення об’єктивного і 

суб’єктивного в поведінці злочинця; 
г) допомагає вивчити тенденції розвитку злочинності. 
 

14. Сутність соціологічного методу полягає в наступному: 
а) допомагає вивчити тенденції розвитку злочинності; 
б) відбувається аналіз статистичних закономірностей; 
в) розглядає злочинність як феномен, для якого характерні певні 

зв’язки між складовими елементами; 
г) дає змогу глибше пізнати соціальний аспект явищ, процес 

детермінації, збирання емпіричного матеріалу. 
 

15. До спеціальних методів належать наступні: 
а) формально-логічний, перехід кількості в якості, системний 

аналіз; 
б) аналіз документів, експеримент, інтерв’ювання; 
в) екстраполяції, аналіз і синтез, можливості і дійсності; 
г) необхідного і випадкового, історично-порівняльний, 

заперечення запереченню. 
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ДО ТЕМИ № 1 

Кримінологія (від лат. crimen – злочин і грец. logos – вчення, 
наука про злочин у буквальному розумінні) – соціолого-правова наука, 
що вивчає тенденції та закономірності злочинності, причини і 
обставини, що її обумовлюють, особи злочинця та систему заходів 
попередження, протидії і нейтралізації злочинів. 

 
Об’єкт кримінології – суспільні явища, пов’язані зі злочинністю 

та іншими правопорушеннями, причинами й умовами виникнення 
злочинності, місцем і роллю особи злочинця в системі суспільних 
відносин, а також із вирішенням завдань щодо профілактики злочинів і 
правопорушень. 

 
Предмет кримінології – сукупність явищ, процесів і 

закономірностей, що вивчає кримінологія як наука, яка включає: 1) 
злочинність; 2) особу злочинця; 3) причини й умови злочинності 
(детермінанти); 4) систему заходів попередження злочинності; 5) 
проблеми віктимології та суїциду; 6) додаткові питання, що 
вивчаються кримінологією (історія та теорія кримінології, фонові 
явища, зарубіжні кримінологічні проблеми, наслідки злочинності, 
методи кримінологічних досліджень окремих видів злочинності, 
приватно-кримінологічні теорії та ін.). 

 
Додаткові питання, що вивчає кримінологія – проблеми, 

пов’язані з предметом кримінології: зі злочинністю в усіх її проявах, 
але безпосередньо не входять до нього. Розглядаються та мають таку 
назву через те, що основні елементи предмета кримінології не 
вичерпують усього її змісту. Найчастіше, серед додаткових питань 
розглядають: 1) історія кримінологічної науки; 2) фонові соціальні 
явища, що впливають на злочинність; 3) кримінологічні проблеми 
зарубіжних держав; 4) методи кримінологічних досліджень та 
проблеми профілактики; 5) проблеми кримінології та суїцидальної 
поведінки; 6) приватно-кримінологічні теорії (кримінологія окремих 
видів і типів злочинної поведінки). 

 
Система кримінології – розчленування, розділення єдиних 

кримінологічних знань на однорідні компактні частини (блоки), які 
внутрішньо узгоджені між собою. Система кримінології включає: 
1) взаємопов’язану впорядковану сукупність загальних і приватних, 
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теоретичних і прикладних, феноменологічних, методологічних і мето-
дичних проблем, які утворюють предмет кримінології; 2) структуру і 
порядок розташування тем навчального курсу кримінології. 
Структурними складовими системи кримінології є Загальна та 
Особлива частини. 

 
Загальна частина кримінології – дає поняття кримінології як 

науки, її предмета, завдань, функцій, системи, методології і методики 
досліджень, історію розвитку кримінології та аналіз різних теорій, 
теоретичні проблеми злочинності, особи злочинця, детермінант 
злочинності, віктимології, кримінологічного прогнозування та 
плагування заходів протидії злочинності, попередження злочинності. 

 
Особлива частина кримінології – досліджує окремі види 

злочинності, їх детермінанти та заходи боротьби з ними. Це зокрема, 
такі види злочинності, як: організована, корупційна, рецидивна, 
професійна, економічна, агресивна, корислива, екологічна, 
необережна, пенітенціарна, жіноча, неповнолітніх та молоді, а також 
фонові явища – бродяжництво, пияцтво, наркоманія, проституція. 

 
Завдання сучасної кримінології – той результат, якого прагне 

досягти наука кримінологія: 1) комплексний аналіз процесів та явищ, з 
якими пов’язано існування злочинності та розробка на цій підставі 
прогресивних форм і методів попередження злочинності; 2) аналіз 
тенденцій і закономірностей злочинності, її показників, виявлення і 
наукове вивчення причин та умов злочинності; 3) встановлення осіб, 
здатних в силу їх поведінки, скоювати злочини, їх вивчення з метою 
проведення щодо них профілактичних заходів; 4) розробка та внесення 
пропозицій по удосконаленню діяльності правоохоронних органів та 
чинного законодавства України щодо протидії злочинності. 

 
Функції кримінології як науки: 1) описова – кримінологія 

виявляє і фіксує певні факти соціальної дійсності, пов’язані із 
злочинністю, відображає їх властивості і ознаки, дає їх науковий опис; 
2) пояснювальна – розкриваючи на основі емпіричних даних і 
теоретичних положень суть досліджуваних об’єктів, кримінологія дає 
їм наукове пояснення; 3) прогностична – вивчаючи закономірності 
розвитку кримінологічно значимих процесів та явищ, передбачає їх 
майбутній стан; 4) практично-перетворювальна – кримінологічні 
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знання лише тоді мають цінність, коли вони слугують для суб’єктів 
попередження злочинності керівництвом до дій. 

 
Метод кримінології – система способів (прийомів, засобів) 

найбільш ефективного пізнання предмету кримінології. Це специфічне 
поєднання філософського, загального і приватного наукових методів, 
що забезпечують найбільш ефективне вивчення предмета кримінології. 

 
Методологія кримінології – сукупність методів, прийомів, 

процедур наукового дослідження предмету кримінології (злочинності, 
її детермінант, особи злочинця, система заходів протидії злочинності, 
віктимологія та суїцид, історії кримінології, фонових явищ, зарубіжні 
кримінологічні проблеми, кримінологічні теорії причин злочинності). 

 
Основні методи кримінології – основні шляхи і способи 

збирання, оброблення зібраних даних про будь-яке явище. Для 
збирання і оброблення кримінологічної інформації практикується 
застосування різних методів. Серед них виділяють наступні основні 
методи: соціологічний, статистичний, історико-порівняльний, 
психологічний, математичний та метод системного аналізу. 

 
Соціологічні методи в кримінології (анкетування, 

інтерв’ювання, вивчення документів, експеримент, експертні оцінки 
тощо) – дають можливість більш глибоко пізнати та зрозуміти предмет 
кримінології, а саме всі соціальні явища, процеси їх детермінації, 
зібрати емпіричний матеріал, що характеризує злочинність в цілому, 
окремі її види, особу злочинця та її жертву, чинники злочинності та 
розробити заходи її попередження. 

 
Статистичні методи в кримінології – дозволяють дослідити 

масив злочинів і за допомогою отриманих показників встановити 
закономірності і взаємозалежності їх розвитку, перейти від вивчення 
конкретного злочину (як випадкового та одиничного) до злочинності 
(як стійкого та закономірного), виявити та проаналізувати їх якісні 
ознаки. 

 
Історико-порівняльний метод в кримінології – допомагає 

вивчити тенденції розвитку злочинності, зміни її стану та структури за 
певний період, що стане основою розробки ефективних заходів 
протидії злочинності.  
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Історичний метод – сукупність способів, прийомів і процедур, які 

використовуються для ретроспективного вивчення як самої 
кримінології, так і предмету кримінології (злочинності, її детермінант, 
особи злочинця та її жертви, системи заходів попередження та ін.). 

 
Психологічні методи в кримінології (соціометрія, тестування) – 

дозволяють вивчити особу злочинця та її жертву, зокрема встановити 
співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в поведінці особи, 
процес формування антисоціальних та віктимних властивостей особи, 
виникнення злочинного наміру, мотивації вчинення злочину тощо. 

 
Системний аналіз в кримінології – дає змогу розглядати 

злочинність як феномен, для якого характерні певні зв’язки між 
складовими елементами, з одного боку, а з другого – між злочинністю 
та іншими соціальними явищами і процесами, які впливають на неї. 

 
Математичний метод в кримінології – за допомогою 

математичного аналізу дозволяє проаналізувати статистичні 
закономірності предмету кримінології (кількість вчинених злочинів та 
осіб, які їх вчинили і їх жертв). 

 
Основні філософські закони, що знаходять своє відображення 

в кримінології: 1) єдність і боротьба протилежностей (правоохоронні 
органи і злочинці); 2) перехід кількості в якість (збільшення кількості 
злочинів певного виду призводить до зміни їх якості (підвищення 
технічної оснащеності злочинців, використання новітніх технологій); 
3) заперечення запереченню (удосконалення прийомів та форм 
злочинної діяльності потребує скасування старих законів і прийняття 
нових, більш досконалих та прогресивних). 

 
Основні філософські категорії, що використовуються в 

кримінології: 1) причина і наслідок; 2) загальне, особливе та 
одиничне;  3) необхідне і випадкове; 4) можливість і дійсність; 5) зміст 
і форма; 6) сутність і явище. 

 
Кримінопенологія – галузь кримінології, що вивчає злочинність, 

її причини й умови, особу злочинця, специфічну систему заходів 
протидії, попередження та профілактики злочинності, її наслідки в 
місцях позбавлення волі. 



 53

 
Кримінофамілістика – галузь кримінології, що вивчає сімейно-

побутові прояви злочинності, її причини та умови, особу злочинця, 
наслідки і специфічну систему заходів попередження та профілактики 
злочинності. 

 
Пенітенціарна кримінологія – галузь кримінології, що вивчає 

злочини в установах виконання покарань переважно, закритого типу, 
соціологію покарання, умови відбування покарання (переважно у 
вигляді позбавлення волі), контингент засуджених, взаємовідносини 
між ними, з персоналом. 

 
Кримінологічна педагогіка – галузь педагогіки, що розробляє 

теоретичні і прикладні проблеми використання досягнень педагогіки у 
попередженні злочинів. 

 
Кримінальне право – галузь права, що визначає поняття злочину 

і покарання, тоді як в кримінології використовується поняття 
злочинність (сукупність злочинів, передбачених в кримінальному 
кодексі), що вчинені особами, які в кримінології називають особами 
злочинця, а в кримінальному праві – суб’єкти злочину. 

 
Юридична психологія – галузь прикладної психології, що вивчає 

прояви і використання психічних закономірностей різних категорій 
осіб у сфері правового регулювання (особи злочинця; особи жертви; 
особи, яка здійснює виявлення злочинів, проводить розкриття, 
розслідування злочинів; особи, яка приймає рішення по кримінальних 
провадженнях та ін.). Включає наступні розділи: правова психологія, 
психологія цивільно-правового регулювання, кримінальна психологія, 
психологія кримінально-правового регулювання і судового слідства, 
виправна (пенітенціарна) психологія. 

 
Пенітенціарна психологія – галузь юридичної психології, що 

вивчає процеси ресоціалізації особи злочинця (засудженого), їх 
соціально-ціннісної переорієнтації та формування соціально-
адаптованих поведінкових установок. 

 
Кримінальна психологія – галузь юридичної психології, що 

вивчає психологію особи злочинця і механізми вчинення злочинів. 
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Судова психологія – галузь юридичної психології, що вивчає 
психологічні аспекти цивільного і кримінального судочинства та 
психологічні особливості осіб, які мають різний юридичний статус 
(особи злочинця, особи слідчого, прокурора, судді, адвоката, 
захисника). 

 
Кримінологічна ювенологія – галузь кримінології, предметом 

якої є злочинність неповнолітніх, її специфічні чинники, особа 
неповнолітнього делінквента, а також система заходів протидії 
злочинності неповнолітніх. 

 
Юридична конфліктологія – галузь знань, що вивчає природу, 

причини і динаміку розвитку юридичних конфліктів, правові 
механізми їх попередження і вирішення. Суспільство й держава 
створюють та активно використовують механізми – суд, прокуратуру, 
парламентські процедури і т.ін., що призначені для примирення 
конфліктуючих сторін або примусового припинення їх протистояння. 

 
Узагальнення матеріалів кримінологічних досліджень в МВС 

України – аналіз та об’єднання за різними напрямами кримінологічної 
інформації у формі звіту, доповідної записки, узагальнення, доповіді, 
що має значення в діяльності органів та підрозділів, що входять до 
системи МВС України за напрямами їх діяльності (міграційної служби, 
прикордонної служби, Національної поліції, Національної гвардії, 
служби з надзвичайних ситуацій та ін.). 

 
Узагальнення матеріалів кримінологічних досліджень в 

органах поліції – аналіз та об’єднання за різними напрямами 
кримінологічної інформації про практику діяльності органів поліції, її 
служб та підрозділів у формі звіту, доповідної записки, узагальнення, 
доповіді, що має значення в діяльності органів поліції за напрямами їх 
діяльності (кримінальної, патрульної, кримінальної поліції, органів 
досудового розслідування, поліції охорони, спеціальної поліції, поліції 
особливого призначення та ін.). 

 
Значення кримінології в діяльності органів поліції – дає 

основні і деталізовані знання про злочинність, категорії осіб, які 
вчиняють злочини, особливості їх поведінки (до вчинення злочину, в 
процесі його вчинення і після), про форми, методи та засоби 
попереджувальної діяльності, особливості попередження окремих 
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видів злочинності (корисливої, насильницької, організованої, 
рецидивної, професійної та ін.). 

 
Значення кримінологічних знань для працівників підрозділів 

ювенальної превенції – дає основні і деталізовані знання про 
злочинність неповнолітніх та молоді, категорії осіб, які вчиняють 
злочини у неповнолітньому віці та осіб, які втягують неповнолітніх у 
злочинну діяльність, особливості їх психіки та поведінки (до вчинення 
злочину, в процесі його вчинення і після), про форми, методи та засоби 
попередження органами поліції правопорушень та злочинів з боку 
неповнолітніх та молоді, особливості попередження видів злочинів, 
найбільш притаманної неповнолітнім та молоді (крадіжок, грабежів, 
розбоїв, умисного нанесення тілесних ушкоджень та вбивств, 
наркозлочинів, комп’ютерних злочинів та ін.). 

 
Значення кримінологічних знань для працівників підрозділів 

кримінальної поліції – дає основні і деталізовані знання про 
злочинність, категорії осіб, які вчиняють загально-кримінальні 
злочини, особливості їх поведінки (до вчинення злочину, в процесі 
його вчинення і після), про форми, методи та засоби попереджувальної 
діяльності органів поліції, особливості попередження окремих видів 
злочинності (корисливої, насильницької, побутової, корисливо-
насильницької, організованої, рецидивної, професійної, латентної та 
ін.). 

 
Значення кримінологічних знань для працівників підрозділів 

досудового розслідування органів поліції – дає основні і деталізовані 
знання про злочинність, категорії осіб, які вчиняють різнорідні 
злочини, механізм формування злочинних намірів та вибору способів 
їх реалізації, особливості їх поведінки (до вчинення злочину, в процесі 
його вчинення і після), причини та умови вчинення ними злочинів, 
мотиви та мотивацію злочинної діяльності, що свідчать про 
спрямованість умислу, наявність обтяжуючих та пом’якшуючих 
обставин вчинення злочину; про найбільш ефективні форми, методи та 
засоби попередження злочинів у майбутньому з боку таких осіб, 
особливості попередження окремих видів злочинів засобами 
кримінально-правового впливу (крадіжок, грабежів, розбоїв, 
шахрайства, викрадення автотранспортних засобів, домашнє 
насильство, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків; умисних 
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вбивств, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, 
хуліганства, незаконного обігу зброї та ін.). 

 
Значення кримінологічних знань для працівників 

недержавних служб правоохорони (безпеки, охорони) – дає основні і 
деталізовані знання про злочинність, відмінність злочину від 
правопорушення, категорії осіб, які вчиняють загально-кримінальні та 
інші злочини (у сфері господарської, службової та професійної 
діяльності, у т.ч. з використанням комп’ютерів), особливості їх 
поведінки (до вчинення злочину, в процесі його вчинення і після), про 
форми, методи та засоби попереджувальної діяльності органів 
правоохорони, приватних служб безпеки та охорони, особливості 
попередження окремих видів злочинності (корисливої, насильницької, 
господарської, службової, корисливо-насильницької, організованої, 
рецидивної, професійної, латентної та ін.). 
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ТЕМА 2. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНОЛОГІЇ 

Виникнення кримінології як науки. Перші філософські уявлення 
про причини злочинності. Школи кримінології та їх представники. 
Концепції причин виникнення злочинності в зарубіжній кримінології. 
Дослідження видатних кримінологів. Розвиток кримінології. Нові 
напрямки у функціонуванні спеціалізованих науково-дослідних 
установ в Україні. 

Виникнення кримінології як науки. Перші філософські уявлення 
(Сократа, Платона, Арістотеля) про причини злочинності та 
індивідуальної злочинної поведінки.  

Школи кримінології та їх представники. Класична школа в кримі-
нальному праві та кримінології, її основні ідеї та представники. Біоло-
гічний (антропологічний) напрям в кримінології та його основні ідеї і 
представники. Соціологічний напрям в кримінології та основні його 
ідеї і представники. Розвиток кримінологічних вчень у XV-XVIII ст. 
Дослідження Ж. Руссо, Вольтера, Ш. Монтеск’є, Ч. Беккаріа, Ф. Листа, 
Е. Феррі, Ч. Ломброзо.  

Концепції причин виникнення злочинності в зарубіжній 
кримінології. 

Дослідження вітчизняних кримінологів М. Неклюдова, М. Ду-
ховського, І. Фойницького, А. Піонтковського, М. Гернета, М. Дриля, 
М. Полянського, В. Осипова, М. Таганцева та їх значення для розвитку 
сучасної кримінологічної науки.  

Розвиток вітчизняної кримінології в 20-30 роки ХХ ст. Створення 
перших кримінологічних кабінетів в Україні. Дослідження, що 
проводилися в кримінологічних кабінетах міст Києва, Катеринослава, 
Харкова, Одеси. Склад їх працівників та значення проведених ними 
досліджень. 

Відновлення науки кримінології у 60-ті роки ХХ ст. та її сучасний 
стан. Сучасні українські кримінологи. Наукові установи та наукові ла-
бораторії з дослідження кримінологічних проблем в системі правоохо-
ронних органів колишнього СРСР та МВС України. Зміст та значення 
наукових досліджень вітчизняних вчених-кримінологів київської 
школи: Ю. Александрова, І. Богатирьова, В. Василевича, В. Глушкова, 
О. Джужі, А. Закалюка, А. Зелінського, В. Корчинського, О. Костенка, 
І. Лановенка, О. Литвака, П. Михайленка, О. Михайлова, Г. Семакова, 
І. Туркевич, В. Чубарєва, В. Шакуна, О. Шаповалова; харківської 
школи: О. Бандурки, А. Благої, І. Даньшина, В. Голіни, В. Борисова, 
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В. Ємельянова, О. Литвинова, О. Харченка; одеської школи: М. Багрій-
Шаматова, В. Дрьоміна, В. Меркулової, В. Тулякова, донецької школи: 
В. Філонова; О. Фролової, В. Вартилецької, дніпропетровської школи: 
К. Антонова, О. Негодченка, О. Кириченка, І. Кисельова, В. Руфанової, 
О. Титаренка, С. Шалгунової. 

Нові напрямки у функціонуванні спеціалізованих науково-
дослідних установ в Україні після 1991 р. і діяльність Кримінологічної 
асоціації України та Дніпропетровської області. Пріоритетні напрями 
наукових досліджень в системі МВС України. Значення 
кримінологічних досліджень для практичної діяльності органів і служб 
поліції. Роль ВНЗ системи МВС України в проведенні 
кримінологічних досліджень. 

Реформування кримінального законодавства та вплив цих реформ 
на кримінологічну науку. Реформування правоохоронних органів та 
вплив цих реформ на розвиток кримінологічної науки.  

Основні періоди розвитку кримінології 
Для глибокого вивчення будь-якої науки, і кримінології також, 

необхідно засвоїти не тільки сучасне становище розвитку науки, а й 
дослідити початки її становлення, основні етапи розвитку, основні 
основоположні ідеї, концепції та погляди. Починаючи зі стародавніх 
часів, проблеми існування злочинності й заходи боротьби з нею 
привертали увагу філософів, юристів і представників інших галузей 
знань. 

Три основних періоди розвитку науки: 
– класичний (із другої половини XVIII ст. до останньої третини 

XIX ст.); 
– позитивістський (з останньої третини XIX ст. до 20-х рр. XX ст.); 
– сучасний від 30-х рр. XX ст.- дотепер. 
Класичний період кримінології випливає безпосередньо з ідейних 

течій просвітництва періоду переходу від феодалізму до капіталізму 
(ХУІІ-ХУШ століть). Він передував, а потім супроводжував 
перетворення в державному, суспільному та духовному житті, що 
зумовлювалися буржуазно-демократичними революціями в Європі. 
Під класичною школою кримінології слід розуміти систему ідей про 
злочини й боротьбу з ними, що сформувались у межах, так званої, 
класичної школи кримінального права, котру заснував Ч. Беккаріа з 
Мілана. Основні положення свого вчення він сформулював у вже 
згадуваній праці "Про злочини і покарання". 
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Від науки класичного періоду позитивістська кримінологія 
відрізнялася широким застосуванням статистичних та інших 
фактичних даних про вчинені злочини. Позитивістська кримінологія 
розвивалась у двох основних напрямах – біологічному й 
соціологічному. Незважаючи на суттєву відмінність поглядів крайніх 
представників цих напрямів, межа між ними з часом дещо розмилась і 
відбулося взаємне проникнення, що проявилося, зокрема, у появі 
психологічних теорій кримінології. 

Кримінологічні ідеї XVIII ст. З XVIII ст. починається бурхливий 
розвиток учень про злочин і реагування на нього. Особливе значення 
мали роботи ПІ. Монтеск’є та Ж.-Ж. Руссо. Шарль Монтеск’є (1689-
1755) у своїх роботах "Перські листи" (1721) та "Про дух законів" 
(1748) виходив із соціальної зумовленості вдач і поведінки людини. На 
його думку, особа через обмеженість розумного передбачення, 
схильність до оману й пристрастей здатна до порушень законів 
природи та суспільства. Проте справедливий законодавець значною 
мірою може протидіяти соціальним відхиленням. ПІ. Монтеск’є 
розвивав ідею закономірного розвитку всього у світі, зокрема й 
людських дій, і вимагав від законодавця вважати себе "загальним 
духом свого народу". Він закликав навіть при проведенні реформ не 
прагнути неодмінно виправити всі негаразди суспільства. 

Жан-Жак Руссо (1712-1778) констатував у роботі "Міркування про 
початок і підстави нерівності..." (1755), що причиною будь-яких со-
ціальних відхилень, і злочинних діянь зокрема, є виникнення приват-
новласницького суспільства. Розорення бідних, політична нерівність, 
скупченість у містах, шкідливі для здоров’я роботи, розкіш і зло-
вживання можновладців – усе це неминуче викликає ріст злочинності. 
У цій ситуації відповідальність за злочини, підкреслював він, несе 
суспільство. Вирішальним для протидії злочинності є перетворення 
суспільних відносин, гуманізація держави та права. Водночас засобом 
такого перетворення він вважав виховання в дусі справжньої 
моральності. Превентивна сила законів, на думку Ж.-Ж. Руссо, 
пов’язана з висловленням у них загальної волі, їхньою справедливістю 
та корисністю, у якій треба переконувати людей, а не із суворістю 
законів1. 

Про причини злочинності й заходи боротьби з нею, крім Руссо та 
Монтеск’є писали також Дж. Локк, Д. Дідро, Вольтер та інші 

                                     
1  Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, 

проф. Г.М. Миньковского. - М.: БЕК, 1998. - С. 17. 
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філософи, відзначаючи соціальну невпорядкованість суспільства й 
необхідність запобігання злочинові. 

Таким чином, ідеї перших філософських, які можна назвати й 
кримінологічними, шкіл, безперечно, були плідними, але недо-
оцінювали особливості місця особи у вчиненні злочину. Хоча всі 
думки, сформовані філософами доби до нашої ери та більш пізніх 
періодів дали значний й потужний поштовх у розвитку 
кримінологічної науки, як однієї із складових наук юридичного 
профілю. 

Виникнення класичної школи кримінального права. 
Під класичною школою кримінології слід розуміти систему ідей 

про злочини та боротьбу з ними, що сформувались у межах так званої 
класичної школи кримінального права, яку заснував Ч. Беккаріа. 
Чезаре Беккаріа (1738-1794) у 26 років написав книгу "Про злочини і 
покарання" (1764 р.). Вона була першою в історії спеціальною працею 
на цю тему. 

Перебуваючи під сильним впливом природного права та 
суспільного договору Ж.-Ж. Руссо, Ч. Беккаріа вважав, що злочинність 
може бути ліквідована через створення гарних, ясних законів і 
просвітництво, а також через виховання людей. Він вимагав 
встановлення рівності всіх перед законом і судом, щоб покарання 
відповідали суспільній небезпечності вчиненого злочину, щоб 
принцип "немає злочину, немає покарання без вказівки на це в законі" 
став непорушним у діяльності органів юстиції. Якщо держава бажає 
добра своїм громадянам, то її закони повинні ґрунтуватися на законах 
природи, а її дії мають відповідати інтересам суспільства. 

Ч. Беккаріа всебічно викладає ідею запобіжного впливу покарання, 
що здатне виробити внутрішні спонукання, які утримують від прояву 
"пристрастей", котрі мотивують злочини. 

Та для цього покарання повинне бути публічним, негайним, 
необхідним і співрозмірним діянню. Краще попередити, ніж карати 
злочин. Отож, на перше місце він висуває завдання забезпечити 
повноправність громадян у державі та суспільстві, нагадуючи, що 
раби, судячи з історичного досвіду, завжди більш жорстокі, ніж вільні 
люди. Ч. Беккаріа виділяє також суспільну допомогу незаможним, 
вимога ясності та визначеності законів, тому що відсутність чітких 
дефініцій і надмірність заборон формують "мораль правопорушників". 
Вирішальна роль належить постійному та повсюдному роз’ясненню 
закону. 
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Ч. Беккаріа виступав за звільнення кримінального права від 
релігійної моралі, яка повинна бути відділена від чесноти людської, 
так званої, політичної. Людська й державна справедливість не тотожні, 
як не тотожні божественна мораль і природна чеснота. "Злочин, – 
говорив він, – не порок, що випливає зі злої волі злочинця, а продукт 
соціального середовища". Цим він переносив вину з особи, що скоїла 
злочин, на суспільний лад. Ч. Беккаріа обстоював гармонію суспільних 
і особистих інтересів громадян. Він категорично заперечував проти 
застосування страти й особливо проти катувань для встановлення 
співучасників злочину. "Вони не потрібні та не корисні". Він був 
переконаним противником помсти. Із розвитком культури та 
просвітництва суворість покарання буде послаблюватися. "Не 
жорстокість покарань, а неминучість їх накладає міцну узду на злочин. 
Інакше кажучи, або закон позбавляється загальної поваги, або ж саме 
поняття про честь і моральність послаблюється. Покарання безсилі. 
Треба попереджати злочини, а сучасну страту замінити позбавленням 
волі, поєднану з працею". 

Беккаріа розробив класифікацію злочинів, виходячи з об’єкта 
зазіхання, ступеня заподіюваної суспільної шкоди, навмисності чи 
ситуації, при якій вчиняється злочин, мотивації. Зокрема, виділені такі 
мотиви, як почуття безнадійності, убогість (до того ж мотив 
справжньої убогості тонко відокремлюється від відчуття убогості при 
порівнянні з рівнем життя багатих людей) та дармоїдство. 

Британець Джон Говард (1726-1790) дуже багато часу присвятив 
вивченню становища ув’язнених у в’язницях різних країн світу. У 1777 
р. він видав основну працю свого життя "Стан в’язниць в Англії й 
Уельсі". 

Дж. Говарду вдалося домогтися окремого утримання не тільки 
чоловіків і жінок, але й ізолювати неповнолітніх злочинців від до-
рослих та навіть розділити злочинців залежно від виду вчиненого 
злочину. Його ідеї вплинули на світову практику тюремного ув’яз-
нення. Праці Дж. Говарда вплинули на гуманізацію системи покарання 
в усьому світі. Через кілька десятків років його ідеї перейняті в 
Американський континент, де було заведено розглядати в’язницю як 
своєрідний примусовий монастир.  

Теорія покарання Бентама. Англійський учений Ієремія Бентам 
(1748-1832) розробив свою теорію покарання, що вплинула на 
розвиток науки про злочинність. Цей досвід він виклав у роботі 
"Паноптикум" – трактаті про раціональне облаштування в’язниць на 
засадах одиночного утримання та центрального нагляду з наявністю 
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необхідних майстерень, шкіл, лікарень задля виправлення та пере-
виховання ув’язнених. Бентам сконструював ідеальну модель злочинця 
та процесу прийняття ним рішення перед вчиненням злочинного 
діяння. Той оцінює позитивні та негативні наслідки порушення закону 
й залежно від того, що злочин принесе більше – позитивного чи 
негативного, вирішує, вчинити його або не вчинити. 

Пауль Фейєрбах (1775-1833) – автор популярного в свій час 
підручника з кримінального права. П. Фейєрбах був одним із перших, 
хто почав відокремлювати з кримінального права в самостійні галузі 
пізнання філософію наказового права, кримінальну психологію, 
кримінальну політику, що МОЖЕ іа вважати початком відокремлення 
кримінології в самостійну науку. 

Він розробив кримінально-правову теорію психічного примусу, чи 
психічного залякування, як мети покарання. Покарання П. Фейєрбах 
поділяв на дві групи: покарання погрожувальні та покарання 
заподіювані. Мета першого – запобігання злочинові за допомогою 
страху, мета інших – демонстрація дієвості закону.  

Німецький філософ Георг Гегель (1770-1831) спробував 
розробити більш послідовну теорію злочину й покарання. Природу 
злочинності Г. Гегель вбачав у особливій сутності правових законів: 
"Існують закони двоїсті за сутністю роду: закони природи та закони 
права. Закони природи абсолютні й мають силу самі в собі... У природі 
найбільша істина полягає в тому, що закон існує. У законах права 
розпорядження має силу не тому, що воно існує, тож кожна людина 
вимагає, щоб воно відповідало його власному критерієві". 

Аналізуючи феномен злочинності, Г. Гегель висловив низку 
цікавих думок про способи впливу на неї. Величезне значення він 
надавав розумності державного ладу. Дійсною Г. Гегель визнає лише 
державу, в якій гармонійно переплітаються інтереси суспільства й 
окремої особистості. 

Ідеї Г. Гегеля справили величезний уплив на сучасників, поволі 
його теорія готувала серйозні зміни в практиці впливу на злочинність – 
її основний вектор був спрямований у майбутнє. У той же час, 
концепції загальної та приватної превенцій, розроблені 
представниками класичного напрямку карного права, виявилися більш 
привабливими для європейського законодавця, та саме вони стали на 
тривалий період орієнтирами кримінально-правової практики. 

Роботи Ч. Беккаріа, Дж. Говарда, Бентама, П. Фейєрбаха та їхніх 
послідовників сформували класичний напрямок кримінального права. 
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У межах цієї школи розвивались і кримінологічні ідеї, що органічно 
погоджувалися з кримінальним правом. 

Природно, погляди класичного напрямку мали важливе значення 
для теорії кримінального права та практики його застосування. Однак 
вони містили в собі й багато плідних ідей, що стосуються основ 
кримінологічної науки. Насамперед, це висловлювання про 
запобігання злочинам як пріоритетної стратегії в боротьбі з ними. Уже 
тоді була сформульована думка, що "краще запобігти злочинові, аніж 
карати винних за вчинений злочин". Йшлося і про встановлення в 
суспільстві режиму законності, захисту прав і свобод особи, 
освіченості населення тощо. Так, власне, і сформульовані тоді 
принципи кримінального права та процесу мали й мають 
кримінологічну значущість. Усе, що спрямовано на боротьбу зі 
злочинністю у відповідній інтерпретації, це кримінологічні знання. 

До класичного напрямку надалі долучилися видатні юристи бага-
тьох країн (Н. Таганцев, А. Кистяківский, Н. Сергієвський, Е. Неми-
ровський та ін.). Вони розглядали злочин і покарання з боку 
юридичної форми, користуючись юридично-догматичним методом, 
специфікою якого є нормативізм, тобто відрив досліджуваних явищ від 
реальної соціальної дійсності. Вони створили велике й точне вчення 
про злочин і покарання, однак воно не було пов’язане з об’єктивними 
соціально-економічними умовами життя та перетворилося на систему 
абстрактних логічних побудов. 

Представники класичної школи сформулювали систему каральних 
принципів, насамперед: незволікання з покаранням; подібності між 
природою злочину та покарання; невідворотності покарання. 

Чезаре Беккаріа, безперечно, слід вважати кримінологом, а 
класичну школу кримінального права, відповідно, школою 
кримінології ще й тому, що кілька розділів праці «О преступлении и 
наказании» спеціально були присвячені запобіганню злочинам. Саме 
Ч. Беккаріа належать слова: «Краще запобігти злочинам, аніж за них 
карати». Найнадійнішим, але й найскладнішим і найважчим засобом 
запобігання злочинам він вважав удосконалене виховання. 

Ідеї класичної школи, безперечно, були плідними, але недо-
оцінювали особливості особи у вчиненні злочину. Класична школа 
спиралася тільки на «чистий розум» і майже не зважала на практику й 
фактичний матеріал про злочини та боротьбу з ними. 

Позитивістський напрямок в кримінології 
До передумов виникнення позитивістського періоду належать, з 

одного боку, значне поширення злочинності в середині XIX ст., що 
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позначилося на європейському суспільстві, а з другого, – стрімкий 
розвиток природничих і гуманітарних наук. У науки, що вивчали 
особу, почали впроваджуватися прийоми з точних дисциплін, це 
зумовило виникнення антропології, соціології та статистики. 

Методологічною основою кримінологічних учень позитивіст-
ського періоду була філософія позитивізму, що виникла в першій 
третині XIX ст. і намагалася зібрати позитивний, кількісно визначений 
матеріал про різні аспекти життя суспільства. Своєю назвою ця школа 
вказує на бажання замінити абстрактні та філософські роздуми 
юридичними висновками і спостереженнями, що ґрунтуються на 
серйозних доказах. Від концепції вільної волі класичного напрямку 
позитивістська школа переходить до "причиновості" злочину. 

Від науки класичного періоду позитивістська кримінологія 
відрізнялася широким застосуванням статистичних та інших 
фактичних даних про вчинені злочини. 

Позитивістська кримінологія розвивалась у двох основних 
напрямах – біологічному та соціологічному. Незважаючи на суттєву 
відмінність поглядів крайніх представників цих напрямів, межа між 
ними з часом дещо розмилась і відбулося взаємне проникнення, що 
проявилося, зокрема, у появі психологічних теорій кримінології. 

Біологічний напрям в кримінології 
Засновником позитивізму в кримінології взагалі та біологічному 

напрямку, зокрема, є Чезаре Ломброзо (1835-1909), який у 1876 р. 
надрукував свою працю «Преступный человек». Ч. Ломброзо під час 
своїх спостережень дійшов висновку, що злочинна поведінка 
причиново зумовлена, що типового злочинця можна ідентифікувати за 
безпосередніми фізичними характеристиками, такими, наприклад, як 
скошене чоло, витягнуті чи, навпаки, нерозвинуті вуха, масивне 
підборіддя, зморшки на обличчі, великі надбровні дуги, глибоко 
посаджені очі тощо. Він розробив класифікацію злочинців: 1) при-
роджені злочинці; 2) душевнохворі злочинці; 3) злочинці за 
пристрастю, до яких належать і політичні маніяки; 4) випадкові 
злочинці. 

Теорія Ч. Ломброзо не витримала перевірки часом, але її 
об’єктивний підхід і наукові засоби поклали початок застосуванню 
більш точних методів у кримінології. Пізніше він переглянув свою 
теорію й включив у причинове пояснення злочинності соціальний та 
економічний фактори й навколишнє середовище індивіда. Хоча, і в 
сучасній кримінології є прибічники теорії причин злочинності 
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Ч. Ломброзо, які вважають існування біологічних причин злочинності 
та існування вродженого злочинця. 

Виникнення соціологічного напряму в кримінології 
Соціологічний напрямок з’явився внаслідок розчарування, втрати 

інтересу до суто біологічних аспектів вивчення злочинності. Спочатку 
він мав характер стихійного протесту гнітючої більшості криміналістці 
проти такого підходу до цієї проблеми, а з часом набув характеру 
різкої критики деяких положень антропологів. Після з’їзду 
Міжнародної спілки криміналістів у 1889 р. цей напрямок оформився 
організаційно й загалом концептуально. Для нього було характерне 
сполучення кримінально-правової доктрини та соціологічного бачення 
злочинності. 

Кримінологи-соціологи цікавилися, передусім, залежністю між 
злочинним і соціальним середовищем. Серед причин злочинності вони 
називали, передовсім, соціальні обставини, що кореняться не стільки в 
порочному індивіді, скільки в порочному суспільстві. Основні 
принципи соціологічного напрямку: злочин – явище соціальне; 
злочинцями не народжуються, ними стають під впливом 
несприятливого оточуючого середовища. 

Соціологічний напрям на початкових етапах був репрезентований 
теоріями соціальної дезорганізації та диференціального зв’язку. 

Формування різних теорій щодо пояснення причин та умов 
злочинності і схильності окремих осіб до вчинення злочинів 
пояснювалися з різних точок зору і відповідно, кримінологами були 
сформульовані в різних кримінологічних теоріях (теорії соціальної 
аномії, соціальної дезорганізації, теорії диференціального зв’язку та 
інших). 

Психологічні підходи у поясненні причин злочинності 
У межах позитивістського напряму кримінології розвивались і 

психологічні підходи. Дехто з кримінологів, вивчаючи злочинну 
поведінку, робить акцент на особі злочинця. Одночасно низька 
продуктивність психологічних досліджень пояснюється надмірним 
захопленням психологів соціальними, зокрема й математичними, 
методиками, що призводить до «психології без душі». 

Безперечно, психологія озброїла кримінологію методикою, а також 
психодіагностичними та психометричними методами. Важливе значення 
має спеціальне тестування злочинців, яке широко запроваджене за 
кордоном. Розроблені спеціалістами тести сприяють більш глибокому 
вивченню особливостей особи правопорушника, уможливлюють 
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порівняння останніх із законослухняними громадянами, запровадженню 
індивідуальних заходів запобігання повторній злочинній поведінці. 
Психологічні теорії застосовують для обґрунтування реалізації заходів 
поетапної корекції поведінки засуджених. 

Теорія небезпечного стану. Перевірена часом, ця теорія надає для 
практичного використання теоретично обґрунтовану комплексну 
методику клінічної роботи з метою запобігання злочинам. Першу працю 
в цьому напрямі «Критерії небезпечного стану» написав у 1880 р. 
Р. Гарофало. Після Другої світової війни видатним представником цієї 
теорії був відомий кримінолог Ж. Пінатель. Ця теорія значно поширена в 
США й називається клінічною кримінологією. 

Згідно з цією теорією, у конкретних випадках злочин виникає на 
ґрунті певного психічного стану, що схиляє людину до конфлікту із 
соціальними нормами. Зазвичай, небезпечний стан є тимчасовим і 
відповідає внутрішній кризі, що змінюється емоційною байдужістю, 
після якої настає егоцентризм, а потім лабільність (нестійкість), яка 
може знову перерости в кризу. 

Робота спеціалістів з переборювання небезпечного стану полягає в 
тому, щоб консультаційно допомогти людині, яка переживає стрес, 
спрямувати її поведінку в певні соціальні межі, допомогти їй у 
розв’язанні проблем, відчути безпеку, проявити повагу до людини й 
надати їй підтримку. Важливе значення надається усуненню зайвих 
емоцій. На базі стаціонарів подається практична допомога з метою 
подолання небезпечного кризового стану як особам, які утримуються в 
місцях позбавлення волі, так і тим, хто перебуває на волі. На 
кримінологічну експертизу у формі прогнозу індивідуальної поведінки 
людини зважають при визначенні покарання за вчинений злочин, а 
також при вирішенні питання про звільнення від покарання. 

Сучасні кримінологічні теорії. 
На сучасному етапі розвитку суспільства, коли поглиблюється 

прірва між добром і злом, потреба в глибоких кримінологічних 
дослідженнях виявляється дуже гостро, оскільки злочин є одним із 
крайніх проявів зла й потребує глибокого осмислення з позицій як 
філософії, так і практики юриспруденції. До сучасних кримінологічних 
теорій і концепцій належать стратифікація, конфлікт культур, 
інтеракціонізм та стигматизація. 

У нашому суспільстві ідея помсти помітно поширена. Люди звикли 
бачити у злочинцеві не члена суспільства, що зробив помилковий крок, а 
ворога. Пояснення, що такі погляди примножують злочинність, повинні 
стати невіддільною складовою правової пропаганди. 
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Від початку 60-х рр. XX ст. у зарубіжних країнах та США знач-
ного поширення набули прикладні кримінологічні дослідження. Так, 
виникло кілька напрямів, які вивчають злочинність молоді, злочини, 
що вчиняються в сім’ї, організовану та «білокомірцеву» злочинність. 
Відповідні дослідження організовує та фінансує не лише держава, а й 
бізнесові структури, благодійні та інші організації. Це свідчить Не 
тільки про збільшення масштабу злочинності, що примушує залучати 
до боротьби з нею нетрадиційні сили, а й про все відчутнішу 
свідомість суспільства, що бажає вдосконалюватися. 

Історія вітчизняної кримінології в 20-30-х рр. XX ст. 
У перші роки радянської влади продовжували свою діяльність 

представники дореволюційної соціолого-правової науки (М. Гернет, 
С. Познишев, М. Ісаєв, О. Жижиленко). У великих містах Росії було 
відкрито кримінологічні кабінети, зокрема, у Петрограді (1918 р.), 
Саратові (1922 р.) та Москві (1923 р.). Аналогічні кримінологічні 
установи були створені й в  Україні. У 1924 р. при Одеському будинку 
примусових робіт (Допрі) за участю вчених університету було 
створено Кабінет з вивчення злочинності й особи злочинця з філіями в 
Харкові та Києві. Незабаром Кабінет став Всеукраїнським, а в 1930 р. 
перетворився на Всеукраїнський кримінологічний інститут у 
м. Харкові. 

У цей період інтенсивно вивчалися соціологія злочинності та її 
види, особа злочинця, мотивація злочинної поведінки, здійснювалися 
цікаві дослідження, видавалися збірники наукових статей і монографії: 
«Моральная статистика» (М. Гернет, 1922 р.), «Преступность и 
самоубийство во время войны и после нее» (М. Гернет, 1927 р.), 
«Юные правонарушители» (В. Куфаєв, 1924 р.), «Криминальная 
психология. Преступные типы» (С. Познишев, 1926 р.). 

Всеукраїнський кабінет в Одесі щорічно з 1927 по 1930 рр. видавав 
збірник «Изучение преступности и пенитенциарная практика». У 
вивченні злочинності того часу брали участь соціологи, медики, 
кримінологи і практичні працівники органів суду, прокуратури, ОГПУ, 
НКВС, а також студенти навчальних закладів юридичного профілю 
(курсів та шкіл міліції). 

Для кримінологічних досліджень тієї пори були характерними 
порівняна незалежність від ідеологічних догм і прагнення розібратися 
не тільки в зовнішніх криміногенних факторах, а й у характеристиках 
особи правопорушника. Широко використовувалися досягнення біоло-
гії, психіатрії, психології, теорія рефлексів М. Бехтерєва та І. Павлова.  
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Починаючи з 1929 р. і до середини 30-х років XX ст., українська 
радянська кримінологія зазнала нищівного розгрому. Приводом стало 
обвинувачення низки російських й українських учених у пропаганді 
ідей Ч. Ломброзо, що призвели до закриття кримінологічних кабінетів 
і перетворення інститутів з вивчення причин злочинності в установи, 
які досліджували лише питання карної політики та кримінального 
права. Це ознаменувало ліквідацію кримінології як «буржуазної 
лженауки», її викладання у вищих школах припинилося, проблеми 
запобігання злочинам знову перейшли до науки кримінального права і 
до 60-х років 10-го століття кримінологічні питання злочинності, 
особи злочинця, попередження злочинності та інші вивчалися в рамках 
кримінального права. 

Відродження кримінологічної науки в 60-х рр. ХХ ст.  
Кримінологічна наука відроджувалася поступово, починаючи з XX 

з’їзду КПРС. У пресі почали з’являтися статті, у яких наголошувалося 
на необхідності відновлення досліджень злочинності й розробки 
запобіжних заходів. Помітно пожвавилася робота кафедр кримінально-
правових дисциплін юридичних факультетів щодо вивчення різних 
аспектів злочинності та її детермінації. 

Із 1957 р. проблеми кримінології почали вивчати на юридичних 
факультетах університетів і юридичних інститутів, секторах філософії 
та права низки Академій наук союзних республік. У 1957 р. було 
створено Всесоюзний науково-дослідний інститут (НДІ) 
криміналістики при Прокуратурі СРСР, а в 1963 р. – Всесоюзний НДІ з 
вивчення причин і розробки заходів запобігання злочинності при 
Прокуратурі СРСР. У1964 р. в юридичних вищих закладах освіти було 
введено курс кримінології. 

У 60-х рр. XX ст. були опубліковані важливі наукові праці з 
кримінологічної тематики, зокрема: С. Остроумова «Преступность и ее 
причини в дореволюционной России» (1960 р.); О. Сахарова «О 
личности преступника и причинах преступности в СССР» (1961 р.); 
О. Герцензона «Предмет и метод советской криминолотии» (1962 р.); 
П. Михайленка, І. Гельфанда «Предупреждение преступлений – основа 
борьбы за искоренение преступности» (1964 р.); А. Герцензона 
«Введение в советскую криминологию» (1965 р.); П. Михайленка 
«Причини рецидива и борьба с ним в УССР» (1965 р.), «Борьба с 
преступностью в Украинской ССР» (в 2-х томах, 1966-1967 рр.), 
«Предупреждение преступности несовершеннолетних в УССР» 
(1967 р.), «Профилактическая деятельность районних (городских) 
органов милиции и следственннх аппаратов при них» (1968 р.); 
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В. Кудрявцевв «Причинность в криминологии» (1968 р.); І. Карпеця 
«Проблема преступности» (1969 р.); Н. Кузнєцова « Преступление и 
преступность» (1970 р.); П. Михайленка, І. Гельфанда «Рецидивная 
преступность и ее предупреждение органами внутренних дел» 
(1970 р.); Г. Аванесова «Теория и методология криминологического 
прогнозирования» (1972 р.) та інші. 

У 1966 р. виходить перший підручник з радянської кримінології, 
підготовлений Всесоюзним інститутом з вивчення причин і розробки 
заходів запобігання злочинності. 

Відродження кримінології на Україні у 60-ті роки ХХ ст.  
Наприкінці 60-х рр. XX ст. в Україні кримінологія почала 

відроджуватися в Київській вищій школі МВС СРСР (нині Національна 
академія внутрішніх справ України) та значною мірою це було пов’язано 
з ім’ям професора П. Михайленка. Тоді при Київській вищій школі МВС 
було створено науково-дослідну лабораторію, значну частку серед 
тематики якої становили кримінологічні проблеми. Нині на базі цієї 
лабораторії при Національній академії внутрішніх справ України 
функціонує НДІ, який уперше опублікував у відкритому виданні кримі-
нальну статистику України з 1972 по 1993 рр. 

У цей час також була опублікована низка індивідуальних 
монографій, зокрема: І. Лановенком «Боротьба зі злочинами проти 
трудових прав і безпеки виробництва» (1977 р.), О. Свєтловим 
«Боротьба з посадовими зловживаннями» (1970 р.). Значна увага 
приділялася підготовці навчально-методичної літератури для 
службового користування працівників правоохоронних органів. Так, за 
участю співробітників відділу був виданий навчальний посібник 
«Розслідування та попередження злочинів» (1970 р.). 

Кафедри кримінології створено в Харківському юридичному 
інституті (нині Національна юридична академія ім. Я. Мудрого), 
Національній академії внутрішніх справ України, Одеській юридичній 
академії. 

Розвиток кримінології на Україні після 1990 р.  
В Україні з 1991 р. відбулися суттєві соціально-економічні зміни. 

Почався перехід від командно-адміністративної системи 
господарювання до ринкової, від тоталітарної держави до правової. Та 
непослідовність, якою супроводжувався обраний шлях, обернулася 
негативними наслідками для життя народу. Невтішні результати 
реформування економіки призвели до спаду виробництва, розростання 
до загрозливих розмірів «тіньової» (а фактично, злочинної) економіки, 
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хронічних взаємонеплатежів, незахищеності вітчизняного 
товаровиробника й інших негараздів, які загострили соціально-
економічну та криміногенну ситуацію в Україні. На цьому ґрунті 
зросла кількість вчинюваних злочинів в усіх сферах життя. На фоні 
шахрайської приватизації державних підприємств, що призвело до 
розпродажу з молотка великих промислових об’єктів. Це стало 
поштовхом до різкого зростання безробіття, на фоні якого відбулося 
також різке і стрімке падіння життєвого рівня населення. Все це 
потягло за собою падіння морального стану суспільства, розвитку 
психологічно нестійких станів населення, а відповідно, і підвищення 
кількості побутових злочинів, ускладнених вживанням алкоголю та 
наркотиків. Саме в ці роки відбувається зростання кількості психічних 
захворювань на фоні зловживання алкоголем і наркотиками. Як 
показав досвід попередніх десятиліть, в роки загострення економічної 
кризи на фоні політичної кризи, і відбувається зростання показників 
алкоголізму та наркоманії серед населення різних вікових категорій, 
створюючи живильне середовище для насильницьких, корисливих, 
необережних та інших видів злочинів. 

Отже, саме життя висунуло перед сучасною українською 
кримінологією низку складних завдань, що не могло не позначитися на 
предметі, тематиці та методиці наукових досліджень. Нині 
реорганізується система кримінологічних закладів, які дісталися в 
спадок від радянських часів, створюються нові дослідницькі центри. 
Уже на початку 90-х рр. XX ст. почали функціонувати спеціалізовані 
науково-дослідні установи. При Академії правових наук України в 
1995 р. створено Науково-дослідний інститут вивчення злочинності. 
Один із трьох його відділів проводить власні кримінологічні 
дослідження. В Інституті держави і права НАН України роботу в 
цьому напрямку продовжує відділ кримінально-правових і 
кримінологічних проблем. Крім того, на відповідних кафедрах 
юридичних вишів країни працюють групи науковців, планові 
дослідження яких теж мають кримінологічне спрямування. 

У 1971 р. на базі Київської вищої школи МВС СРСР була створена 
науково-дослідна лабораторія Всесоюзного науково-дослідного 
інституту МВС СРСР, яку очолив професор П. Михайленко, а згодом – 
відомий кримінолог професор А. Закалюк. Відтак лабораторія зазнала 
багато реорганізацій, у 1997 р. на базі цієї установи був створений 
Науково-дослідний інститут проблем боротьби зі злочинністю. 

Функції координації в цій сфері покладені на Координаційне бюро 
з проблем кримінології, що створене при Академії правових наук 
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України в 1995 р. Його завдання полягають: у плануванні й узгодженні 
фундаментальних і прикладних досліджень; у підготовці науково-
педагогічних кадрів через аспірантуру (ад’юнктуру) та докторантуру; у 
забезпеченні навчально-методичною літературою юридичних вишів і 
факультетів, де читається курс кримінології; в організації проведення 
наукових семінарів, конференцій, симпозіумів тощо. 

У 1998 р. було створено Кримінологічну асоціацію України, 
завдання якої – об’єднання та координація зусиль вчених і практичних 
працівників правоохоронних органів для розвитку вітчизняної 
кримінології. 

Розвиток вітчизняної кримінологічної науки ґрунтується і тісно 
пов’язаний із розвитком світової кримінологічної думки. Але, на наш 
погляд, вітчизняна кримінологічна наука, в різні періоди була, 
безперечно, плідною, і характеризувалася навіть в часи «неповаги» до 
неї детальними комплексними науковими дослідженнями як особи 
злочинця, так і окремих видів злочинів. Вітчизняні кримінологічні 
школи широко використовували напрацювання зарубіжних 
кримінологічних шкіл, хоча й піддавали їх конструктивній критиці, а 
не копіювали сліпо підходи до вивчення кримінологічної 
проблематики, намагалися вишукувати власний шлях. 

Основні напрямки розвитку кримінології на сучасному етапі 
З’їзд Кримінологічної асоціації України визнав за необхідне: 
– підвищити рівень координації наукових досліджень кримі-

нологічного напрямку, вдосконалити їхній зміст і посилити практичну 
спрямованість подальшого розвитку міжнародного співробітництва в 
галузі кримінологічних досліджень, здійснити заходи щодо 
впровадження їхніх результатів у практику; 

– удосконалити кримінологічну підготовку кадрів працівників 
судових та правоохоронних органів; 

– визначити перспективи розвитку кримінологічних досліджень та 
їхнього організаційного, інформаційного та методичного забезпечення; 

– визнати, що головною метою є проведення кримінологічних 
досліджень в Україні та впровадження їх результатів у практику, 
забезпечення прав і свобод людини, інтересів організованого на 
демократичних засадах суспільства, сприяння становленню правової 
держави. 

В Україні нині проводиться низка кримінологічних досліджень, які 
охоплюють такі важливі проблеми, як: 

– теорія та практика профілактики злочинів; 
– значення «фонових» явищ у ґенезі злочинності; 
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– аналіз кількісних і якісних показників злочинності; 
– удосконалення організації та методики кримінологічних 

досліджень; 
– вивчення суб’єктивних детермінантів суспільно небезпечних 

діянь; 
– узагальнення позитивного досвіду запобігання злочинам у 

зарубіжних країнах тощо. 
У цьому напрямку плідно працювали і працюють відомі вітчизняні 

кримінологи – Ю. Александров, В. Борисов, В. Василевич, В. Голіна, 
В. Глушков, І. Даньшин, О. Джужа, А. Закалюк, О. Костенко, 
І. Лановенко, Ф. Лопушанський, П. Михайленко, С. Тарарухін, 
В. Туляков, І. Туркевич, П. Фріс, В. Шакун та ін. 

У зв’язку з цим необхідно відзначити також плідну діяльність і 
вагомий внесок в розвиток вітчизняної кримінологічної науки секції 
кримінального права та кримінології Інституту держави і права імені 
Корецького НАН України, Міжвідомчого науково-дослідного центру 
при Президентській координаційній раді з боротьби з корупцією та 
організованою злочинністю й Науково-дослідного інституту вивчення 
проблем злочинності в Харкові. 

У жовтні 2012 р. в Одесі на базі Одеської юридичної академії 
(президент С. Ківалов) зусиллями вітчизняної та російської 
кримінологічних асоціацій було проведено міжнародну науково-
практичну конференцію з актуальних питань боротьби зі злочинністю. 
На цій конференції розглядалася ціла низка найважливіших питань, що 
стосуються не лише української практики попередження злочинності, а й 
міжнародних проблем (транснаціональної та організованої злочинності, 
економічних злочинів, торгівлі людьми, наркотиками, зброєю тощо). В 
роботі даної конференції прийняли участь видатні кримінологи України, 
Росії, Молдови: А. Долгова, О. Костенко, В. Дьомін, В. Шакун, 
О. Джужа, В. Василевич, Т. Денисова, О. Бандурка. 

Серед важливих напрямів кримінологічних досліджень в Україні 
останніми роками виокремлюються проблеми організованої та 
професійної злочинності, економічної злочинності, злочинності 
неповнолітніх і молоді, питання запобігання злочинності, запобігання 
та прогнозування рецидивної злочинності, кримінальної психології. 
Потреби практики висувають кримінологічну науку на відповідне 
місце в системі правоохоронних органів. 

На цей час в Україні сформовано декілька серйозних 
кримінологічних шкіл (за місцем розташування їх осередків): київська 
(О. Джужа, В. Василевич, В. Глушков, О. Костенко, І. Богатирьов), 
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харківська (В. Голіна, В. Ємельянов), одеська (В. Меркулова, В. Туляков) 
школи. 

Контрольні питання по темі: 
Які періоди виділяються в історії кримінології? 
Чим характеризується кожний період вивчення кримінології? 
Що стало передумовою формування кримінології як самостійної 

науки та галузі знань? 
Що представляє собою клінічний напрям в кримінології? 
Що представляє собою антропологічний напрям в кримінології? 
Що представляє собою соціологічний напрям в кримінології? 
Яких видатних кримінологів світу ви можете назвати та їх внесок у 

розвиток кримінології? 
Який вітчизняних кримінологів ви знаєте і які напрями їх 

досліджень? 
Чи змінюється тематика наукових досліджень з розвитком 

кримінології як науки? 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ № 2 

Завдання № 1 
Назвіть найбільш актуальні для сучасної України кримінологічні 

проблеми (в межах світу, держави, регіону, населеного пункту, 
району). Аналіз необхідно здійснити на прикладі того населеного 
пункту, в якому ви працювали, або проживали до вступу на навчання, 
або в якому плануєте працювати після закінчення навчання. 
Мінімально повинно бути 10 пунктів. 

Таке порівняння для наочності і більш глибокого розуміння краще 
викласти у вигляді наступної таблиці. 

Таблиця. Актуальні кримінологічні проблеми сучасної України 
 

 світові державні 
регіональні, 
обласні 

місцеві районні 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

Завдання № 2 
Назвіть основні завдання діяльності кримінологічних кабінетів у 

20-30 роки XIX ст. та порівняйте, як вони співвідносяться із сучасними 
кримінологічними проблемами українського суспільства. 

Завдання № 3 
Вкажіть, з якими видами злочинності вели боротьбу які підрозділи 

міліції до 2015 року. Назвіть основні види злочинності у період з 2015 
по 2020 роки та порівняйте їх з попереднім періодом (1991-2015). 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ № 2 

1. У працях яких учених почався першопочатковий розвиток 
кримінологічних ідей: 

а) Сартр; 
б) Сократ; 
в) Платон; 
г) Геродот. 
 

2. Термін “кримінологія” вперше запропонували для 
використання, такі вчені: 

а) Топінард і Р. Гарофало (1885 р.); 
б) Ш. Монтеск’є і Ч. Беккаріа (1761 р.); 
в) К. Маркс і Ф. Енгельс (1850 р.); 
г) Епікур і Платон ( V – III ст. до н. е.). 
 

3. Назвіть представників класичного етапу розвитку кримінології: 
а) Ч. Беккаріа; 
б) І. Бентам; 
в) Дж. Говард; 
г) Ч. Беккаріа, І. Бентам , Дж. Говард; 
д) Ч. Беккаріа та І. Бентам. 
 
4. Назвіть основні періоди розвитку кримінології: 
а) класичний, антропологічний, соціологічний; 
б) позитивістській і соціологічний; 
в) класичний і антропологічний; 
г) антропологічний і соціологічний. 
 
5. Назвіть головну ідею класичного етапу розвитку 

кримінології: 
а) філософія позитивізму; 
б) теорія «природженого злочинця»; 
в) інтеграційна теорія; 
г) психологічна теорія. 
 
6. Назвіть представників позитивістського етапу розвитку 

кримінології: 
а) Ч. Бекаріа; 
б) Р. Гарофало; 
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в) І. Бентам; 
г) Е. Дюркгейм; 
д) Р. Гарофало та Е. Дюркгейм; 
е) Ч. Бекаріа та Р. Гарофало. 
 
7. До основних напрямків позитивістської теорії відносяться: 
а) біологічна; 
б) соціологічна; 
в) психологічна; 
г) біологічна та психологічна; 
д) біологічна та соціальна. 
 

8. Хто є засновником теорії природженого злочинця: 
а) О. Конт; 
б) Е. Феррі; 
в) Р. Гарофало; 
г) Ч. Бекаріа; 
д) Ч. Ломброзо. 
 

9. Засновником теорії аномії був: 
а) Е. Дюргейм; 
б) Т. Мор; 
в) Г. Тард; 
г) Ж. Пінатель; 
д) А. Дриль. 
 

10. Антропологічний напрям у кримінології представлений таким 
вченими: 

а) Кетле, Бернер, Фойницький; 
б) Ліст, Ван-Гамель, Прінь; 
в) Ломброзо, Феррі, Гарофало; 
г) Кант, Гегель, Ліст; 
д) Ліст, Беккаріа, Ломброзо. 
 

11. Біологічний напрям у кримінології започаткував: 
а) Е. Дюркгейм; 
б) Ч. Ломброзо;  
в) І. Бентам;  
г) А. Кетле;  
д) Е. Саттерленд (Саззерленд). 
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12. Основоположником соціологічного напряму в кримінології 
був: 

а) А. Кетле;  
б) І. Кант;  
в) Ч. Ломброзо; 
г) З. Фрейд;  
д) Ч. Годард. 
 

13. Назвіть засновника теорії соціальної дезорганізації: 
а) Е. Дюркгейм; 
б) Г. Тард; 
в) Е. Дюркгейм , Г. Тард; 
г) І. Бентам; 
д) Дж. Говард. 
 

14. Назвіть одного із засновників соціологічної теорії факторів 
злочинності: 

а) Е.Дюркгейм; 
б) Г.Тард; 
в) Ч. Бекаріа; 
г) А. Кетле. 
 

15. Хто є автором книги «Про злочини і покарання»? 
а) Геродот; 
б) Гіппократ; 
в) Ч. Бекаріа; 
г) Р. Гарофало; 
д) Ф. Достоєвський.  
 

16. В якому році вийшов перший підручник з радянської 
кримінології: 

а) 1956 рік; 
б) 1966 рік; 
в) 1885 рік; 
г) 1988 рік; 
д) 1991 рік. 
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17. Видатними українськими кримінологами сучасності є: 
а) Гельфанд А.І., Кудрявцев В.Н., Третьякова Т.А., Бурлаков В.М., 

Абельцев С.М.;  
б) Закалюк А.П., Зелінський А.Ф., Михайленко П.П., 

Глушков В.О., Джужа О.М.; 
в) Антонян Ю.М., Долгова А.І., Кузнецова Н.Ф., Лунєєв В.В., 

Сахаров А.Б.;  
г) Воробей П.А., Гельфанд А.І, Шнайдер Г.Й., Лєйкіна Н.С., 

Волков Б.С.; 
д) Алєксєєв А.І., Аванесов Г.А., Гилинський Я.І., Мілюков С.В., 

Побегайло Е.Ф.; 
е) Карпець І.І., Ной І.О., Бородін С.В., Дагель П.С., Коваленко В.В. 
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ДО ТЕМИ № 2: 

Історія кримінології – послідовні етапи становлення, розвитку та 
функціонування науки кримінології. Виділяються три основні періоди 
розвитку кримінологічної науки: 1) класичний (із другої половини 
XVIII ст. до останньої третини XIX ст.); 2) позитивістський (з 
останньої третини XIX ст. до 20-х рр. XX ст.); 3) сучасний від 30-х рр. 
XX ст. до цього часу.  

 
Класичний період в кримінології (ХVII-ХVIII ст.ст.) – система 

ідей про злочини й боротьбу з ними, що сформувались у межах 
класичної школи кримінального права (Ч. Беккаріа, «Про злочини і 
покарання»); сформувався із ідейних течій просвітництва періоду 
переходу від феодалізму до капіталізму, буржуазно-демократичних 
революцій в Європі і характеризувався відданням переваги 
попередженню злочинів, а не їх покаранню, встановлення в суспільстві 
режиму законності, захисту прав і свобод особи, освіченості населення 
тощо.  

 
Позитивістський період в кримінології (з останньої третини XIX 

ст. до 20-х рр. XX ст.) – широке застосування статистичних та інших 
фактичних даних про вчинені злочини і пояснення причин вчинення 
злочинів з точки зору біології людини (особа має певні психічні вади, 
що неминуче призводять її до вчинення злочину) та соціології 
(суспільство та негативні умови життя в ньому штовхають особу на 
вчинення злочину). Основні напрями: біологічний, соціологічний. Став 
підґрунтям появи психологічних теорій кримінології.  

 
Сучасний період в кримінології (від 30-х років ХХ ст. дотепер) – 

на сучасному етапі розвитку суспільства, коли поглиблюється прірва 
між добром і злом, потреба у ґрунтовних кримінологічних теоріях та 
побудовах виявляється дуже гостро, оскільки злочин є одним із 
крайніх проявів зла та потребує глибокого осмислення з позицій як 
філософії, так і практики юриспруденції, діяльності правоохоронних 
органів і органів поліції у тому числі. У 1957 році створено 
Всесоюзний науково-дослідний інститут (НДІ) криміналістики при 
Прокуратурі СРСР; у 1963 році – Всесоюзний НДІ з вивчення причин і 
розробки заходів попередження злочинності при Прокуратурі СРСР; з 
1964 року у вищих юридичних навчальних закладах почали читати 
студентам курс кримінології. В Україні кримінологія почала 
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відроджуватися в Київській вищій школі МВС СРСР (нині 
Національній академії внутрішніх справ України)(професор П. 
Михайленко). У 1998 році створено Кримінологічну асоціацію 
України, завдання якої полягає в об’єднанні й координації зусиль 
вчених і практичних працівників у розвитку вітчизняної кримінології.  

 
Кримінологічні школи (теорії) – перші об’єднання дослідників 

проблем причин злочинності та особи злочинця: класична 
(Ч. Бекааріа, Дж. Говард, І. Бентам, П. Фейєрбах, Г. Гегель, 
М. Таганцев, А. Кистяківский, Н. Сергієвський, Е. Немировський); 
антропологічна (Ч. Ломброзо, Е. Феррі, Е. Кречмер, З. Фрейд, 
С. Глюк, Е. Глюк), соціологічна (А. Кетле, Ван-Гамель, Ф. Ліст, 
А. Прінс, Е. Дюркгейм, Т. Селлін, Е. Саттерленд (Саззерленд), 
соціалістична (М. Гернет, М. Ісаєв, М. Полянський, А. Трайнін, 
А. Герцензон), сучасна зарубіжна (Ю. Антонян, М. Бабаєв, 
Я. Гілінський, В. Квашис, А. Міхлін, Ф. Пирожков, В. Полубінський, 
Д. Ривман, М. Стручков, Г. Хохряков, Д. Шестаков, І. Шмаров), 
вітчизняна постсоціалістична (Ю. Александров, В. Глушков, 
І. Даньшин, О. Джужа, А. Закалюк, А. Зелінський, І. Лановенко, 
П. Михайленко, В. Нор, М. Панов, І. Туркевич, О. Яковлєв). 

 
Класична теорія причин злочинності (Ч. Беккаріа) – пояснює 

вчинення злочину (та інших, у т.ч. корисних вчинків) як результат 
боротьби людських пристрастей: насолоди та страждання. 

 
Антропологічна теорія причин злочинності (Ч. Ломброзо) – 

особа певного типу (природжений злочинець) від народження схильна 
до вчинення злочину і має риси виродження («прирожденный 
преступник – атавистическое существо, которое воспроизводит в своей 
личности яростные инстинкты первобытного человечества и низших 
животных», «Преступный человек», 1876 рік). 

 
Конституціональна теорія причин злочинності (Е. Кречмер, 

У. Шелдон, К. Юнг, Г. Айзенк) – пояснює схильність до вчинення 
злочинів особливостями конституції людини (особливостями будови її 
фізичного тіла): високі та худі схильні до вчинення злочинів 
самостійно, використовують для цього свій інтелект; сильні та 
мускулисті – мають швидку реакцію та схильні до керівництва під час 
вчинення злочинів; невеликі та повні – вчиняють злочини при 
порушенні їх емоційної сфери. 
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Расова теорія причин злочинності (Е. Хутен) – пояснює 

вчинення злочинів недосконалістю, розумовою відсталістю певних рас 
людей: чорношкірі більш схильні до вчинення злочинів, ніж білі. 

 
Близнюкова теорія причин злочинності (Лоєхлін, Ніколс) – 

якщо один із однояйцевих близнюків вчиняє злочин, то інший – 
обов’язково вчинить аналогічний злочин. У різнояйцевих близнюків 
таке явище спостерігається набагато менше. 

 
Хромосомна теорія причин злочинності (П. Джекобс, Р. Фокс) – 

залежність підвищеної агресивності та високого рівня насильницьких 
злочинів, у т.ч. сексуального характеру у чоловіків, які мають зайву Y-
хромосому (XYY замість XY). 

 
Частота пульсу як причина злочинності (Д. Фаррінгтон, 

Дж. Шелей, М. Вадсвортс, А. Райне) – чоловіки із частотою пульсу у 
стані покою менше 66 ударів на хвилину частіше вчиняють 
насильницькі злочини та більш агресивні, ніж ті, у кого частота ударів 
68 ударів на хвилину. 

 
Рівень серотоніну в крові як причина злочинності – 

підвищений рівень серотоніну свідчить про підвищену вірогідність 
агресивної і насильницької поведінки особи.  

 
Рівень тестостерону в крові людини як причина злочинності – 

підвищений рівень тестостерону (чоловічого статевого гормону) у 
чоловіка та естрогену (жіночого статевого гормону) у жінок в крові є 
показником агресивної насильницької поведінки особи. 

 
Теорія небезпечного стану особи як причина злочинності 

(Р. Гарофало, Г. Тард, Ж. Пінатель) – психологічне пояснення причини 
вчинення злочинів особою, яка може наслідувати інших злочинців у 
своїй поведінці. 

 
Статевий потяг до вчинення злочину (фрейдизм) як причина 

злочинності (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, В. Рейх, К. Хорні, Е. Фромм) 
– пояснення причин злочинності, як і всіх інших вчинків особи з точки 
зору статевого потягу (лібідо), що є рушійною силою в поведінці, 
неусвідомлюваною причиною всіх вчинків людини. Невротичні реакції 
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(невротизація) особистості, їх формування у дитинстві, наявність 
дитячих травм – це також причини агресивності, проявів насильства, у 
т.ч. сексуального у дорослому віці. 

 
Соціологічна теорія причин злочинності (А. Кетле, А. Лакас-

сань, Г. Манхейм) – пояснює причини вчинення злочинів станом 
суспільства, тим, що воно штовхає особу до вчинення злочину; 
злочинність розвивається за певними законами під впливом соціальних 
та інших об’єктивних факторів; злочинності притаманна статистична 
стійкість; і вплинути на злочинність з метою її скорочення можна 
лише шляхом зміни на краще соціальних умов. 

 
Економічна теорія причин злочинності (К. Маркс, Ф. Енгельс, 

Я. Тейлор, Г. фон Майер, П. Лафарг) – пояснює причини вчинення 
злочинів як продукт економічних відносин в суспільстві. Концепція 
відчуження, суперечності та конфлікти при розподілі матеріальних 
благ між тими, хто їх виробляє (робочим класом) і тими, хто ними 
володіє (капіталістами), призводять до вчинення злочинів. 

 
Теорія аномії (Е. Дюркгейм) – пояснює злочинність як нормальне 

явище, притаманне будь-якому суспільству, оскільки суспільство без 
злочинності неможливе; злочинність розвивається по своїх законах та 
виконує певні соціальні функції, безпосередньо пов’язана з умовами 
життя будь-якого колективу; злочинність необхідна, оскільки тісно 
пов’язана з основними умовами життя, невідчужувана від нормальної 
еволюції моралі та права, і є корисною для суспільства, оскільки 
дозволяє індивідуальності проявити себе, дає поштовх прогресу, 
пошуку необхідних в суспільстві змін; в стабільному суспільстві 
стабільний рівень відхилень від норми (девіацій: пияцтва, алкоголізму, 
наркоманії, самогубств та ін., у т.ч. і злочинності). 

 
Теорія напруження (Р. Мертон) – пояснює злочинність як явище, 

притаманне будь-якому суспільству, його соціальним умовам; певні 
фази соціальної структури породжують обставини, при яких 
порушення соціального кодексу є нормальною відповіддю на 
ситуацію, що виникла; в будь-якому суспільстві багатство є загальною 
ознакою та умовою успішності, а частина населення проживає в 
хрущобах, – напруження між ними, і вчинення злочинів як результат 
напруження – неминуче; вимоги культури до конкретної особи 
несумісні з законними способами отримання матеріальних благ, і це 
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призводить до формування психопатичної особи, антисоціальної 
поведінки, революційної діяльності, формування типів особи 
злочинця: реформаторів, ритуалістів, ретритистів, бунтівників, 
революціонерів. 

 
Плюралістична теорія причин злочинності (багатофакторний 

підхід) (Е. Феррі, У. Хілі, С. Берт) – пояснює злочинність з точки зору 
поєднання різнопланових причин вчинення злочину: антропологічних, 
фізичних, соціальних, психологічних та інших факторів. 

 
Теорія ендокринного нахилу людини до злочинної поведінки 

(Р. Фунес), яка причину злочинів бачить в аномаліях залоз внутрішньої 
секреції людини, що обумовлюють його емоційну поведінку. 

 
Теорія диференційованої асоціації (Е. Саттерленд, Д. Крессі, 

Г. Тард) – пояснює причини злочинності як явища, що відображає 
конфлікт культур, а головною причиною систематичної злочинної 
поведінки є соціальна дезорганізація (зв’язок зі злочинцями, 
причетність до них призводить до вчинення злочинів, а відірваність від 
антизлочинного способу життя є причиною вчинення злочинів). 

 
Теорія архітектурної кримінології – складний характер 

залежності архітектурних проектів та можливості вчинення злочину, 
яка опосередковується через низку суб’єктивних, психологічних 
факторів, обумовлених низкою різновекторних кримінально-
превентивних принципів-рекомендацій. 

 
Екологія злочинності (Е. Бьорджесс, К. Шоу, Г.МакКей, Р. Парк, 

Ф. Трешер) – пояснює причини злочинності несприятливою 
екологічною обстановкою, наявністю внаслідок цього концентричних 
зон, в яких мали місце підвищені показники рівня делінквентності 
серед підлітків, злочинності, дитячої смертності, туберкульозу, 
психічних розладів (на підставі вивчення міст Чікаго, Балтимора, 
США). 

 
Теорія субкультур (А. Коен, Р. Клауорд, Л. Оулин, У. Миллер, 

Т. Фердинанд) – пояснює причини вчинення злочинів неповнолітніми 
особами тим, що вони формують свої норми (субкультури) із 
загальних норм широкої культури, вивернутих навиворіт, і є проявом 
протесту, відрізняється неутілітарним, злісним, ненависницьким 
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характером; це продукт трущоб, світу невдатників, розчарованих 
молодих людей, які не мають доступу до успіху в суспільстві, 
можливості навчатися, жити нормально, працювати (наркомани, 
токсикомани, прибічники різних релігійних сект і течій). 

 
Теорія конфлікту культур (Т. Селлін) – пояснює причини 

злочинності зіткненням різних культур: при переїзді сільського 
населення в міста, при переселенні мешканців Сходу на Захід, при 
переході особи із однієї культурної зони до іншої (політичної, 
соціальної, етнічної, релігійної). 

 
Теорія конфлікту (Р. Дарендорф, Л. Козер, Дж. Волд, О. Терком, 

Р. Куини) – пояснює причини злочинності як результат конфліктів в 
суспільстві, протиборства суперників внаслідок дефіциту ресурсів 
(якими володіє невелика частка населення – олігархи), і це є 
природним, цілком нормальним станом суспільства. 

 
Теорія стигматизації (Г. Беккер, Г. Мід, Ф. Танненбаум, 

Е. Лемерт, Е. Шур, Ф. Зак) – пояснює причини злочинності як наслідок 
визнання особи, яка одного разу вчинила злочин, – злочинцем, і це є 
результатом вчинення злочинів у майбутньому (особа є злочинцем, 
девіантом, оскільки її так назвали). Прибічники цієї теорії 
пропонували відмовитися від криміналізації злочинів, в яких немає 
жертви крім самого злочинця (проститутки, наркомана, алкоголіка). 

 
Теорія соціального контроля (А. Рейс, Ф. Най, М. Гоулд, 

Г. Сайкс, Д. Митза, В. Реклесс, С. Шохем) – зосереджує увагу на 
попередженні злочинності з боку держави (соціальному контролі за 
злочинцями та їх поведінкою); чим більше підліток, молода людина 
задіяні в корисних видах діяльності, тим менше у них часу вчиняти 
правопорушення та злочини. 

 
Постмодернізм (Ж. Ліотар, М. Фуко, Е. Янг, М. Ланье, С. Генри, 

Ейрекс, Д. Елліот, Ч. Титтла, Дж. Брейтвейт) – джерелом злочинності 
називає суспільство, що своєю рутинною практикою, соціальними 
інститутами (працею, бюрократією, урядом, родиною, правом) 
штовхає особу на вчинення злочинів. 

 
Кримінологічні кабінети – спеціалізовані наукові кримінологічні 

установи (лабораторії), створені у 20-30 роки ХХ ст. для глибокого 
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дослідження проблем злочинності. У 1922-1928 роках такі кабінети 
було створено в Одесі, Харкові, Катеринославі (Дніпропетровську), 
Києві. Вивчали переважно особу злочинця (вбивці, ґвалтівника, 
хулігана, матері-дітовбивці, розбійника) та причини вчинення 
переважно корисливих і насильницьких злочинів. 

 
Основні завдання кримінологічних кабінетів: вивчення 

кримінологічних проблем нової держави: 1) причини вчинення 
злочинів певного виду (умисного вбивства, розбою, бандитизму, 
крадіжок, хуліганства); 2) роль і місце особи злочинця при вчиненні 
злочину;    3) проблеми виховання, виправлення та ресоціалізації 
засуджених.  

 
Функції кримінологічних досліджень у 20-60-ті роки ХХ ст. –

інтенсивне вивчення соціології злочинності та її видів, особи 
злочинця, мотивації злочинної поведінки (М. Гернет, «Моральная 
статистика» 1922 р.; «Преступность и самоубийство во время войны и 
после нее» 1927 р., В. Куфаєв, «Юные правонарушители» 1924 р., С. 
Познишев, «Криминальная психология. Преступные типы» 1926 р.). 
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ТЕМА 3. ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Злочинність як фундаментальна категорія кримінології. Показники 
злочинності. Рівень злочинності. Кількісні показники злочинності. 
Якісні показники злочинності. Латентна злочинність. Поняття фонових 
явищ в кримінології. Профілактика фонових явищ та її проблеми у 
сучасному суспільстві.  

Поняття злочинності та її ознаки 
Злочинність – це мінливе, історично-перехідне, соціально-

правове, відносно масове явище суспільного життя, що включає в себе 
сукупність всіх злочинів, вчинених на певній території (державі, 
регіоні) за відповідний період часу, і що характеризується кількісними 
та якісними показниками. 

Злочинність є продуктом взаємодії певних типів середовища та 
особи, у зв’язку із чим можна виділити 2 її підструктури:  

стійку злочинність, у походженні якої провідну роль відіграють 
особистісні характеристики (які це види злочинів ? – побутова 
злочинність (побутові вбивства, нанесення тілесних ушкоджень, 
хуліганства, зґвалтування); 

ситуативну злочинність, яка визначається більш сильним впливом 
середовища, ніж особистісних характеристик та складною ситуацією 
злочинної поведінки (види злочинів: економічна злочинність, 
наркозлочинність, професійна злочинність (вбивства на замовлення), 
терористична злочинність). 

При кримінологічному вивченні злочинності виявляються: 
1) ступінь її загальної поширеності та суспільної небезпечності в 

конкретних умовах місця і часу, з метою оцінки її стану і тенденцій 
розвитку, визначення напрямків протидії злочинності; 

2) соціальні характеристики злочинності, що вказують на 
особливості її виникнення та функціонування (мотивація, соціальна 
спрямованість, соціально-групова, соціально-галузева, соціально-
територіальна поширеність), з метою розробки конкретних 
попереджувальних заходів; 

3) власні внутрішні характеристики злочинності (стійкість, 
активність, організованість) з метою удосконалення правоохоронної 
діяльності та заходів попередження рецидиву злочинів, та 
нейтралізація або протидія посиленню організованих начал в 
злочинності. 
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В процесі вивчення злочинності кримінологи отримують фактичні 
дані про саму злочинність, що відображаються в системі показників 
(загальна кількість злочинів, кількість виявлених злочинців та ін.). Нові 
відомості, отримані в ході кримінологічних досліджень, співвідносять і 
порівнюють з колишніми, отриманими раніше знаннями, уявленнями, 
гіпотезами, і таким чином відбувається оцінка злочинності. 

При вивченні злочинності важливо забезпечити цілеспрямованість 
аналітичної діяльності, вірно визначити її завдання, сформулювати 
вихідні гіпотези, задати певний програмний характер і зберігати готов-
ність до отримання нових, інколи несподіваних, не програмованих 
даних.  

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

1. Злочинність є правовим явищем, і найбільш небезпечним видом 
соціального відхилення. Це її основна ознака. 

Об’єктивно необхідною основою існування суспільства є 
стандартизація людської поведінки, встановлення соціальних норм, що 
обмежують її різноманітність шляхом визначення видів поведінки, які є 
корисними для суспільства, схвалюються більшістю його членів і 
підтримуються ними, а також тих, які пов’язані із заподіянням шкоди 
членам суспільства, засуджуються ним і тягнуть застосування покарання 
щодо осіб, які їх вчинили. Але в жодному суспільстві, як свідчить 
історія, ніколи не вдавалося досягти повної стандартизації людських 
вчинків і виключити вчинення антисуспільних діянь. В соціології така 
поведінка називається такою, що відхиляється від встановлених 
соціальних норм. Це найбільш загальне формулювання, яке включає 
різні види соціальних відхилень – аморальні вчинки, порушення правил 
співжиття в побуті, правопорушення і, нарешті, злочини.  

Таким чином, злочин є актом поведінки людини, що порушує 
встановлені в суспільстві соціальні норми. Такі діяння, взяті в 
сукупності, шкодять суспільним відносинам, що склалися, руйнують 
єдність суспільства. Порушення правових заборон, передбачених саме 
в кримінальному законодавстві дозволяє віднести певне діяння до 
злочину і включити його в загальний масив показників злочинності. 
Відповідно, порушення правових норм, що не віднесені до 
кримінально-правових, не відноситься до злочину та злочинності, і 
складає лише певний вид правопорушення. 

2. Злочинність – це соціальне явище. 
Злочинність являє собою передусім вчинення частиною членів 

суспільства діянь, які спричиняють шкоду суспільству. При чому ці 
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діяння є найбільш небезпечними серед усіх видів людської поведінки. 
Обґрунтованим є характеризувати злочинність як соціальне явище, 
властиве будь-якому суспільству. Це випливає з походження 
злочинності, її чинників, сутності та наслідків. Наголошення на цьому 
не здається нам зайвим, оскільки в кримінології існував та й зараз 
існує досить потужний біологічний напрямок, у рамках якого 
неодноразово висловлювалась ідея про біологічне походження 
злочинності.  

3. Злочинність за своєю суттю – явище шкідливе, що приносить 
шкоду як суспільству в цілому, так і конкретним його членам. Шкода, 
від вчинення злочинів може бути, як ви знаєте, матеріальна та фізична. 
А в цілому, можна виділяти і моральну шкоду, оскільки будь-який 
злочин негативно впливає на свідомість людини: один буде перебувати 
у стані страху, стресу, депресії, а інший вирішити – якщо іншим 
можна, то чому мені не можна, і вирішить вчинити аналогічний 
злочин. Крім того, злочинець, який потрапив в місця позбавлення волі 
піддається негативному впливу з боку оточення – таких же 
засуджених, і у нього може сформуватися бажання помститися жертві 
чи її родичам за призначене покарання. 

4. Злочинність – історично зумовлене й історично мінливе явище. 
Вона виникла на певному етапі розвитку людського суспільства. 

Протягом усього розвитку суспільства коло злочинів істотно 
змінювалося. Мінливість властива багатьом соціальним явищам, але в 
даному випадку вказівка на цю ознаку не є зайвою. Справа в тому, що 
злочинність є дуже чутливою щодо змін у житті суспільства і чітко 
відтворює їх. 

5. Злочинність є відносно масовим явищем. Це означає, що 
абсолютна більшість актів поведінки в суспільстві є соціально-
позитивними або соціально-нейтральними. Соціальні відхилення 
позитивного характеру (героїчні вчинки, випадки самопожертви, 
спасіння на пожежах, потопаючих), і соціальні відхилення негативного 
характеру, в тому числі злочини, становлять дуже невеликий відсоток 
актів людської поведінки. Тим не менше, вони поширені в сучасному 
українському суспільстві та істотно впливають на його життя. 
Визначити і обґрунтувати якісь кількісні параметри злочинності, які є 
“нормальними” для суспільства, наука в даний час не може. Рівень 
злочинності є дуже різним залежно від низки економічних, соціальних, 
політико-правових, культурно-історичних та соціально-психологічних 
факторів, що діють в кожній країні. 
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6. Злочинність має кримінально-правовий характер – оскільки 
лише порушення кримінального закону складає статистичні показники 
злочинності. 

7. Злочинність гальмує соціальний розвиток суспільства – кошти, 
які могли ю бути витрачені на розвиток освіти, медицини, виплату 
стипендії чи пенсій, та в цілому на соціальну сферу – витрачаються на 
утримання правоохоронних структур, утримання ув’язнених в СІЗО та 
засуджених в тюрмах та колоніях. 

8. Злочинність призводить до дезорганізації соціальних структур – 
злочини. Вчинені на підприємствах, в установах, організаціях 
порушують їх роботу, перешкоджають розвитку виробництва; 
викрадення новітніх наукових розробок, промислових зразків – 
вимагає посилення системи охорони та безпеки, а в цілому – не на 
розвиток виробництва, а на його захист. 

9. Злочинність порушує суспільний спокій, викликає почуття 
страху у людей – більшість населення адекватно реагує на вчинювані 
злочини. Але вчинення злочину відносно родича, сусіда, колеги – 
викликає почуття страху, що я можу стати наступною жертвою. А це 
призводить до підвищення емоційної напруги у суспільстві, 
намаганням громадян захистити себе та своїх рідних будь-якими 
способами (придбанням зброї – законно чи незаконно, обладнанням 
сигналізації, будуванням високих парканів). 

10. Злочинність породжує недовіру до держави та її 
правоохоронних органів – громадяни, спостерігаючи нестабільність в 
економіці, політиці, реальному житті пересічного громадянина 
перестали довіряти правоохоронцям. Високий рівень корупційності, за 
політизованість правоохоронців та державних чиновників призводить 
до формування недовіри у населення, небажання допомагати у 
виявленні та розкритті злочинів та пошуку злочинців. Це суттєво 
зменшує можливості правоохоронних органів у розкритті злочинів та 
використання можливостей негласного апарату. 

Види злочинності 
Злочинність класифікується за різними підставами. Класифікація 

злочинності допомагає, по-перше, конкретизувати вивчення багатьох 
кримінологічних проблем, а по-друге, є важливою для вирішення 
практичних завдань протидії злочинності загалом та окремим її 
різновидам. 

1. За кількістю вчинених злочинів розрізняють первинну 
злочинність – сукупність злочинів, вчинених вперше та рецидивну 
злочинність – сукупність повторних злочинів. В якості особливого її 
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різновиду останнім часом виділяється професійна злочинність – 
сукупність злочинів, що вчиняються постійно, на професійній основі, з 
певною спеціалізацією і є для злочинця основним джерелом прибутку. 

2. За статтю виділяють злочинність чоловіків і злочинність жінок. 
3. За віком – виділяється злочинність дорослих і неповнолітніх. 

Також можна розрізняти злочинність малолітніх (делінквентна 
поведінка осіб віком до 14 років), злочинність молоді (від 18 до 28-35 
років) та осіб інших вікових груп. Виділяється останнім часом і 
злочинність осіб зрілого віку (36-50 років) і геронтологічна 
злочинність – злочинність осіб похилого віку. 

4. За сімейним становищем злочинців. 
5. За мотивацією діянь виокремлюють корисливу, агресивну та 

агресивно-корисливу злочинність, корисливо-насильницьку та інші. 
6. За територіальною поширеністю виділяють злочинність у містах 

та злочинність у сільській місцевості (міська та сільська злочинність). 
7. За формою вини злочинність поділяють на умисну та 

необережну. 
8. За сферами суспільного життя класифікують злочинність на 

політичну, економічну, службову, вуличну, озброєну, екологічну, 
корупційну, організовану, терористичну, злочинність 
військовослужбовців, правоохоронців тощо. 

9. За статусом злочинців – виділяють злочинність службову, 
корупційну (білокомірцеву), злочинність блакитнокомірцеву 
(чиновників середньої ланки, менеджерів). 

Можна назвати види злочинності і за розділами Особливої частини 
Кримінального кодексу України (проти життя та здоров’я особи, 
статеві злочини, злочини проти громадського порядку та громадської 
безпеки та ніші). 

Показники злочинності 
Злочинність як соціальне явище має низку ознак, які відсутні у 

злочині, як індивідуальному акті поведінки. Ці ознаки відображаються 
рядом показників. Найчастіше у науковій та практичній діяльності 
правоохоронних органів використовуються такі показники 
злочинності, як її рівень, коефіцієнти, динаміка, структура, географія. 
При поглиблених кримінологічних дослідженнях застосовуються 
додаткові показники: “ціна злочинності”, латентність злочинів та інші. 

Всі показники злочинності тісно пов’язані між собою. Зміна хоч 
одного з них в цілому, або в окремій частині веде до зміни 
характеристик злочинності взагалі. 

Показники злочинності поділяються на кількісні та якісні. 



 91

Кількісні показники злочинності 
1. Стан злочинності –- це число вчинених злочинів і осіб, що їх 

скоїли, на певній території за визначений період часу. 
За територіальною ознакою стан злочинності в державі, 

наприклад, може бути поданий, як сукупність обласних показників, в 
області – через суму районних і так далі. По тимчасовій ознаці стан 
може визначатися за місяць, квартал, півріччя, рік і так далі. 

Оцінюючи стан злочинності в тому чи іншому часовому інтервалі і 
у порівняльних поняттях “вище” і “нижче”, “більше” і “менше”, ми 
розглядаємо її як явище, яке послідовно змінюється протягом певного 
часу, тобто в якості процесу. 

При оцінці стану злочинності за кримінальною статистикою 
необхідно мати на увазі: 

– що в загальній кількості вчинених злочинів повинні бути 
враховані дані про кількість осіб, засуджених судами до різних видів 
покарань (як пов’язаних із позбавленням волі, так і не пов’язані з 
позбавленням волі – штрафи, громадські або виправні роботи); 

– про кількість всіх осіб, переданих на виправлення до спеціальних 
установ пенітенціарної системи; 

– дані про нерозкриті злочини; 
– кількість злочинів та осіб, які їх вчинили, і які залишилися поза 

обліком і реєстрацією. 
2. Рівень (коефіцієнт) злочинності – визначається із кількості 

злочинів, вчинених на тій чи іншій території з урахуванням числа 
мешканців за певний період часу на задане число мешканців, 
наприклад, на 1, 10 чи 100 тисяч. Розраховуються коефіцієнти злочинів 
та злочинців. 

Коефіцієнт злочинів розраховується по формулі: 
К = (Кз х задане число мешканців) : Чн, де – 
“К” – коефіцієнт злочинності; 
“Кз” – кількість злочинів; 
“Чн” – чисельність населення 
Коефіцієнти дозволяють порівняти інтенсивність злочинності у 

різних адміністративно-територіальних одиницях з різною кількістю 
населення, а також у різні періоди в одному й тому ж районі, області з 
урахуванням кількості населення. 

Коефіцієнт інтенсивності злочинності розраховується за 
формулою: 

Кіз = (Кз : Чн) х ЗОЧН, де –  
“Кіз” – коефіцієнт інтенсивності злочинності; 
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“Кз” – кількість злочинів; 
“Чн” – чисельність населення; 
“ЗОЧН” – заздалегідь обумовлена чисельність населення, з 

розрахунку на яку визначається коефіцієнт. 
Коефіцієнт злочинної активності населення (коефіцієнт злочинців) 

розраховується за формулою: 
Кзан = (Кзл : Чн) х ЗОЧН, де –  
“Кзан” – коефіцієнт злочинної активності населення; 
“Кзл” – кількість злочинців; 
“Чн” – чисельність населення; 
“ЗОЧН” – заздалегідь обумовлена чисельність населення, з 

розрахунку на яку визначається коефіцієнт. 
У разі визначення кількості злочинів сумуються наступні дані: 
– про злочини, провадження по справах яких закінчилося 

складанням обвинувального висновку; 
– про злочини осіб, звільнених від кримінальної відповідальності 

за різними підставами; 
– про нерозкриті злочини або злочини, що розслідуються, відносно 

яких отримані повідомлення у встановленому законом порядку. 
3. Динаміка злочинності – це зміни показників злочинності 

(стану, рівня, структури) за певний період часу. Показники 
злочинності повинні аналізуватись у русі, тобто динаміці. На динаміку 
злочинності як соціально-правове явище, впливають дві групи 
факторів: 

1) це причини і умови злочинності, демографічна структура 
населення та інші соціальні процеси і явища, які впливають на 
злочинність; 

2) зміни кримінального законодавства, розширюючи або 
звужуючи сферу злочинного. 

Вивчення злочинності в динаміці має такі види: 
поточний, коли співставляються і порівнюються показники про 

злочинність за рік з даними за попередні роки; 
систематичний, при якому злочинність аналізується послідовно по 

роках, і при цьому виділяються певні періоди часу (5, 10, 20 років і 
більше) або аналіз злочинності проводиться по етапах розвитку 
суспільства (зміна політичної влади, економічні реформи, зміна 
законодавства, декриміналізація); 

аналіз сезонних коливань злочинності (якщо у ньому є 
необхідність). 
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При вивченні злочинності в динаміці розраховуються темпи її 
приросту. Приріст злочинності – це загальний термін, що 
застосовується як у випадку збільшення показників злочинності 
(позитивний приріст), так і у випадку зниження показників 
злочинності (негативний приріст). 

Аналіз динаміки злочинності в науково-практичному відношенні і 
для правоохоронної діяльності має наступні цілі: 

1) надати уявлення про зміну показників за попередній (минулий) 
період, виявити тенденції та закономірності цих змін – як змінювалися 
показники умисних вбивств на протязі року та попередніх років; 

2) на цій основі здійснити прогноз про майбутній можливий 
характер злочинності в близькому майбутньому, що являється 
підставою необхідного оптимального кримінологічного планування 
заходів протидії їй. Найбільш ефективними і виправданими є прогнози 
на 1-3 роки; 

3) вирішити питання про необхідну зміну кількості та якості 
персоналу правоохоронних органів, що обслуговують територію або 
про створення нових підрозділів чи виділення окремих ліній роботи (у 
1980-роках в підрозділах карного розшуку був умовний розподіл 
оперуповноважених за лініями роботи: корисливі злочини (крадіжки, 
грабежі, розбої, вимагання), злочини проти особи (вбивства, тілесні 
пошкодження, зґвалтування, мужолозтво), незаконний обіг наркотиків 
(виготовлення та збут), квартирні крадіжки, угони автотранспорту та 
крадіжки із автомобілів.  

Якісні показники злочинності 
1. Структура злочинності розкриває її внутрішній зміст, 

співвідношення груп або окремих видів злочинів в загальній їх 
кількості за певний період часу на визначеній території, викреслених 
по різних групуючих ознаках: кримінально-правових, 
кримінологічних, соціально-демографічних та інших. 

Основні показники структури злочинності: 
1. Співвідношення злочинів за ступенем їх тяжкості. 
2. Співвідношення умисних та необережних злочинів. 
3. Співвідношення злочинів, класифікація яких дана в Особливій 

частині Кримінального кодексу України. 
4. 8-10 найбільш розповсюджених злочинів (умисні вбивства, 

тілесні ушкодження, зґвалтування, крадіжки, грабежі, розбої, 
хуліганство, незаконний збут наркотиків, незаконний обіг зброї). 

5. Частка злочинності неповнолітніх та молоді. 
6. Частка рецидивної та професійної злочинності. 
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7. Частка групової та організованої злочинності. 
8. Співвідношення жіночої та чоловічої злочинності. 
Географія злочинності – це розподіл злочинності за видами 

розселення людей по різних регіонах.  
Територіальні різниці злочинності тісно пов’язані з рівнем 

соціально-економічного розвитку, з національними традиціями 
населення конкретних регіонів, їх звичаями, станом культурно-
виховної роботи, організацією побуту і дозвілля та іншими факторами. 
Слід відмітити, що в обласних центрах вчиняється майже половина 
усіх злочинів по області, а в містах – до 70% на відміну від сільських 
районів. 

2. Характер злочинності визначається кількістю найбільш 
небезпечних злочинів, і характеристикою особистості тих, хто вчинив 
ці злочини. З точки зору цього показника серед злочинності виділяють 
кримінальний професіоналізм, організованість, ситуаційний характер 
та інші характеристики. 

Кримінальний професіоналізм – це антигромадська діяльність 
особливого типу, яка характеризується наступними рисами: наявністю 
у злочинців відповідних спеціальних знань та навичок, необхідних для 
заняття злочинною діяльністю; відповідною кримінальною 
спеціалізацією цих осіб, що проявляється у вчиненні однотипних 
злочинів; систематичним характером злочинної діяльності цих осіб; 
тим, що злочинна діяльність є основним джерелом прибутку. Час від 
часу професійна злочинність змінюється, пристосовується до нових 
умов, але антигромадська сутність її є сталою, а суспільна 
небезпечність зростає (кіллери по усуненню політичних конкурентів, 
конкурентів по бізнесу; висока технічна оснащеність, якісна зброя). 

Організована злочинність характеризується наступними рисами: 
плануванням злочинної діяльності; відносно стійким кримінальним 
зв’язком між членами групи та розподілом злочинних ролей 
(організатор, керівники груп, групи биків, виконавці тощо); 
кооперацією між членами різних злочинних груп; наявністю 
специфічних правил, норм поведінки, у тому числі взаємовідносини 
між членами групи; розробкою заходів захисту від виявлення їх 
злочинної діяльності та покарання за вчинені злочини; вербування до 
злочинної діяльності представників влади та правоохоронних органів 
тощо. 

У зв’язку з тим можливо зробити висновок, що характер 
злочинності виявляється через структуру злочинності. 
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Кількісно-якісні показники злочинності були б не повними без 
віктимологічного аналізу. Багато злочинів обумовлені негативною 
поведінкою самих потерпілих. Але цей показник вимагає спеціального 
розгляду в окремій темі. 

3. В числі показників, які характеризують злочинність, слід 
вказати на її наслідки – майнову, моральну, фізичну та іншу шкоду, 
яка завдається злочинами суспільним відносинам. 

Питання щодо ціни злочинності вимагає розглядати не тільки 
пряму шкоду від протиправних посягань, але і побічну шкоду від 
злочинності, яка обчислюється за витратами суспільства, держави на 
протидію злочинності в цілому: утримання правоохоронних органів, 
навчання правоохоронців, забезпечення правоохоронців новітніми 
технічними засобами, кошти на утримування в місцях позбавлення 
волі затриманих, підозрюваних, обвинувачених, підсудних, 
засуджених, кошти на лікування потерпілих та відшкодування їм 
витрат від шкоди, заподіяної злочинами, витрати на роботу судів та 
адвокатів. 

Латентна злочинність 
Кримінальна статистика лише приблизно відображає стан 

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

Латентна злочинність – це частина фактичної злочинності, що не 
отримала відображення в кримінальній статистиці та не потрапила в 
поле діяльності державних правоохоронних органів. Це сукупність 
злочинних діянь, що були реально вчинені, але не стали відомі органам 
кримінального судочинства і, відповідно, не відображаються в 
офіційній статистиці правоохоронних органів. 

Латентність поділяється на види: і буває природною, штучною та 
пограничною. 

1. Під природною латентністю – розуміється сукупність тих 
випадків, коли злочин був вчинений, але він залишився невідомим 
правоохоронним органам (кишенькові крадіжки, зґвалтування, 
хуліганство у побуті, насильство в сім’ї).  

2. Штучна латентність – має місце тоді, коли факт злочину 
відомий, але з різних причин він не поставлений на облік 
правоохоронними органами (потерпілий повідомив про вчинену 
крадіжку курки чи свині з домоволодіння, але внаслідок її невеликого 
розміру і небажання правоохоронних органів погіршувати показники 
злочинів, він не реєструється; небажання правоохоронців розслідувати 
окремі категорії складно доказуваних справ – зґвалтувань, 
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примушування до вступу у статевий зв’язок, або фактичне 
приховування більш тяжких злочинів і кваліфікація їх за менш 
тяжкими статтями – умисне вбивство перекваліфікується на тяжкі 
тілесні ушкодження, що потягли смерть потерпілого, тілесні 
ушкодження – на побої, викрадення транспортного засобу – на угон). 

3. Гранична латентність – це коли злочин відбувся, але потерпілий 
не усвідомлює цього (кишенькова крадіжка).  

Точних даних про розміри латентної злочинності немає. Тому стан 
латентної злочинності можна розрахувати за формулою: 

Л.з. = Нз. + Нр.з. + 3в.,  
де Нз. – незареєстровані злочини; Нр.з. – нерозкриті злочини; Зв. – 

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

Існує також загальна формула обчислення латентної злочинності: 
З. л. = З ф. – З вр.,  
де З ф. – злочинність фактична; З вр. – злочинність врахована,  
а також обчислення її рівня: 

Р = ..

..

фЗ
врЗ

. 
До загальних відносяться: виявлення громадської думки про стан 

латентної злочинності; експертна оцінка спеціалістів; вивчення 
документів правоохоронних органів, фінансово-ревізійного контролю, 
медичних закладів тощо. 

Спеціальними методами можна назвати оперативно-розшукові 
заходи, аналіз динамічних рядів злочинів; дослідження періоду від їх 
вчинення до розкриття і запровадження санкцій; екстраполяцію; 
системно-структурний аналіз тощо. 

Можна виокремити види злочинів, які найчастіше залишаються 
невиявленими, і навпаки. 

Низький рівень латентності мають очевидні злочини, внаслідок 
чого інформація про них швидко розповсюджується (вбивства, розбої, 
грабежі).  

Середній рівень латентності мають злочини, вчинення яких не 
настільки очевидне (крадіжки, хуліганство, зґвалтування). Потерпілі не 
звертаються у правоохоронні органи за захистом порушених прав, але і 
не приховують факт злочину (незначний збиток, невіра у можливість 
знайти злочинця чи доказати його вину тощо).  

Високий рівень латентності мають злочини, вчинення яких у 
більшості випадків відоме лише злочинцю і потерпілому, причому 
останній часто зацікавлений у приховуванні злочину з різних мотивів 
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(шахрайство, давання та одержання хабара, вимагання, ухилення від 
сплати податків). Такі злочини, з огляду на їх неочевидність і 
практично “нульову” активність потерпілого, залишаються 
невідомими. 

Латентна злочинність залишається поза соціальним контролем і 
тому є особливо небезпечною, адже має такі негативні наслідки:  

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

б) питання попередження латентної злочинності не враховуються і 
не плануються правоохоронними структурами;  

в) якщо при розкритих злочинах заподіяні збитки певною мірою 
відшкодовуються, то у прихованих – цього не робиться;  

г) відчуття безкарності заохочує осіб продовжувати злочинну 
діяльність і сприяє зростанню злочинності, особливо рецидивної;  

д) латентна злочинність, оскільки вона все ж «помічається» 
оточуючими, руйнує їх моральні засади, що сприяє становленню 
інших осіб на злочинний шлях; 

е) зменшує ступінь достовірності прогнозів злочинності та 
визначення найбільш ефективних напрямків попередження 
злочинності в цілому і латентної її частки; 

є) заважає реалізації кримінально-правового принципу 
невідворотності відповідальності та покарання; 

ж) підриває авторитет правоохоронних органів та держави в 
цілому; 

з) знижує активність громадян у попередженні злочинів. 
Як частина загальної злочинності, латентна злочинність містить у 

собі всі її ознаки, обумовлені тими ж соціальними чинниками та 
спричиняє матеріальну і моральну шкоду суспільству. Існують 
об’єктивні і суб’єктивні фактори латентної злочинності. Об’єктивні 
відносяться до обставин, за яких вчиняються злочини (недоліки у 
звітності і контролі, що перешкоджають розкриттю злочинів; 
відсутність письмових і речових доказів). До суб’єктивних факторів 
належать небезпечність особи, яка вчинила злочин; небажання 
потерпілого повідомляти про злочин; недоліки у роботі 
правоохоронних органів тощо. 

Отже, латентну злочинність необхідно виявляти для того, щоб: 
а) володіти інформацією про реальний стан злочинності на певній 

території;  
б) визначити справжню структуру злочинності; 
в) мати чіткіше уявлення про тенденції її розвитку; 
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г) встановити реальний розмір шкоди, заподіяної державі та 
громадянам; 

д) у повному обсязі виявляти чинники злочинності та розробляти 
методи їх усунення чи нейтралізації; 

е) точніше визначати заходи протидії злочинності як на 
загальнодержавному, так і на регіональному рівні. 

Контрольні питання по темі: 
Що означає термін «злочинність» в кримінології»? 
Які ознаки характеризують злочинність як явище? 
Які є критерії вимірювання злочинності? 
Які якісні показники характеризує злочинність? 
Якими кількісними показниками можна описати злочинність? 
Які показники злочинності складно виміряти? 
Чи потрібно вивчення злочинності в суспільстві? 
Чи потрібно вивчення злочинності в правоохоронних органах? 
Чи потрібно знання злочинності та її характеристики працівникам 

правоохоронних органів та недержавних служб безпеки і охорони?  
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 3 

Завдання № 1 
Визначте основні кримінологічні проблеми сучасного 

українського суспільства на підставі показників відкритих 
кримінальних проваджень за останні 3-5 років: 

1) в цілому по країні; 
2) по видах злочинності (за розділами КК України); 
3) по конкретних видах злочинів; 
4) по періодах (у порівнянні за місяць, рік, 4 роки). 
Довідковий матеріал: статистичні таблиці за 2014-2019 роки по 

відкритих кримінальних провадженнях на офіційному сайті 
Генеральної прокуратури України. 

Завдання № 2 
Скласти схеми – порівняння понять правопорушення, делікт, 

злочин, кримінальне правопорушення, злочинність. Визначити їх 
зміст, правову основу визначення та співвідношення. 

Завдання № 3 
Скласти графіки динаміки загально-кримінальної злочинності та 

питомої ваги умисних вбивств, зґвалтувань, крадіжок, грабежів, 
розбоїв, хуліганства за період 2014-2016 років та 2018-2020 років. 

Для складання таких графіків всі абсолютні показники необхідно 
внести в наступну таблицю, підрахувати питому вагу кожного виду 
злочинів в загальній структурі злочинності, а потім на її основі скласти 
відповідні графіки. 

Довідковий матеріал: статистичні таблиці за 2014-2020 роки по 
відкритих кримінальних провадженнях на офіційному сайті 
Генеральної прокуратури України.  

Таблиця. Показники основних видів злочинів  
загально-кримінальної злочинності за 2014-2020 роки 

 
Роки 

Види злочинів 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всього 
виявлено 
злочинів 
(відкрито крим. 
проваджень) 
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Умисні 
вбивства 

      

Питома вага       
Зґвалтування       
Питома вага       
Крадіжки        
Питома вага       
Грабежі       
Питома вага       
Розбої        
Питома вага       
Хуліганство        
Питома вага       

Завдання № 4 
Підрахувати показники коефіцієнту злочинності по країні (таблиця 

з останніми показниками злочинності за 2015-2020 роки за даними 
Генеральної прокуратури України). 

Довідковий матеріал: статистичні таблиці за 2015-2020 роки по 
відкритих кримінальних провадженнях на офіційному сайті 
Генеральної прокуратури України; статистичні дані про кількість 
населення на офіційному сайті Державної служби статистики України. 
Зверніть увагу, що Державна служба статистики України при 
визначенні кількості населення країни враховує і ті частини території, 
на яких не працюють правоохоронні органи України і відповідно, 
кількість вчинених злочинів та відкритих по них кримінальних справах 
(провадженнях) не потрапляє до загальнодержавного обліку. Тому, для 
отримання об’єктивних даних необхідно скоригувати показники, 
подані Державною службою статистики України. 

Отримані дані краще розмістити у наступній таблиці а потім на її 
основі скласти графік. 

Таблиця. Динаміка коефіцієнту злочинності 
 

 2017 2018 2019 2020 
Кількість 
відкритих 
крим. 
проваджень 

    

Кількість     
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населення 
України 
Коефіцієнт 
злочинів 

    

Завдання № 5 
Підрахувати кількісні показники злочинності по видах по Україні 

(таблиця з останніми показниками злочинності за даними Генеральної 
прокуратури України).  

Отримані дані краще розмістити у наступній таблиці а потім на її 
основі скласти графік. 

Таблиця. Динаміка злочинності по Україні за 2016-2020 роки 
 

 2017 2018 2019 2020 
Кількість 
відкритих 
крим. 
проваджень 

    

Кількість осіб, 
яким 
пред’явлено 
підозру 

    

Кількість 
закритих крим. 
проваджень 

    

Питома вага 
розслідуваних 
злочинів 

    

Завдання № 6 
Складіть таблицю показників відкритих, закритих та зупинених 

кримінальних провадженнях по злочинах проти життя особи по 
Україні за період 2016-2020 років. Визначте, які кримінологічні 
показники ми можемо підрахувати на основі цих даних.  

Отримані дані краще розмістити у наступній таблиці а потім на її 
основі скласти графік. 
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Таблиця. Динаміка злочинів проти життя особи по Україні  
за 2016-2020 роки (за кримінальними провадженнями) 

 
Злочини проти життя 

особи 
2016 2017 2018 2019 2020 

Кількість відкритих крим. 
проваджень по злочинах 
проти життя особи, у т.ч.: 

     

за ст. 115 КК України      
за ст. 116 КК України      
за ст. 117 КК України      
за ст. 118 КК України      
за ст. 119 КК України      
за ст. 129 КК України      
Кількість осіб, яким 
пред’явлено підозру 

     

Кількість крим. 
проваджень, по яких 
розслідування зупинено 
(за ст. 280 КПК України) 

     

Кількість закритих крим. 
проваджень 

     

Кількість крим. 
проваджень, по яких 
рішення не прийнято 

     

Кількість крим. 
проваджень, направлених 
до суду 

     

Завдання № 7 
Складіть таблицю показників відкритих, закритих та зупинених 

кримінальних провадженнях по злочинах проти власності по Україні 
за період 2016-2020 років. Визначте, які кримінологічні показники ми 
можемо підрахувати на основі цих даних. Отримані дані дозволять 
скласти графік. 
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Таблиця. Динаміка злочинів проти власності по Україні 
 за 2016-2020 роки (за кримінальними провадженнями) 

 
Злочини проти власності 2016 2017 2018 2019 2020 
Кількість відкритих крим. 
проваджень по злочинах 
проти власності 

     

Кількість осіб, яким 
пред’явлено підозру 

     

Кількість крим. 
проваджень, по яких 
розслідування зупинено 
(за ст. 280 КПК України) 

     

Кількість закритих крим. 
проваджень 

     

Кількість крим. 
проваджень, по яких 
рішення не прийнято 

     

Кількість крим. 
проваджень, направлених 
до суду 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ № 3 

1. Визначте поняття злочинності: 
а) соціальне, випадкове явище, яке являє собою сукупність всіх 

злочинів, що скоюються у державі за певний період часу; 
б) соціально-правове, історичне мінливе явище, яке притаманне 

кожному суспільству і являє собою сукупність всіх злочинів, вчинених 
на певній території (державі чи регіоні) за певний проміжок часу, яка 
характеризується кількісними та якісними показниками; 

в) правове, суб’єктивне відносно масове явище, яке являє собою 
сукупність всіх злочинів, вчинених у державі; 

г) сукупність всіх зареєстрованих злочинів у державі за місяць, 
півроку, рік; 

д) сукупність всіх злочинів, які вчинюються на певній території (в 
районі, населеному пункті, області, країні). 

 
2. Яка із названих ознак притаманна злочинності: 

а) соціальний характер; 
б) протиправність; 
в) винність; 
г) караність; 
д) злочини вчиняються лише суб’єктами злочину (ст. 18 КК 

України). 
 

3. Які показники характеризують злочинність: 
а) стан, структура, динаміка, рівень, коефіцієнт, географія, «ціна»; 
б) стан, динаміка, «ціна», рівень, географія, коефіцієнт; 
в) вид та структура злочинності; «ціна» та наслідки; географія та 

динаміка; класифікація особи злочинця та її жертви; кількість 
засуджених та види злочинів, за які вони засуджені; 

г) стан, структура, динаміка; коефіцієнт злочинності та коефіцієнт 
злочинців; «ціна» та географія; 

д) структура та динаміка; кількість осіб, засуджених до видів 
покарань, пов’язаних і не пов’язаних з позбавлення волі; стан та 
коефіцієнт; рівень та «ціна»; географія та наслідки. 

 
4. Що означає історична зумовленість злочинності: 

а) притаманна будь-якому типу суспільства; 
б) існує на різних етапах розвитку держави; 
в) існує на різних етапах розвитку людського суспільства; 
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г) існує в різні періоди часу розвитку людського суспільства серед 
різних верств населення; 

д) змінюється в різні періоди розвитку суспільства в залежності від 
політичного, економічного, соціального, психологічного стану 
суспільства. 

 
5. Що означає відносна масовість злочинності: 

а) вчинення злочинів членами суспільства; 
б) вчинення злочинів та кримінально-караних вчинків особами 

повнолітнього і неповнолітнього віку; 
в) вчинення кримінальних правопорушень особами, які досягли 

віку кримінальної відповідальності; 
г) вчинення злочинів відносно великою частиною членів 

суспільства. 
 

6. Які події та явища впливають на динаміку злочинності: 
а) політичні та соціальні процеси, економіка; 
б) причини та умови злочинності, демографічна структура 

населення, зміни кримінального законодавства; 
в) детермінація злочинності; економічні та соціальні зміни в 

суспільстві; зміна політичного устрою;  
г) державні перевороти; соціальна нестабільність; військові дії; 

психологічна напруга в суспільстві; низький рівень життя населення; 
д) реформування правоохоронних структур та судової системи; 

зміна підходу у реєстрації злочинів; зміни кримінального та 
кримінально-процесуального законодавства; зміна вищих керівників 
правоохоронних міністерств та відомств. 

 
7. Що собою представляє собою «ціна» злочинності: 

а) розмір шкоди, заподіяної сукупністю всіх злочинів, вчинених на 
певній терори торії за певний період часу; 

б) моральна, майнова та матеріальна шкода, заподіяна при 
вчиненні злочинів; 

в) моральна, фізична, майнова та матеріальна шкода, заподіяна при 
вчиненні злочинів; та кошти, витрачені на компенсацію шкода 
потерпілим від злочинів; 

г) шкода, заподіяна при вчиненні злочинів та кошти, витрачені на 
утримання правоохоронних органів та судовий розгляд, і витрачені на 
систему органів виконання покарань; 
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д) шкода, заподіяна при вчиненні злочинів, прямі та непрямі 
наслідки, недоотримана вигода, соціальна реакція на злочинність. 

 
8. Що являє собою коефіцієнт злочинності: 

а) число злочинців на 100 тис. населення; 
б) цифра, на яку зросла чи знизилась кількість злочинів за рік; 
в) цифра, яка характеризує співвідношення чоловіків та жінок, які 

вчинили злочини; 
г) загальна кількість злочинів та осіб, які вчинили злочин на певній 

території за певний проміжок часу; 
 

9. Темп зростання або зниження кількості зареєстрованих злочинів 
є основним показником: 

а) коефіцієнта злочинності; 
б) динаміки злочинності; 
в) рівня злочинності; 
г) структури злочинності; 
д) латентності. 
 

10. Визначте географію злочинності: 
а) регіональні особливості злочинності; 
б) розповсюдження злочинності на певній території (районі, 

населеному пункті, області, регіоні, країні); 
в) розповсюдження злочинності на певній території за певний 

проміжок часу в силу соціальних, економічних, політичних, 
культурних факторів та регіональних особливостей; 

г) це зміни стану та структури злочинності на певній території; 
д) це просторово-часова розповсюдженість кримінально-караних 

діянь; 
 

11. Дайте поняття латентної злочинності: 
а) зареєстровані, але не розкриті злочини; 
б) злочини, за якими кримінальні провадження призупинені; 
в) частина рецидивної злочинності; 
г) злочини, які за різних причин не знайшли відображення в 

офіційній звітності правоохоронних органів; 
д) злочини, які відомі правоохоронним органам, але по яки 

відмовлено у відкритті кримінальних проваджень. 
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12. Які з наведених показників злочинності відносяться до якісних: 
а) стан; 
б) динаміка; 
в) рівень; 
г) структура; 
д) коефіцієнт. 
 

13. Що таке структура злочинності:  
а) кількісний показник злочинності; 
б) вид злочинності; 
в) внутрішня будова злочинності; 
г) наявність тяжких злочинів у структурі злочинності; 
д) наявність тяжких та особливо тяжких злочинів в структурі 

злочинності; 
 

14. Кількість найбільш небезпечних злочинів у структурі 
злочинності визначає: 

а) характер злочинності;  
б) рівень злочинності; 
в) стійкість злочинності; 
г) динаміку злочинності; 
д) індекс злочинності; 
 

15. Які специфічні ознаки характеризують сучасну злочинність в 
Україні: 

а) організованість, професіоналізм, корумпованість, тісний зв’язок 
з чинною владою; 

б) професіоналізм, організованість, високий рівень корупції та 
зв’язків з владними структурами, підпорядкування власним законам та 
правилам, активна протидія органам розслідування; 

в) зрощування криміналу з органами влади на всіх рівнях, 
організованість, політизованість, сильна ідеологічна складова, висунення 
представників криміналітету на посади депутатів, чиновників вищого 
рівня; 

г) організованість, професіоналізм, інтелектуальність, високий 
рівень протидії розслідуванню, системний характер протидії 
розслідуванню, корумпованість. 
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16. Що в себе включає вивчення злочинності працівниками 
поліції: 

а) вивчення ступеня поширеності та суспільної небезпечності в 
конкретних умовах місця і часу; 

б) власні внутрішні характеристики (стійкість, активність, 
організованість) з метою удосконалення правоохоронної діяльності та 
заходів попередження рецидиву злочинів; 

в) соціальні характеристики злочинності, що вказують на 
особливості її функціонування та розвитку (мотивація, спрямованість, 
соціально-групова поширеність); 

г) вивчення ступеня поширеності та суспільної небезпечності в 
конкретних умовах території обслуговування і часу; особливості 
виникнення та функціонування; власні внутрішніх характеристики. 

 
17. Що означає правовий характер злочинності: 

а) девіантна поведінка особи; 
б) кримінально-карана поведінка особи; 
в) аморальні вчинки, порушення правил співжиття, злочини; 
г) передбаченість кримінальним кодексом певних видів поведінки; 
д) сукупність актів поведінки людини, що порушують встановлені 

в суспільстві соціальні норми; 
 

18. Що означає соціальний характер злочинності: 
а) існування злочинів та злочинності лише в соціумі; 
б) вчинення злочинів лише психічно здоровими членами 

суспільства; 
в) вчинення злочинів різними категоріями осіб, які відповідають 

вимогам суб’єкту злочину; 
г) притаманність будь-якому типу суспільства; 
д) існування лише в класовому суспільстві. 
 

19. Що означає шкідливість злочинності: 
а) результат вчинення будь-якого злочину; 
б) наслідок кожного злочину; 
в) заподіяння фізичної, моральної та матеріальної шкоди при 

вчиненні злочинів; 
г) заподіяння моральної, фізичної, матеріальної та майнової шкоди 

особі, державі і суспільству; 
д) заподіяння шкоди особі, державі і суспільству в результаті 

вчинення будь-якого злочину. 
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20. Назвіть основні наслідки злочинності: 

а) економічний, політичний, психологічний розпад суспільства; 
б) економічна, соціальна, політична нестабільність, відсутність 

безпеки в суспільстві в цілому та в усіх його сферах (економічній, 
політичній, соціальній, бюджетній, правоохоронній тощо); 

в) підвищення рівня корупційності, заполітизованість 
правоохоронних структур, економічна, політична та соціальна 
нестабільність, підвищення рівня психологічної напруги, безкарність, 
недовіра населення до владних структур, у тому числі і 
правоохоронних, правовий нігілізм, олігархізація чиновників; 

г) недовіра населення до держави та її правоохоронних структур, 
зростання соціальної та психологічної напруги в суспільстві, високий 
рівень корупційності, заангажованість політичних діячів та чиновників 
вищого рівня, олігархігація чиновників. 

 
21. Які критерії розподілу злочинності на види виділяють в 

кримінології: 
а) кількість вчинених злочинів; стать, вік, національність, 

віросповідання, сімейне становище, рід занять злочинців; мотивація; 
територіальна поширеність злочинів; 

б) кількість та вид вчинених злочинів; стать та вік злочинців; 
категорії злочинців та їх жертв; релігійна та національна 
приналежність злочинців; спрямованість, мотивація та мотиви 
вчинених злочинів;  

в) спрямованість та мотиви вчинених злочинів; вік, стать та 
кількість судимостей злочинців; сфера вчинення злочинів; 

г) кількість вчинених злочинів; види вчинених злочинів за 
структурою; вік, стать, род занять, статус злочинців; географія 
злочинності; сімейне та правове становище злочинців; сфера 
суспільного життя; 

д) кількість вчинених злочинів; стать, вік, національність, 
віросповідання, сімейне становище, рід занять, статус злочинців; 
мотивація та форма вини; територіальна поширеність злочинності; 
сфери суспільного життя; статеві уподобання злочинців. 

 
21. Якого виду злочинності не існує: 

а) організована; 
б) професійна; 
в) серійна; 
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г) озброєна; 
д) політична; 
е) економічна; 
є) корупційна; 
ж) маніакальна. 
 

22. Для чого потрібно вивчення злочинності працівникам поліції: 
а) для передбачення розвитку злочинності у майбутньому; 
б) для вивчення кола осіб, які втягнуті у злочини; 
в) для виділення специфіки вчинення злочинів (за сферою) та 

визначення спрямування зусиль правоохоронців; 
г) для здійснення попередження злочинності та профілактики 

правопорушень і вчинків, з нею пов’язаних; 
д) для визначення напрямів розвитку законотворчого процесу і 

удосконалення суспільних відносин. 
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ДО ТЕМИ № 3: 

Злочинність – цілісне соціально-правове, відносно-масове явище, 
в основі якого лежить сукупність діянь, що містять ознаки злочинів, а 
також осіб, які вчинили такі діяння на певній території за певний 
період часу. 

 
Генезис злочинності (від лат. genesis – походження, виникнення) 

– процес виникнення та розвитку злочинності, її видів та груп, причин 
та умов злочинності в цілому та за окремими її видами в певних 
соціально-економічних умовах.  

 
Види злочинності – окремі відносно самостійні структурні 

складові злочинності, що є предметом вивчення кримінологів 
(організована, корислива, насильницька, професійна, корупційна, 
службова, пенітенціарна, економічна, рецидивна, злочинність 
неповнолітніх та молоді, жіноча, чоловіча та ін.).  

 
 Соціальна природа злочинності – існування злочинності тільки 

у людському суспільстві: особи, які вчиняють злочин та особи, на 
інтереси яких вчинюються посягання – члени суспільства. 

 
Кримінально-правова ознака злочинності – керування при 

дослідженні злочинності кримінальним законом, шляхом 
криміналізації чи декриміналізації у праві суспільно-небезпечних 
діянь, які визнаються злочинами. 

 
Кількісні показники злочинності – показники, що дозволяють 

виміряти злочинність, і відображають в абсолютних або відносних 
величинах стан, об’єм, рівень, коефіцієнт, динаміку злочинності. 

 
Якісні показники злочинності – показники, що дозволяють 

виміряти якість злочинності, і характеризують в абсолютних 
величинах кількість та види вчинених злочинів: структуру, характер, 
ціну, географію, латентність злочинності. 

 
Рівень (коефіцієнт) злочинності – кількісний показник, що може 

вимірюватись як в абсолютному вираженні (як число злочинів, 
вчинених за певний період часу на певній території, так і у відносному 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
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(кількість вчинених злочинів на 1, 10 або 100 тис. населення) за 
наступною формулою:  

К = n х 100 тис. 
               N 
де:  
К – коефіцієнт злочинності;  
n – кількість злочинів, зареєстровані на певній території за певний 

період часу;  
N – чисельність населення (або чисельність населення віком 14-70 

років). 
   
Рівень судимості – абсолютна кількість злочинів та осіб, які їх 

вчинили, стосовно яких винесений обвинувальний вирок суду, на 
певній території за певний проміжок часу.  

 
Показники рівня (коефіцієнта) злочинності:  
1) коефіцієнт інтенсивності злочинності (частоти вчинення 

злочинів);  
2) коефіцієнт злочинної активності (кількість вчинюваних 

злочинів особою). 
 
Структура злочинності – кількісно-якісний показник, що 

відображає внутрішній склад злочинності по видах злочинів, 
характеризує питому вагу і співвідношення різних видів злочинів у 
загальному їх числі за певний період часу на певній території 
(кількість та питома вага злочинів проти життя особи в загальній 
кількості всіх злочинів, вчинених в області за рік).  

 
Стан злочинності – показник, що визначається рівнем, 

структурою, динамікою, коефіцієнтом та іншими показниками 
злочинності і дозволяє комплексно характеризувати злочинність як у 
абсолютних, так і у відносних одиницях виміру за певний період часу 
на певній території. 

 
Динаміка злочинності – кількісні та якісні зміни показників 

злочинності у часі в сторону збільшення або зменшення (рівня, 
структури, кількості осіб, які вчинили злочини). Можна аналізувати 
динаміку злочинності в цілому або по окремих її видах 
(насильницькій, корисливій, організованій). 
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Поточний аналіз щодо динаміки злочинності проводиться 
шляхом співставлення даних злочинності за рік з даними за попередній 
рік і забезпечує поточні потреби правоохоронної практики. 

 
Систематичний аналіз проводиться послідовно в хронологічному 

порядку за певний інтервал часу (5-10 років) і використовується за 
необхідності ґрунтовних наукових або прикладних досліджень. 

 
Аналіз сезонних коливань допомагає встановити загальні 

тенденції злочинності в залежності від пори року і є особливо 
актуальним для курортних місцевостей, де рівень злочинності суттєво 
зростає під час туристичного сезону. 

 
Абсолютне зростання (зниження) – це показник, який 

характеризує, на скільки одиниць (у абсолютному значенні) явище за 
певний період часу зросло або зменшилось. 

 
Темп зростання (зниження) – відносний показник, який 

характеризує, у скільки разів більше чи менше або скільки відсотків 
складає злочинність порівняно з аналогічним показником, обраним за 
базовий. 

 
Темп приросту (зменшення) – також відносний показник, який 

характеризує, на скільки відсотків зросла або знизилась злочинність 
порівняно з аналогічним показником, обраним за базовий. 

 
Обсяг злочинності – абсолютна кількість злочинів, 

зареєстрованих на певній території за певний період часу. 
 
Кримінально-правова структура злочинності – різновид 

структури злочинності, що характеризує вчинені злочини за різними 
критеріями (вік особи злочинця, осудність, повторність притягнення 
до кримінальної відповідальності; суспільна значущість об’єкта 
посягання; індивідуальний чи груповий спосіб діяння; вид співучасті; 
форма вини; спосіб вчинення злочину тощо).  

 
Соціально-демографічна структура розкриває співвідношення 

між кількістю злочинців за: статтю (чоловіча та жіноча злочинність); 
за віком (неповнолітні, дорослі: молодь, середнього віку, старшого 
віку, похилого віку); освітою (вища, професійно технічна, повна 
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загальна середня, базова загальна середня); зайнятістю (учні, 
працівники, підприємці, тимчасово не працевлаштовані, безробітні); 
громадянство (громадяни України, іноземні громадяни, особи без 
громадянства, мігранти, біженці).  

 
Кримінологічна структура злочинності – різновид структури 

злочинності, що характеризує певний вид злочинності за якісними та 
кількісними показниками (організовану, рецидивну, насильницьку 
злочинність за кількістю та видами злочинів, що її утворюють та 
категоріями осіб, які їх вчинили, а також якісні характеристики їх 
жертв). 

 
Кримінологічна характеристика злочинності – сукупність 

кількісно-якісних статистично значущих показників про злочин та 
особу злочинця, які відбивають ступінь їх суспільної небезпечності.  

 
Питома вага злочинності – показник структури злочинності, що 

відображає співвідношення частини злочинності до її загальної 
кількості. Характеризує обсяг окремого виду злочинів в загальній 
структурі злочинності і розраховується за формулою:  

ПВ  =           Зв______  
               Ззаг х 100%,  
де Зв – кількість злочинів певного виду, 
Ззаг – загальна кількість зареєстрованих злочинів. 
 
Географія злочинності – якісна характеристика концентрації 

злочинності в різних регіонах або на певній території (держава, 
область, район, місто, район міста, селище тощо). 

 
Ціна злочинності – економічні, соціальні, моральні, фізичні та 

інші шкідливі наслідки вчинених злочинів і витрати на утримання 
правоохоронної системи.  

 
Економічна шкода – втрати внаслідок недоотримання валового 

внутрішнього продукту; витрати держави на утримання судових, 
правоохоронних органів, установ виконання покарань; виплати 
потерпілим пенсій, компенсацій, витрати на їх лікування тощо. 
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Характер злочинності – частка найбільш небезпечних злочинів в 
структурі злочинності та осіб, які їх вчинили. Розраховується за 
формулою:  

ХЗ  =  Зт,,,,,,,,,, 
               Зз х 100%,  
де Зт – показник обсягу тяжкої злочинності (тяжкі та особливо 

тяжкі злочини),  
Зз – показник загального обсягу злочинності. 
 
Латентна злочинність (від лат. latens – прихований, невидимий) – 

частина злочинності, що представляє собою сукупність злочинів, не 
відображених в офіційній кримінальній статистиці.  

 
Види латентності злочинів: 1) природна (неповна реєстрація 

злочинів у зв’язку з об’єктивними причинами: непоінформованість 
потерпілого, обмежені можливості розкриття і розслідування 
злочинів); 2) штучна (наслідок необґрунтованого ухилення або 
недбалого ставлення до реєстрації злочинів); 3) суміжна (наслідок 
помилкової або навмисно неправильної кваліфікації тяжкого злочину 
як менш тяжкого. 

 
Методи виявлення латентної злочинності – опитування 

населення; експертна оцінка; аналіз публікацій ЗМІ, мережі Інтернет, 
соціальних мереж; аналіз економічної діяльності підприємств та аналіз 
технологічного процесу виробництва; аналіз обліків медичних закладів 
щодо звернень громадян за медичною допомогою; порівняння 
кількості скарг і заяв громадян про злочини, поданих до різних установ 
та оприлюднених у засобах масової інформації, із даними 
кримінальної статистики. 

 
Територіальні відмінності злочинності (територіальний 

розподіл злочинності) – відмінності злочинності, її видів стосовно 
певних регіонів, що дозволяють визначити стійку систему кількісних і 
якісних характеристик злочинності в регіонах з різними соціально-
економічними і соціально-культурними, етнічними параметрами.  

 
Демографічна структура злочинності – склад осіб злочинців, 

поділених за демографічними ознаками: статі, віку, освіти, сфери та 
місця роботи, осідлості тощо. 
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ТЕМА 4. ДЕТЕРМІНАЦІЯ СУЧАСНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. 
ЗАРУБІЖНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРИЧИН ЗЛОЧИННОСТІ 

Детермінація злочинності та окремого злочину. Взаємозв’язок 
причин і умов злочинності. Економічні, соціальні, політичні, 
ідеологічні детермінанти злочинності. Криміногенні фактори сучасної 
злочинності в Україні.  Концепції причин виникнення злочинності у 
зарубіжній кримінології.  

Детермінація злочинності та окремого злочину. Детермінація 
злочинності – це визначення причин та умов, що сприяють існуванню 
та розповсюдженню злочинності. Детермінація сучасної злочинності в 
Україні. Взаємозв’язок причин і умов злочинності. Економічні, 
соціальні, політичні, ідеологічні детермінанти злочинності. Біологічні, 
соціальні та психологічні теорії виникнення злочинності. Криміногенні 
фактори сучасної злочинності в Україні (об’єктивні та суб’єктивні 
фактори).  

Механізм індивідуальної злочинної поведінки. Роль потерпілого у 
створенні криміногенної ситуації. Мотивація злочинної діяльності. 
Мотив вчинення одиничного злочину та його співвідношення з 
мотивацією. Класифікація життєвих ситуацій та їх роль в механізмі 
індивідуальної злочинної поведінки. Значення вивчення детермінант 
вчинення окремого злочину та злочинності по видах і в цілому для 
працівників правоохоронних органів. 

Концепції причин виникнення злочинності у вітчизняній та 
зарубіжній кримінології. Біологічні теорії причин злочинності. 
Соціологічні теорії причин злочинності. Класична школа 
позитивістського напрямку кримінології. 

Поняття кримінологічної детермінації 
Детермінувати (від лат. determinare – визначити) означає 

обумовлювати, прирікати, опосередковувати, викликати. Детермінізм 
включає усі зв’язки, які виражають залежність об’єктів, явищ, її 
існування та змінювання від будь-яких інших обставин. Існують різні 
види соціальної, в тому числі і криміногенної, детермінації. 

Криміногенна детермінація виражається у двох основних видах – 
спричиненні (генетичний зв’язок – причина – наслідок) та обумовленні 
(зв’язок сприяння, створення сприятливих умов для формування та 
реалізації причин) злочинності. 
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До системи кримінологічної детермінації входять такі 
детермінанти, як: причини, умови, кореляція (кореляційна залежність), 
системно-структурний зв’язок, зв’язок станів тощо. 

Причини та умови злочинності – це система негативних для 
відповідної суспільно-економічної формації та даної держави 
соціальних явищ, які детермінують злочинність як свій наслідок. 

Причинами називають такі явища (або сукупність 
взаємозв’язаних явищ), які породжують, викликають інші явища – 
можливі їх наслідки. Причинність у суспільстві має соціальний, 
об’єктивний характер, тобто вона притаманна самим явищам дійсності. 

Специфіка причинного зв’язку – це зв’язок коли одне явище 
породжує інше явище. Причини злочинності мають множинний 
характер, тому повинна бути комплексність при підході до 
причинності.  

Умови – це обставини, які: а) сприяють; б) перешкоджають 
реалізації причини та слідства; в) або створюють певний фон (колорит 
реалізації, який може бути природним, національним тощо).  

Фактори – також поділяються на: а) криміногенні; б) антикри-
міногенні; в) фонові. Як комплекс причин, існує і комплекс умов. 

Злочинність ми аналізуємо в плані існування двох 
кримінологічних принципів: а) системний підхід; б) принцип розвитку 
(не обов’язково це процеси еволюційні, вони можуть бути 
інволюційними).  

Причини злочинності: 
– соціально-психологічні обставини, що безпосередньо 

породжують і відтворюють злочинність та злочини як свій 
закономірний наслідок; 

– основа та сутність наслідку; 
– вихідний і визначальний елемент взаємозв’язку негативних 

соціальних явищ. 

Умови злочинності: 
– явища, котрі безпосередньо не породжують злочинності 

(наслідку), але слугують певними обставинами, що сприяють її 
виникненню та існуванню; 

– певним способом впливають на розвиток причинного зв’язку; 
– сприяють або не перешкоджають породженню злочинності. 
З огляду на це, під причинами злочинності слід розуміти ту 

сукупність соціальних явищ і процесів, які її породжують, 
обумовлюють її існування та відтворення у суспільстві. 



 118 

Умови – є другим після причин видом детермінант, їх зв’язок з 
причиною та наслідком називають обумовленням. 

До умов злочинності належать ті обставини, які самі по собі не 
породжують безпосередньо дане явище, але супроводжують його 
причини, забезпечують їх певний розвиток, необхідний для 
виникнення наслідку. Кримінологія зараховує до умов злочинності ті 
об’єктивні обставини, що супроводжують її причини та взаємодіють з 
ними і тим самим сприяють виникненню і поширенню злочинних 
проявів у суспільстві. 

Під кореляцією мається на увазі синхронна залежність декількох 
масових явищ між собою. Подібна кореляційна залежність щодо 
предмета кримінології має місце, наприклад, між рівнем і структурою 
злочинності, з одного боку, і деякими соціально-демографічними 
процесами – з іншого, між рівнем злочинності і порою року. 

Системно-структурний зв’язок означає зв’язок однієї соціальної 
системи з елементами іншої, більш високого рівня системи. Так, 
злочинність пов’язана з елементами системи, що аналізується. Вона 
стикається і опосередковується іншими видами правопорушень – 
дисциплінарними, адміністративними, цивільно-правовими деліктами. 

Зв’язок станів – це опосередкування одного стану даної системи 
іншим. Коли ми говоримо про злочинність, то подібний зв’язок 
вбачається між окремими її частинами, яка характеризується їх 
антисоціальною спрямованістю (наприклад, між первинною і рецидив-
ною, між злочинністю неповнолітніх і злочинності взагалі та інше). 

Класифікація причин та умов злочинності 
Класифікація причин та умов злочинності: 
За механізмом дії: 
– негативні соціальні явища і процеси, що детермінують всю 

злочинність в цілому (економічна та політична криза, падіння рівня 
моральності, освіченості населення; безробіття; проституція; 
наркоманія, алкоголізм; бездоглядність дітей; 

За соціальною природою: 
– об’єктивні криміногенні детермінанти – існують незалежно від 

волі та свідомості людей (історично-обумовлений рівень розвитку 
виробничих сил; стихійні лиха та явища природи), що не можуть бути 
усунені негайно; 

– піддаються лише нейтралізації, блокуванню, звуженню, або 
перешкоджанню їх розвитку та криміногенному впливу (відставання 
свідомості населення від буття; індивідуальної свідомості від 
суспільної; суперечності соціального розвитку); 
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– суб’єктивні криміногенні детермінанти – цілком залежать від 
волі та свідомості людей; 

– результат недоліків діяльності людини у різних сферах 
(господарській, культурно-виховній, правозастосовній, 
правоохоронній, політичній, освітній, управлінській, …); 

За рівнем дії: 
– причини та умови злочинності в цілому (макрорівень); 
– причини та умови різних груп злочинів (мікрорівень); 
– причини та умови окремих видів злочинів (мікрорівень); 
За змістом: 
– економічні;     – політичні; 
– ідеологічні;     – правові; 
– організаційно-управлінські;  – технічні;  
– соціально-психологічні;   – індивідуально-психологічні; 
– культурно-виховні; 

Детермінанти злочинності залежно від їх рівня дії поділяються на:  
1) чинники злочинності в цілому;  
2) чинники окремих видів злочинності;  
3) чинники конкретних злочинів. 
Інший вид рівневого підходу передбачає виявлення причин і умов 

злочинності (в цілому або окремих структурних її підрозділів)  
на рівні усього суспільства (макрорівень),  
окремих його соціальних груп і сфер соціального життя,  
і на рівні окремого індивіда (мікрорівень). 
Ці рівні взаємопов’язані, але зміст причин і умов злочинності на 

кожному з них не однаковий. 
На загально-соціальному рівні виявляються найбільш загальні 

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

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

На індивідуальному рівні мова йде про причини й умови 
конкретного злочину скоєного конкретною особою, тут багато 
індивідуального, суб’єктивного, ситуаційного, іноді випадкового 
(особливості особистості й життєвий досвід, зв’язки, знайомства тощо). 

За змістом криміногенні детермінанти прийнято підрозділяти на 
економічні, політичні, ідеологічні, соціально-психологічні, культурно-
виховні, організаційно-управлінські. 

В якості економічних умов злочинності можуть виступати такі, як; 
не відповідність між рівнем розвитку суспільного виробництва і 



 120 

постійно зростаючими потребами членів суспільства; розбіжності між 
формами праці, умовами життя, різними прошарками населення, 
безробіття, товарний дефіцит, інфляція та ін. 

За суттю детермінанти злочинності поділяються на соціальні і 
біологічні. Правильний підхід до аналізу соціального і біологічного у 
причинах злочинності дозволяє виявити взаємозв’язки біологічного, 
психологічного і соціального у процесі вивчення злочинності, її 
причин, особистості злочинця і розробці засобів попередження 
злочинності. 

Будь-яка людина, в тому числі і злочинець, виступає в реальному 
житті як цілісна істота, яка проявляє себе у єдності біологічних, 
психологічних і соціальних характеристик. 

Причини та умови злочинності розрізняються також по часовій і 
просторовій розповсюдженості. Потрібно розрізняти причини та 
умови, які діють відносно постійно і тимчасово (наприклад, у зв’язку з 
будь-якими одноразовими обставинами або пригодами) на всій 
території держави, окремих її регіонів і специфічних зон (міська та 
сільська місцевість, портові міста, курортні зони і т.п.), а також, які 
мають місцевий локальний характер. 

Контрольні питання по темі: 
Які обставини викликають вчинення злочинів? 
Що сприяє існуванню та розвитку злочинності? 
Які сучасні причини злочинності ви можете назвати в Україні та 

світі? 
Які умови сприяють вчиненню злочинів в сучасному українському 

суспільстві? 
Як впливають політичні зміни на стан злочинності? 
Як впливає світова економічна криза на злочинність в Україні? 
Як впливають проблеми конкретної особи на вчинення злочину? 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ № 4 

Завдання № 1 
Складіть схему факторів, що впливають на вчинення злочинів на 

рівні держави. 

Завдання № 2 
Складіть схему факторів, що впливають на вчинення злочинів на 

рівні конкретно визначеної території (область, місто, район, окрема 
дільниця). 

Завдання № 3 
Складіть схему факторів, що впливають на вчинення злочинів 

відносно групи осіб або конкретної особи. 

Завдання № 4 
На підставі статистичних даних Генеральної прокуратури України 

по кількості відкритих кримінальних проваджень за 2015-2020 роки 
скласти схеми (за ступенем значимості): 

1) змістовної характеристики причин та умов сучасної злочинності 
в Україні за 2015-2020 роки; 

2) сучасних причин злочинності в Україні за 2015-2020 роки; 
3) сучасних умов злочинності в Україні за 2015-2020 роки; 
4) сучасних причин та умов насильницької злочинності в Україні 

за 2015-2020 роки; 
5) сучасних причин та умов корисливої злочинності в Україні за 

2015-2020 роки; 
6) сучасних причин та умов вуличної злочинності в Україні за 

2015-2020 роки. 

Завдання № 5 
За наданою нижче фабулою визначте причини та умови вчинення 

конкретного злочину. 
(Справа № 664/3640/18, Провадження № 1-кп/664/104/20. Вирок 

від 20.02.2020 р. Цюрупінського районного суду. URL : 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87727485) 

Фабула: 
Б. раніше судимий: 1) 28.12.2009 р. районним судом і за ч. 2 ст. 

186 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 4 
роки, 2) 21.04.2011 р. за ч. 2 ст. 185, ч. 4 ст. 70 КК України до 
покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років. 

14 серпня 2018 р. близько 02.30 год. Б., переслідуючи корисливий 
умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_973/ed_2020_01_16/pravo1/T012341.html?pravo=1#973�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_973/ed_2020_01_16/pravo1/T012341.html?pravo=1#973�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_958/ed_2020_01_16/pravo1/T012341.html?pravo=1#958�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_311/ed_2020_01_16/pravo1/T012341.html?pravo=1#311�
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усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, 
передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 
перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись в 
приміщенні житлового будинку Адреса-3, шляхом зловживання 
довірою потерпілого Ю., під приводом здійснення телефонного 
дзвінка з подальшим поверненням, повторно заволодів мобільним 
телефоном марки «Prestigio», моделі «Wize ОК3», помаранчевого 
кольору, вартість якого відповідно до висновку експерта НДЕКЦ МВС 
України № 2988-МТ від 23.10.2018 р. становить 1033,33 грн., чим 
спричинив потерпілому Ю. матеріальну шкоду в зазначеному розмірі. 

Вказаними умисними діями Б. вчинив злочин, передбачений ч. 
2 ст. 190 КК України – заволодіння чужим майном шляхом 
зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно. 

Крім того, 14 серпня 2018 р. близько 03.00 год. Б., переслідуючи 
корисливий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, 
усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, 
передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 
перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись в 
приміщенні житлового будинку, шляхом вільного доступу, повторно, 
здійснив крадіжку ноутбуку марки «Lenovo G700», моделі «20251», 
чорного кольору, у технічно-справному стані, з комплектуючим до 
нього заводським зарядним пристроєм, без батареї, вартість якого 
відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України 
№ 2988-МТ від 23.10.2018 р. становить 3766,67 грн, чим спричинив 
потерпілому З. матеріальну шкоду в зазначеному розмірі. Вказаними 
умисними діями Б. вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 185 КК 
України – таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене 
повторно. 

Завдання № 5 
За наданою нижче фабулою визначте причини та умови вчинення 

конкретного злочину. 
Фабула: 
Д., будучи раніше не судимою; ігноруючи, моральні засади 

суспільства уставленні до виховання дітей, в період часу, а саме: 
24.04.2018 р., 26.04.2018 р. та 30.04.2018 р., маючи умисел на 
використання своєї малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, з 
корисливих мотивів, систематично використовувала свою малолітню 
доньку Ю., для випрошування грошей у сторонніх осіб з метою 
отримання прибутку, при цьому малолітня Ю. постійно знаходилась 
рядом з нею чим викликала жалість та милосердя у громадян, які 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1010/ed_2020_01_16/pravo1/T012341.html?pravo=1#1010�
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давали гроші. Дані факти мали місце на території, яка прилягає до 
приміщення магазину «Продукти-793» Товариства з обмеженою 
відповідальністю "АТБ-маркет", де Д. діючи умисно та незаконно, з 
метою отримання доходу, з корисливих мотивів, використовувала 
свою малолітню доньку Ю. для заняття жебрацтвом, а саме 
систематичного випрошування грошей у сторонніх осіб. З цією метою 
Д. утримуючи малолітню Ю. на руках, випрошувала гроші у сторонніх 
людей на покупку продуктів харчування. У результаті таких дій, 
багаторазового випрошування грошей у сторонніх осіб, Д. отримувала 
грошові кошти, які витрачала на власний розсуд. 

Таким чином, Д. своїми діями вчинила кримінальне 
правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 150-1 КК України, що полягає у 
використанні малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 
(систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних 
цінностей у сторонніх осіб). 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909373/ed_2018_06_07/pravo1/T012341.html?pravo=1#909373�
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ № 4 

1. Детермінізм – це:  
а) вчення про закономірний, необхідний зв’язок усіх подій і явищ 

та їх причинної обумовленості; 
б) загальна категорія, що характеризує походження явищ, які 

вивчаться у природі і суспільстві; 
в) це процес спричинення та обумовлення злочинності; 
г) зв’язок між явищем та його наслідками в кримінології; 
д) безпосередній причинний зв’язок між кожним злочином та його 

наслідками. 
 

2. Вчення, яке стверджує, що злочинній поведінці окремі 
індивідууми навчаються у тих, з ким вони пов’язані, і розкриває 
теорію: 

а) відчуження; 
б) конституціональної схильності; 
в) соціального інтеракціоналізму; 
г) соціальної аномії; 
д) диференційованого зв’язку. 
 

3. Дайте визначення причинності в кримінології: 
а) явище, яке обумовлює злочинність; 
б) зв’язок між явищами; 
в) сукупність причин і умов; 
г) різниця між поняттям «причина злочинності» й «умова 

злочинності». 
 

4. Причини злочинності – це: 
а) негативні явища, що не породжують злочинність, але й не 

перешкоджають її існуванню у суспільстві; 
б) явища, які суттєво впливають на злочинність; 
в) негативні явища, які породжують злочинність як свій 

безпосередній наслідок; 
г) зв’язок між умовою і обставиною. 
 

5. Умови злочинності – це: 
а) негативні явища, що не породжують злочинність, але сприяють 

створенню причини, супроводжують її та не перешкоджають настанню 
наслідку-злочину; 
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б) явища, які суттєво впливають на злочинність; 
в) негативні явища, які породжують злочинність як свій 

безпосередній наслідок; 
г) зв’язок між причиною і обставиною. 
 

6. За структурою детермінанти підрозділяються на: 
а) детермінанти усієї злочинності; 
б) детермінанти окремих видів злочинів; 
в) детермінанти ідеологічні; 
г) детермінанти рецедивної злочинності; 
д) детермінанти злочинності неповнолітніх. 
 

7. За соціальною природою детермінанти підрозділяються на: 
а) регіональні; 
б) локальні; 
в) об’єктивні; 
г) регіональні та локальні. 
 

8. За механізмом дії причини злочинності класифікуються на: 
а) негативні соціальні явища; 
б) об’єктивні криміногенні детермінанти; 
в) результати недоліків людської діяльності; 
г) соціально-психологічні чинники. 
 

9. За змістом криміногенні детермінанти підрозділяють на: 
а) економічні, політичні, ідеологічні; 
б) негативні, позитивні соціальні явища; 
в) детермінанти первинної та рецидивної злочинності; 
г) детермінанти усієї злочинності або її окремих видів.  
 

10. Опосередкування одного стану системи іншим – це: 
а) системно-структурний зв’язок; 
б) зв’язок станів; 
в) кореляція; 
г) фактори злочинності; 
д) умови злочинності. 
 

11. Синхронна залежність декількох масових явищ між собою – це: 
а) причини злочинності; 
б) умови злочинності; 
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в) кореляція; 
г) системно-структурний зв’язок злочинності; 
д) фактори злочинності. 
 

12. До загальних детермінантів злочинності в Україні відносять: 
а) міграційні чинники; 
б) екстремістські чинники; 
в) економічні, політичні, ідеологічні, соціальні чинники; 
г) релігійні та етнічні чинники. 
 

13. Засновником біологічного напрямку в світовій кримінології є: 
а) Р. Гарофало; 
б) Е. Дюркгейм; 
в) Ч. Ломброзо; 
г) Ч. Бекаріа. 
 

14. Засновником психо-аналітичної школи кримінології є: 
а) Ч. Ломброзо; 
б) З. Фрейд; 
в) Ч. Бекаріа; 
г) Е. Кречмер. 
 

15. До соціологічного напрямку розвитку кримінології відносять 
наступні теорії: 

а) теорія множинних факторів; 
б) хромосомна теорія; 
в) теорія конституційного нахилу; 
г) теорія близнюків. 
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ДО ТЕМИ № 4 

Детермінанти злочинності (криміногенні детермінанти) – 
комплекси соціальних явищ, спільна дія яких породжує злочинність.  

 
Види детермінант злочинності: 1) за механізмом дії: а) причини; 

б) умови; 2) за рівнем функціонування криміногенної системи: а) за 
допомогою зв’язку заподіяння, опосередкування і обумовлення; б) 
кореляційно-функціональні залежності (наприклад, залежність 
злочинності і ряду соціально-демографічних чинників); 3) за рівнем 
узагальнення: а) загальні причини та умови злочинності; б) причини 
та умови груп злочинів (рецидивних, злочинів неповнолітніх, 
корисливих та ін.); в) причини та умови окремих конкретних злочинів; 
4) за змістом: а) соціально-психологічні (наприклад, негативні явища і 
процеси у сфері соціальної психології суспільства, спільнот і 
індивідуумів); б) соціально-економічні (наприклад, різке падіння рівня 
життя людей, розшарування суспільства на високооплачуваних і 
незаможних; зростання безробіття; відсутність житла у значної 
частини населення (молоді); високі ціни на життєво-важливі продукти 
харчування та товари першої необхідності; відмінності між умовами 
життя в містах і у сільській місцевості; наявність різноманітних форм 
власності та ін.); в) ідеологічні; г) політичні; д) організаційно-управ-
лінські; е) виховні (наприклад, погана профілактична робота за місцем 
проживання); є) правові; 5) за природою: а) об’єктивні; б) об’єктивно-
суб’єктивні; в) суб’єктивні; 6) за глибиною (силою дії): а) корінні та 
некорінні; б) основні і неосновні; в) головні і неголовні; 7) за на-
ближенням до події злочину: а) найближчі; б) віддалені; в) безпосе-
редні; г) опосередковані. 

 
Кримінологічна детермінація – процес визначення 

(обумовлення) злочинності сукупністю явищ, процесів, фактів та 
проявів, з якими вона взаємопов’язана.  

 
Причина (причини) злочинності – явище (сукупність явищ), що 

породжує злочинність як наслідок.  
 
Об’єктивні причини злочинності – причини, що не залежить від 

волі людини: конкретні суперечності у суспільному бутті, в 
економічних і соціальних відносинах людей, труднощі і вади, що 
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породжують антигромадську мотивацію і злочинну поведінку (тяжка 
праця і невелика заробітна платня). 

 
Економічні детермінанти – пов’язуються з недоліками 

організації, координації та функціонування економічної системи, яка є 
основою соціальної системи, що являє собою сучасне суспільство. 

 
Політичні детермінанти – пов’язані із недоліками 

функціонування політичної підсистеми суспільства. Політична система 
поєднує сукупність засобів та форм взаємодії політичних інститутів 
різних рівнів, в процесі здійснення влади та керування суспільством. 

 
Соціальні детермінанти – пов’язуються з негативними проявами 

свідомості як окремої особистості, так і з усталеними зв’язками і 
відносинами, що склалися у суспільстві взагалі. 

 
Правові детермінанти, які пов’язуються з недоліками правової 

системи суспільства які зумовлюють неспроможність виконання нею 
регуляторної функції. 

 
Організаційно-управлінські детермінанти, які пов’язані з 

дефектами функціонування інститутів влади й державного управління 
економічними й суспільними процесам. 

 
Суб’єктивні причини злочинності – причини, що залежать від 

волі людини: певні елементи соціальної психології, що проявляються у 
спотворених потребах, інтересах, цілях, мотивах, етичних цінностях і 
правосвідомості осіб, які вчиняють злочини (бажання розважатися, 
вживати алкоголь, наркотики і небажання працювати, щоб мати кошти 
на все це). 

 
Криміногенність – кримінологічно значуща властивість об’єкта 

запобігання злочинності, що показує конкретну взаємозалежність 
об’єкта і конкретного злочину, злочинності взагалі.  

 
Причини окремого (конкретного) злочину – негативні соціальні 

явища і процеси, під впливом яких у винної особи виникають глибокі і 
стійкі антигромадські погляди, звички, що зумовлюють внаслідок 
криміногенної мотивації її внутрішню готовність вчинити злочин.  
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Умови злочинності – явища, що безпосередньо не породжують 
злочинності (наслідку), але є певними обставинами, що сприяють її 
виникненню та існуванню (створюють живильне середовище для 
виникнення, існування, розвитку причин злочинності).  

 
Умови окремого (конкретного) злочину – зовнішні об’єктивні 

негативні факти реальної дійсності, що полегшили вчинення злочину і 
сприяли досягненню злочинної мети, результату.  

 
Причинний зв’язок характеризує таку взаємозалежність між 

об’єктами, при якому один з них (причина) породжує інший 
(наслідок). 

 
Обумовлюючий зв’язок характеризує таку взаємозалежність між 

об’єктами при якій один з них (умова) сприяє або створює можливість 
виникнення та прояву іншого – причини, яка породжує наслідок. 

 
Функціональний зв’язок відображає об’єктивну відповідність у 

співіснуванні певних об’єктів, а також паралелізм у співіснуванні і 
мінливості двох факторів. 

 
Статистичний зв’язок полягає в зміні характеру розподілу 

одного фактора в залежності від зміни іншого. 
 
Зв’язок станів характеризується тим, що один стан певного 

об’єкту в даний момент з необхідністю визначає стан іншого об’єкту у 
дещо віддаленій перспективі. 

 
Кореляційний зв’язок – це зв’язок де за основу береться середнє 

значення фактору або явища, при виявленні розподілу одного явища 
прямо пропорційно розподілу іншого, кореляція носить позитивний 
характер, якщо обернено пропорційний – негативний.  

 
Фактор(и) злочинності – сукупність різних явищ та процесів, що 

пов’язані з позитивними змінами у стані, структурі та динаміці 
злочинності (причини, умови, кореляція, зв’язок станів). 

 
Види факторів злочинності: 1) криміногенні (зменшення рівня 

оплати праці внаслідок інфляції); 2) антикриміногенні (посилення 
кримінальної відповідальності та покарання за окремі види злочинів, 
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криміналізація); 3) нейтральні (реформування правоохоронних 
органів, що призвело до паралізації їх роботи за окремими напрямами). 

 
Криміногенна обстановка – сукупність факторів, що сприяють 

збереженню або зростанню злочинності (окремого її роду або виду) на 
певній території.  

 
Кримінальна обстановка – позначення стану злочинності в 

відповідних часово-просторових координатах без урахування 
криміногенних факторів, які цей стан зумовлюють або сприяють йому.  

 
Мотив вчинення одиничного злочину – рушійна сила до 

вчинення злочину конкретною особою, внутрішнє спонукання 
індивіда, що обумовлює його злочинну активність, в основі якої 
лежать потреби, інтереси, потяги, емоції, установки, ідеали суб’єкта 
злочину.  

 
Мотивація злочинної діяльності – сукупність 

психофізіологічних процесів та станів, спрямованих на формування 
мотивів злочинної діяльності в певній життєвій ситуації на підставі 
соціальної та генетичної інформації, з метою досягнення реалізації 
індивідуально-значимих потреб. 

 
Самодетермінація злочинності – обумовленість злочинності 

внутрішньо притаманними їй, як системно-структурному утворенню, 
зв’язками і залежностями, які підтримують або підсилюють її 
відтворення в конкретних умовах місця і часу (сама злочинність 
продукує себе, аналогічні злочини, типи поведінки, формування особи 
злочинця).  

 
Френологія – вчення про локалізацію в різних ділянках мозку 

(деяких ділянках мозку) окремих психічних здібностей, які 
діагностуються шляхом обстеження зовнішнього рельєфу черепа.  

 
Психоаналітична школа в кримінології (З. Фрейд) – розглядала 

злочинність як результат дефективного розвитку особистості. Суть 
його поглядів полягає в тому, що людина від народження біологічно 
приречена на постійну боротьбу із властивими їй глибинними 
інстинктами, такими як агресивність, страх. 
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Теорія конституційного нахилу (Е. Кречмер) – відповідно до цієї 
теорії між структурою тіла і психологічними рисами особистості, 
передусім характером, наявний прямий зв’язок, а тому соціальна і 
антисоціальна поведінка твердо й спадково визначається фізичною 
конституцією людини. 

 
Теорія сімейного дерева – доведення наявності спадкоємної 

схильності до злочинів за допомогою вивчення родоводу злочинців у 
декількох поколіннях. 

 
Теорія близнюків пов’язує злочинність із генетичними факторами 

і доводить спадковий нахил до злочинності однаковою мірою в 
ідентичних (однояйцевих) близнюків і різною – в неідентичних. 

 
Хромосомна теорія – теорія підвищеної криміногенності осіб з 

набором хромосом типу XYY. 
 
Теорія соціальної дезорганізації – існування злочинності – не 

зло, а нормальний фактор суспільного життя, якщо злочинність сягає, 
але не перевищує певний визначений рівень. Злочинна ж поведінка є 
наслідком конфліктів, що визначаються відмінністю світогляду, 
звичок, стереотипів поведінки індивідів і соціальних груп. 

 
Теорія множинності факторів – причинами злочинності виступає 

велика група факторів різноманітної природи: фізичні, кліматичні, 
територіальні, психічні, антропологічні, соціальні. 
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ТЕМА 5. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ  
ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ  

ПРО ЖЕРТВУ ЗЛОЧИНУ 

Поняття особи злочинця в кримінології. Соціальне і біологічне в 
особі злочинця. Соціально-демографічна та морально-психологічна 
характеристика засуджених за вчинення злочинів. Класифікація осіб, 
що вчинили злочини. Типологія злочинців. Фактори, що впливають на 
формування особи злочинця.  

Механізм індивідуальної злочинної поведінки. Роль потерпілого у 
створенні криміногенної ситуації. Мотивація злочинної діяльності. 

Поняття особи злочинця в кримінології та її відмежування від 
особи, яка вчинила злочин. Особа злочинця – це особистість людини, 
яка займається злочинною діяльністю, тобто неодноразово і 
заплановано вчиняла дії, заборонені кримінальним законом. 

Криміногенна особа та її співвідношення з особою злочинця і 
суб’єктом злочину. Механізм формування особи злочинця. Фактори, 
що впливають на формування особи злочинця. Етапи формування 
особи злочинця. Соціальне і біологічне в особі злочинця. Структура 
особи злочинця. Соціально-демографічні, морально-психологічні риси 
особи злочинця. Класифікація осіб, які вчинили злочини. Типологія 
злочинців. Роль аномалій психіки в детермінації злочинної поведінки. 
Різні підходи щодо вивчення структури особи злочинця. Обсяг, межі 
та способи вивчення особи злочинця в кримінології.  

Зарубіжний досвід у вивчені особи злочинця. Практичне 
використання даних отриманих про особу злочинця в діяльності 
органів внутрішніх справ. Обліки в органах поліції та їх використання 
при вивченні криміногенної особи та особи злочинця працівниками 
кримінальної поліції, патрульної поліції та досудового слідства.  

Віктимологія – вчення про жертву злочину. Становлення 
віктимології як самостійного напрямку кримінологічних досліджень. 
Функції віктимології. Поняття віктимізації та віктимності особи.  

Класифікація жертв злочинів. Зв’язок «злочинець – потерпілий» в 
кримінології. Поняття віктимної ситуації. Рівень віктимності 
(коефіцієнт спеціальної віктимності за особами). Класифікація 
поведінки жертви та її роль в механізмі вчинення злочину. Значення 
вивчення жертви злочину в оперативно-службовій та професійній 
діяльності органів поліції і різних підрозділів. 
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Суїцидальна поведінка особи. Співвідношення економічних та 
соціальних негараздів в українському суспільстві та рівня суїцидів. 
Моральна оцінка самогубств в різні історичні епохи. Механізм 
суїцидальної поведінки особи. Фактори, що підштовхують особу до 
самогубства. Зв’язок суїцидальної поведінки зі злочинністю.  

Віктимологічна та суїцидальна профілактика. Сучасні проблеми 
української віктимологічної профілактики. Роль органів поліції та 
різних підрозділів у попередженні суїциду населення. 

Поняття особи злочинця 
Зміст поняття особи злочинця поєднує в собі соціологічне поняття 

особи і юридичне поняття злочинця, тому проблема особи злочинця 
має вирішуватись на основі загально-соціологічного вчення про особу. 

Поняття “людина” включає нерозривну єдність різних сторін її 
суті: соціальної, психологічної, біологічної. У понятті “особа” 
фіксується лише специфічно соціальні ознаки. Особа – це соціальна 
сутність людини, те, ким вона стала у процесі соціалізації, своєї 
діяльності в суспільстві. Соціальні якості конкретної особи пов’язані з 
рівнем її свідомості, змістом внутрішнього духовного світу. 
Обумовлена соціальним середовищем і попереднім досвідом 
свідомість стає активним елементом особи, визначаючи у конкретних 
випадках вибір нею тієї чи іншої соціальної позиції, лінії і форми 
поведінки. Таке розуміння особи передбачає діалектичну єдність 
соціального і психологічного, їх взаємну обумовленість. 

Вивчення особи злочинця у кримінології підпорядковано 
виявленню закономірностей злочинної поведінки, злочинності як 
масового явища, їх детермінації є розробці науково обґрунтованих 
рекомендацій щодо боротьби зі злочинністю. 

Особа наділена неповторними ознаками і якостями, які 
відображають індивідуальний життєвий досвід людини, її буття, 
обумовлені конкретним змістом її сімейних, виробничих, побутових та 
інших відносин і зв’язків, тим мікросередовищем, у якому вона живе. 
Людину як особу формує вся сукупність економічних, політичних, 
ідеологічних, моральних, правових, побутових, культурних, 
естетичних та інших умов, які становлять зміст громадського та 
індивідуального буття, їх відображення у суспільній та індивідуальній 
свідомості. Викладене має важливе значення для правильного 
розуміння особи злочинця, є основою для розкриття “механізму” 
формування подібних осіб, вказує на можливі джерела негативних 
моральних якостей та антигромадських поглядів. 
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Людина не народжується особою, а стає нею у процесі свого 
розвитку, входження в соціальне середовище, засвоєння навколишньої 
дійсності, ідей, поглядів, норм моралі і звичок, поведінки, властивих 
соціуму, до якого вона належить. Процес, протягом якого особа 
розвивається і змінюється, отримуючи конкретне соціальне обличчя, 
називається соціалізацією. Дефектом соціалізації є особа злочинця, яка 
формується поступово. Більшість кримінологів вважає, що немає 
людей, приречених на вчинення злочинів, злочинцями вони стають 
внаслідок дефектів їх соціалізації. 

Оскільки поняття “особа злочинця” має соціально-правовий 
характер і поєднує загально-соціальне поняття “особа” і юридичне 
поняття “злочинець”, то вчинення злочину виявляє в особі тільки її 
антисуспільну спрямованість, але не розкриває повністю її соціальної 
сутності. Правильне судження про людину в цілому можливе лише на 
підставі усіх її ознак і проявів як особи. Тільки тому сукупність та 
співвідношення соціально-позитивних і соціально-негативних якостей 
дають повне уявлення про осіб, які вчинили злочини. Особі злочинця 
також притаманна певна система морально-психологічних переконань, 
властивостей, установок, інтелектуальних, емоційних і вольових 
якостей. Морально-психологічні особливості особи злочинця 
перебувають у діалектичному зв’язку з її соціальними властивостями, 
а тому мають розглядатися у їх єдності. 

Виходячи з наведеного, можна сказати, що особа злочинця – це 
сукупність соціально значимих властивостей, ознак, зв’язків і 
відносин, які характеризують людину, винну в порушенні 
кримінального закону, в поєднанні з іншими (неособистими) умовами 
та обставинами, що впливають на її злочинну поведінку. 

Одним з найбільш складних і важливих теоретичних питань 
кримінального права і кримінології є відмінність понять “суб’єкт 
злочину” і “особа злочинця”, що, на перший погляд, схожі, але по 
своїй суті і змісту різні. Разом з тим ототожнення цих понять неминуче 
приводить до методологічної помилки, що підстерігає кожного 
дослідника при їх вивченні. Тому істотним і необхідним моментом з 
позиції теорії є розмежування чи відмінність цих понять друг від 
друга. 

“Суб’єкт злочину” як кримінально-правове поняття за своїм 
змістом більш конкретно стосовно поняття “особа злочинця”, тому що 
обмежено законодавчими ознаками (фізична особа, осудність і вік), що 
мають кримінально-правове значення для особи, що вчинило злочинне 
діяння. Таким чином, “особа злочинця”, як більш широке поняття ніж 
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“суб’єкт злочину”, охоплює, крім ознак суб’єкта злочину, ще і всілякі 
характеристики й особливості, що лежать за межами складу, які 
обов’язково враховуються судом при призначенні покарання за 
вчинене суспільно небезпечне діяння. При цьому досліджується особа 
злочинця в її взаємодії із соціальним середовищем і поряд із соціально-
демографічними даними. Для повної кримінологічної характеристики 
особи злочинця, необхідно володіти інформацією щодо кримінально-
правової характеристики, яка містить у собі сукупність зведень про 
спрямованість злочинної поведінки, мотивах і цілях злочину, минулих 
судимостях, рецидиву, виконанні одночасно декількох злочинів тощо. 

Вивчення особи злочинця повинно будуватися на твердій правовій 
підставі, тобто повинні вивчатися особистості тих, хто по закону 
вважається суб’єктом злочину. Тому, дана категорія має часові рамки: 
з моменту скоєння злочину, винесення обвинувального вироку судом і 
до відбуття кримінального покарання та погашення (зняття) судимості. 
Після відбуття покарання та погашення (зняття) судимості людина вже 
не є злочинцем, і тому не може розглядатися як особа злочинця. Але 
кримінологів більше цікавить генезис особи злочинця, тобто процес її 
становлення і розвитку, який розкриває детермінанти її формування. 
Такий інтерес зникає, коли дана особа перестає бути антисоціально 
орієнтованою. Таким чином, антисуспільні властивості, які 
характеризують особу злочинця, існують до злочину і обумовлюють 
його вчинення, проте визнання конкретної особи злочинцем можливе 
лише після та у зв’язку з вчиненням нею злочину. 

Вивчення особи злочинця повинно здійснюватися на трьох 
основних рівнях, виходячи з діалектичної єдності: загального, 
особливого і одиничного. 

На першому рівні – розглядається загальне поняття особи 
злочинця, її основні ознаки і риси.  

На другому рівні – окремі категорії і типи злочинців 
розглядаються відповідно окремим видам злочинів.  

На третьому рівні – вивчення одиничного, тобто особу 
конкретного злочинця, його індивідуальних рис, що має першочергове 
значення для індивідуальної профілактики. 

Вчення про особу злочинця має як науково-пізнавальне, так і 
практичне значення, конкретизуючи у собі проблеми детермінації 
злочинності та боротьбі з нею. Так, кримінологічні дані про особу 
злочинця допомагають правильно вирішити питання про її звільнення 
від кримінальної відповідальності або покарання, про заміну 
покарання примусовими заходами виховного характеру, передачу 
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справи до товариського суду чи передачу винного на поруки. 
Відомості про особу злочинця відіграють важливу роль при 
провадженні попереднього слідства, виявленні причин і умов вчинення 
злочину та застосуванні заходів щодо їх усунення.  

Структура особи злочинця. співвідношення соціального і 
біологічного в особі злочинця 

У вивченні особи злочинця кримінологією важливе місце 
відводиться структурі особи злочинця, яка являє собою сукупність її 
соціально-значних якостей, які склалися в процесі різноманітних 
взаємодій з іншими людьми. Кримінологічний аналіз особи передбачає 
і максимальне врахування психологічних особливостей та біологічно 
обумовлених якостей, які в свою чергу, детермінують поведінку 
людини, в тому числі і злочинну. Це зовсім не означає 
психологолізацію чи біологолізацію причин вчинення злочинів, але 
потрібно враховувати і те, що вони здійснюють значний вплив на 
злочинну поведінку. Отже, особі злочинця притаманна система ознак, 
властивостей, якостей, що визначають її як людину, яка вчинила 
злочин. 

Вітчизняні кримінологи поділяють основні ознаки особи злочинця 
на такі основні групи: 

соціально-демографічні; 
кримінально-правові; 
соціально-рольові; 
морально-психологічні характеристики. 
Соціально-демографічні ознаки – це стать, вік, місце 

народження і проживання, громадянство, соціальний стан і рід занять, 
освіта, сімейний стан, належність до міського або сільського 
населення, матеріальне забезпечення, житлові умови та інші відомості 
демографічного характеру. Ці ознаки властиві будь-якій особі і самі по 
собі не мають кримінологічного значення. Проте у статистичній 
звітності стосовно осіб, які вчинили злочини, соціально-демографічні 
ознаки дають важливу інформацію, без якої неможлива повна 
кримінологічна характеристика особи злочинців. 

Кримінально-правова характеристика особи злочинця – це 
дані не лише про склад вчиненого злочину, а й про спрямованість і 
мотивацію злочинної поведінки, про одиничний чи груповий характер 
злочинної діяльності, форму співучасті, інтенсивність злочинної 
діяльності, наявність судимостей та інше. Ця група ознак виражає 
якості, властиві саме особі злочинця, а не будь-якій іншій особі, 
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наприклад, аморальній, порушникові трудової дисципліни чи 
законослухняній людині. 

Соціальні ролі і статус – це реальні соціальні функції індивіда, 
які обумовлені його станом в системі суспільних відносин, належність 
до соціальних груп, взаємовідносини і взаємодії з іншими людьми, 
установами, організаціями в різних сферах суспільного життя. 

Кожна людина виступає носієм багатьох різноманітних соціальних 
ролей: 

– у виробничій сфері: кваліфікований робітник, учень, керівник, 
передовик та інше; 

– у сфері сімейних відносин: холостяк або голова сім’ї, одна 
дитина в сім’ї, непрацездатні батьки, зять або невістка та інше. 

Сукупність соціальних ролей характеризує індивіда як особу. 
Кожна соціальна роль пов’язана з статусом людини, з деякими її 
правилами і обов’язками. Суспільство в цілому, і безпосереднє 
оточення, встановлюють для людини приписи певної поведінки. Не 
виконання рольових приписів, нездатність їх виконувати можуть 
викликати конфлікт, в тому числі і такий, який приводить до вчинення 
злочину. 

Поширеними ознаками осіб, які вчиняють злочини, є низька 
престижність їхніх соціальних ролей, відчуженість від навчальних чи 
трудових колективів і разом з тим орієнтування на неформальні групи 
з антисуспільними формами поведінки, завищені претензії, для 
задоволення яких доводиться ігнорувати правові норми.  

Внутрішній зміст особи злочинця розкривають морально-
психологічні особливості. 

Моральні якості і психологічні особливості у своїй сукупності 
відповідають на питання: чому індивід вчинив злочин?  

До моральних якостей можна віднести: ставлення до різних 
соціальних і моральних цінностей (праця, сім’я, діти, громадяни, 
власна персона та інше), рівень, характер і соціальна значимість 
потреб та спосіб їх задоволення. 

До інтелектуальних якостей слід віднести рівень розвитку, обсяг 
знань, життєвий досвід, широта поглядів та інше. 

Емоційні якості – це темперамент, динамічність почуттів, ступінь 
емоційного збудження, сила і темп реакції на різноманітні зовнішні 
подразники, ситуації тощо. 

Вольові якості – це вміння свідомо регулювати свою діяльність, 
здатність приймати рішення, досягати поставленої мети тощо. 
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Розглянуті нами ознаки, що характеризують особу злочинця, 
перебувають у взаємозв’язку і взаємозалежності. 

Особі злочинця характерні: антигромадська спрямованість 
поглядів, інтересів, потреб, звичок, які і виступають причиною 
вчинення конкретного злочину. Тому кримінологію особливо 
цікавлять як моральні якості, цінності орієнтації, так і психологічні 
особливості особи.  

Вибір злочинної поведінки визначається своєрідністю особи 
людини, у структурі якої у визначених пропорціях поєднуються 
соціальні і біологічні початки. 

Однією з важливих і значних проблем вивчення особи злочинця є 
проблема співвідношення соціального і біологічного у злочинній 
поведінці. Оцінка ролі біологічних факторів часто являє собою той 
рубіж, який поділяє різні кримінологічні теорії. Вивчення питання про 
співвідношення соціального і біологічного в особі злочинця потребує 
багатобічного підходу з використанням досягнень філософії, 
соціології, психології, біології, кримінології та інших наук. 

Біологічна природа людини склалася задовго до виникнення 
самого поняття злочину і впродовж усього історичного періоду не 
зазнала істотних змін, тоді як у соціальному плані людина змінюється 
значно швидше залежно від трансформації суспільного життя. Разом з 
тим, від біологічних особливостей людини теж залежить, що вона 
засвоїть від середовища, в якому перебуває і розвивається. Тому 
біологічне виступає ніби підґрунтям у формуванні особи та її взаємин 
у системі суспільних відносин. 

Класифікація та типологія злочинців 
Всі особи, які вчинили злочини, відрізняються один від одного за 

демографічними, психологічними та іншими ознаками з одного боку, а 
з іншого – вони за тими ж ознаками схожі між собою і утворюють 
стійкі групи. Ця проблема розв’язується за допомогою розподілу 
злочинців на окремі групи і типи, що досягається за допомогою 
класифікації та типології. 

Під класифікацією розуміється розподіл статистичної сукупності 
на групи за певними чіткими ознаками. У рамках класифікації 
фактично вивчається не особа у комплексі її характеристик, а 
контингенти злочинців. 

Класифікація злочинців може бути побудована на різних 
підставах, серед яких слід визначити дві великі групи ознак: 

1) соціологічні (соціально-демографічні); 
2) кримінально-правові. 



 139

До першої групи ознак належать соціально-демографічні ознаки, 
що характеризують особу: 

а) стать (чоловіки і жінки). Вибіркові кримінологічні дослідження 
свідчать про те, що серед злочинців значна кількість чоловіків (до 
90%). Але серед деяких видів злочинів доля жінок вище ніж у 
злочинності в цілому, наприклад, серед притягнених за обман покупців 
та замовників тощо; 

б) вік (неповнолітні з 14 до 18 років, молодіжного віку 18-24, 25-29 
(деякі автори визначають молодіжний вік до 35 років), особи зрілого 
віку 30-39 і 40-49, особи похилого віку – 50 і старші). Ця 
характеристика злочинців дозволяє зробити висновки про 
криміногенну активність і особливості злочинної поведінки 
представників різних груп. Дані досліджень свідчать про те, що 
переважну більшість злочинів вчиняють особи віком від 16 до 40 років 
(70-75%), а середній вік злочинців близько 30 років. Найбільш 
значною є група, яка вбирає осіб віком від 16 до 29 років, далі йдуть 
особи віком від 30 до 39 років, а потім злочинна активність спадає і 
найменша доля серед злочинців падає на осіб віком старіше 60 років. 
Основна маса таких злочинів як вбивства, нанесення тілесних 
ушкоджень, крадіжки, пограбування, розбої, хуліганства, зґвалтування 
вчиняється особами віком до 30 років. Матеріали досліджень, які 
проводились у місцях позбавлення волі вказують на те, що вік осіб, які 
відбувають покарання, в основному складає 16-39 років; 

в) соціальне становище (робітники, службовці, фермери, учні, 
пенсіонери, безробітні, одружені тощо). Вивчення злочинців показує, 
що, наприклад, близько 50% злочинців на момент вчинення злочину не 
знаходилась у шлюбі, існує й інша закономірність: із зростанням 
кількості засуджень, збільшується кількість осіб, які не знаходяться у 
шлюбі. Вибіркові дослідження показують, що більшість злочинців 
були повністю працездатні, лише незначна їх частка мала обмежену 
працездатність. 

Разом із цим, подібна класифікація не відображає розбіжностей у 
кримінологічній характеристиці осіб, які вчинили злочини. 

Крім цього, до даної групи ознак належить: рівень освіти, 
матеріальної забезпеченості, місце проживання, громадянство та інше. 

До другої групи (кримінально-правові ознаки) відносяться 
наступні: 

а) за видами вчинених злочинів. В цьому плані виділяють 
“хуліганів”, “вбивць”, “злодіїв”, “хабарників” тощо; 

б) характер і ступінь тяжкості вчиненого злочину; 
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в) вчинення злочину вперше чи рецидив злочинів; 
г) вчинення злочину у групі; 
д) форма вини (умисна чи необережна); 
є) тривалість злочинної діяльності тощо. 
Окрему групу складають ознаки, які характеризують стан здоров’я 

злочинця. У зв’язку з цим можуть бути викреслені здорові, а також 
особи, які страждають фізичними або психічними розладами. 

Крім того, класифікація особи злочинця може бути здійснена і за 
іншими критеріями: суспільна небезпечність, характер, мета 
(спрямованість), мотив вчинення злочину, за кількістю учасників 
(одноособово чи у складі групи), вид співучасті, ступінь криміногенної 
зараженості особи злочинця,  

Підставами (критеріями) побудови типології злочинців є: 
– характер антисуспільної спрямованості особи злочинців та зміст 

мотивації їх злочинної поведінки (під мотивацією розуміємо процес 
формування мотивів злочинної поведінки, їх оформлення і розвитку, а 
також реалізацію їх у фактичному злочинному посяганні); 

– ступінь глибини антисуспільної спрямованості особи злочинців і 
стійкість їх криміногенної мотивації. 

За першим критерієм усіх злочинців слід поділяти на такі чотири 
типи: 

1) злочинці з негативно-зневажливим ставленням до людини та її 
найголовніших благ (життя, здоров’я, честі, гідності, особистої 
недоторканності, спокою тощо). Подібне ставлення лежить в основі 
умисних агресивно-насильницьких злочинів (вбивств, тяжких тілесних 
ушкоджень, зґвалтувань тощо, а також більшості випадків 
хуліганства); 

2) злочинці з корисливо-егоїстичною мотивацією, яка пов’язана з 
ігноруванням принципу розподілу соціальної справедливості і чесної 
праці. В цій групі необхідно розрізняти типи злочинів: з одного боку, 
осіб, які вчиняють службово-корисливі злочини (розкрадання шляхом 
зловживання службовим становищем, хабарництво, обман покупців), а 
з іншого – осіб, які вчиняють крадіжки, пограбування, розбійні напади. 
Серед них може бути викреслена група тих, хто вчиняє шахрайство, 
вимагання тощо; 

3) злочинці з індивідуально-анархічним ставленням до різних 
соціальних інститутів, до своїх громадських, сімейних, службових та 
інших обов’язків. Подібні антисоціальні риси визначають вчинення 
ряду господарських злочинів, злочинів проти порядку управління, 
правосуддя, військових злочинів тощо; 
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4) злочинці з легковажно-безвідповідальне ставленням до 
встановлених соціальних приписів, цінностей, своїх обов’язків, які 
виявляються у різних необережних злочинах. 

Зазначені вище види антисоціальної спрямованості дозволяють 
класифікувати осіб, які вчинили злочини, але не вичерпують всіх 
існуючих варіантів і крім того вони не завжди виступають у “чистому 
вигляді”. 

За другим типологічним критерієм, тобто залежно від ступеня 
глибини антисуспільної спрямованості особи злочинців та стійкості їх 
криміногенної мотивації, у перелічених вище трьох перших типах слід 
виділити: 

1) особливо-злісні – це неодноразово засуджені особи за умисні 
злочини, стійка злочинна діяльність яких носить характер активної 
опозиції суспільству, його цінностям і нормам, вони наполегливо 
втягують у злочинну діяльність інших осіб. В першу чергу – це 
злочинці, які вчиняють систематично тяжкі і особливо тяжкі злочини 
(сюди належать й усі ті, які вчиняють злочини у складі організованих 
груп і злочинних організацій). Для цієї категорії характерно те, що 
сприятливі умови для вчинення злочинів вони активно утворюють 
самі; 

2) злісні злочинці – це особи, які скоїли декілька умисних злочинів 
і знаходяться в стійкій опозиції до суспільства (для деяких з них 
скоєння злочину стало професією). Як і особливо-злісні злочинці, цей 
тип злочинців стійкий у своїх установках і протиправній поведінці; 

3) нестійкі злочинці – особи, які вчинили умисні злочини (буває і 
багаторазово) не завдяки стійкості антигромадських установок і уяв, а 
у зв’язку з їх участю в деяких групах негативної спрямованості; 
ведення ними життя на межі соціально-нормального і 
антигромадського. Вони відрізняються частковою криміногенною 
забрудненістю, в якій знаходяться в сукупності риси особи злочинця і 
особи законослухняних громадян. В більшості випадків вони вчиняють 
злочини, як правило, в нетверезому стані, дрібні розкрадання і 
крадіжки, хуліганства, рідше – пограбування, розбої, деякі 
насильницькі злочини; 

4) ситуаційні злочинці – особи, суспільна небезпека яких незначно 
висловлена у їх поведінці, але вона таки виявляється і існує у 
відповідних ситуаціях. Злочини вони вчиняють завдяки особистих 
психологічних особливостей, які штовхають їх у жорстку залежність 
від ситуації. До числа ситуаційних злочинців належить значна частка 
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насильницьких злочинців, осіб, які скоїли корисливі злочини, 
наприклад, перебуваючи в складному матеріальному становищі; 

5) випадкові злочинці – особи, які вперше вчинили злочини, що 
суперечать їх загальній соціально-позитивній спрямованості, яка 
характеризується попередньою морально-позитивною поведінкою (для 
них скоєння злочину не є домінуючою лінією поведінки, не 
закономірний результат криміногенної взаємодії особистості і 
середовища, а скоріше прикрий (хоча і винний) епізод їх життя). 

Отже, типологія фіксує не просто те, що найчастіше трапляється, а 
закономірне, що є логічним результатом соціального розвитку особи. 
Вона поглиблює наші знання про злочинців, що сприяє вирішенню 
загальних завдань боротьби зі злочинністю, зокрема підвищенню 
ефективності індивідуальної профілактики злочинів та ресоціалізації 
засуджених. 

Для успішного ведення індивідуальної профілактики злочинів 
необхідно знати ті всі індивідуальні особливості і в першу чергу – 
мотиви, які можуть стимулювати злочинні дії даної особи, і тому 
повинні стати об’єктом виховного впливу. 

Вплив соціального на механізм індивідуальної злочинної 
поведінки 

Злочин є системою, яка підпорядковується дії певних 
закономірностей. Вони різні за суттю, вихідними засадами, динамікою 
формування і функціонування. Зазнаючи впливу з боку окремих 
факторів соціального середовища, психологічних підструктур 
особистості, її мотиваційної сфери тощо, вони динамічно 
трансформуються і впливають на інші елементи механізму 
індивідуальної злочинної поведінки. 

Механізм конкретного злочину є відкритою системою, як і всі 
системи, що існують у реальному світі. Отже, на розвиток взаємодії 
його елементів, що приводить до злочинного результату, впливає 
значна кількість факторів. Однак вплив цих факторів неоднаковий, що 
дозволяє виділяти основні і другорядні фактори, а головне – об’єктивні 
та суб’єктивні ознаки. Злочинна поведінка завжди вивчається в 
двох аспектах: як об’єкт соціальних зв’язків і впливів і як форма 
втілення активної, цілеспрямованої, перетворюючої діяльності 
індивіда із психологією, що сформувалася. 

Вплив соціального на генезис і механізм злочинної поведінки досить 
значний, і дані ознаки є об’єктивними по суті. Це соціально значимі 
властивості, що впливають у поєднанні із зовнішніми умовами 
(ситуацією) на злочинну поведінку, тому кримінологічне їх вивчення 



 143

повинно бути вичерпним дослідженням усієї складної проблеми людини 
та її діяльності. Виникає завдання вичленовування кола тих ознак 
(характеристик), що дозволять виявити найближчі до злочину причинні 
зв’язки і причинні відносини. Для їх поглибленого аналізу і складання 
подальшого прогнозу та програми профілактичного впливу необхідно 
використовувати дослідження фахівців у таких областях наукового 
знання, як психологія, соціологія, психіатрія, педагогіка тощо. 

За основу ж варто брати шість основних груп ознак: соціально-
демографічні; кримінально-правові; соціальні прояви в різних сферах 
життєдіяльності, або соціальні зв’язки; моральні властивості; 
психологічні та фізіобіологічні. 

Істотну роль у механізмі індивідуальної злочинної поведінки 
відіграють соціальні прояви або соціальні зв’язки (позиції), адже в наш 
час відзначається підвищена значимість соціального статусу в різних 
життєвих ситуаціях. Людина займає певні позиції і виконує певні ролі, 
кожна з яких має свій зміст (сценарій ролі). Без урахування соціальної 
ролі в індивідуальній профілактиці злочинів зникає вплив соціальних 
зв’язків і позицій, отже, зменшується вірогідність досягнення цілей 
корекції. 

Соціальна позиція – своєрідний вузол зв’язків у соціальних 
відносинах, а роль – зміст вимог, які висуваються до особи, що займає 
дану позицію. Варто мати на увазі, що для людини важлива значимість 
соціальної позиції й очікуваних норм поведінки, оцінка особистості, що 
залежить від умов виконання нею ролі. Її тривале виконання завжди 
накладає певний відбиток, розвиває одні якості, блокуючи інші. 

Позиція особи впливає на вибір соціальних ролей та на їх творче 
виконання. При цьому існує конфлікт об’єктивний, коли дійсний зміст 
ролі суперечить ситуації, та суб’єктивний, коли особа сприймає роль в 
якості суперечливої та не може з нею погодитись. 

Психологічні ознаки, як фактор впливу на індивідуальну 
злочинну поведінку. мотивація злочинної діяльності 

Психологічні ознаки – одні з найбільш важливих факторів, що 
впливають на вчинення індивідом суспільно небезпечних дій тому, що 
вибір способу дії здійснюється з урахуванням психологічних 
особливостей і психічної специфіки злочинця. Це проявляється в рисах 
характеру, вольових і емоційних якостях, ціннісно-нормативних 
характеристиках свідомості, у потребнісно-мотиваційній сфері 
злочинної поведінки, стані злочинця в момент скоєння злочину і 
механізмі наступної злочинної поведінки. 
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Риси характеру в психологічній літературі визначаються як 
стійкі, повторювані в різних ситуаціях особливості поведінки індивіда. 
Обов’язковими властивостями є ступінь їх виразності в різних людей, 
здатність прояву в будь-яких ситуаціях і потенційній здатності до 
вимірювання за допомогою спеціально розроблених для цього 
методик. Розрізняють позитивні й негативні риси характеру, які, 
врешті-решт, і визначають різні профілі особистості. 

На злочинну поведінку значний вплив спричиняють психічні 
аномалії, які, з одного боку, істотно ускладнюють засвоєння суб’єктом 
моральних і правових норм, а з іншого боку – перешкоджають 
адекватному сприйняттю й оцінці життєвих ситуацій, що складаються. 
Самі по собі ці аномалії не виступають як мотиви злочинів, але значно 
впливають на поведінку та спосіб життя. 

Вольові ознаки – свідома саморегуляція суб’єктом своєї діяльності і 
поведінки, що забезпечує подолання труднощів при досягненні мети, 
створені суб’єктом додаткові спонукання до зовнішніх або внутрішніх 
дій, які володіють недостатньою мотивацією. Вольові дії в індивіда 
виконують дві взаємозалежні функції – спонукальну, що забезпечує 
активність, і гальмівну, що проявляється в її стримуванні. Остання 
спостерігається в ситуаціях вибору рівних по значимості мотивів і цілей, 
що породжують боротьбу мотивів при відсутності в суб’єкта актуальної 
потреби в дії при наявності зовнішніх і внутрішніх перешкод. 

Емоційні властивості – психічне відображення у формі 
безпосереднього упередженого переживання життєвого змісту явищ і 
ситуацій, обумовленого відношення їх об’єктивних властивостей до 
потреб суб’єкта. Найпростішими формами емоцій є так звані емоційні 
відчуття, тобто безпосередні переживання, що супроводжують 
життєво важливі впливи і спонукають людину до їх збереження або 
усунення. 

Сфера потреб та мотивації має велике значення в механізмі 
злочинної поведінки і містить у собі два поняття. Перше – потреби, що є 
джерелами розумової і поведінкової активності людини та відображають 
її природні властивості, що прямо залежать від соціальних 
характеристик, сформованих у суспільстві. Інтереси або емоційно 
фарбовані потреби, значною мірою залежать від системи ціннісних 
орієнтацій особи, інших змістовних характеристик її свідомості, а також 
соціального середовища, у якому формувалась, діє або до якого прагне 
людина. Потреби й інтереси впливають на мотиваційну сферу особис-
тості. Під мотиваційною сферою особистості розуміють сукупність 
мотивів і цілей, що формуються і розвиваються протягом життя людини. 
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До потреб безпосередньо примикає система спонукальних 
факторів: переконання, погляди, прагнення, інтереси, ідеали. В основі 
людської активності поряд з потребами перебуває категорія інтересу, 
що є відбиттям соціальних та індивідуально-психологічних зв’язків 
особистості. Інтерес як соціально-психологічна категорія об’єктивно 
обумовлена і суб’єктивно детермінована. Об’єктом інтересу є потреби 
людини, обумовлені її соціальним станом і властивостями самої 
особистості. 

Потреби й інтереси, проходячи через свідомість, стають активною 
спонукальною силою, що формує мотиваційний процес. Мотивації, що 
не виходить із потреб, не існує. Разом з тим потреба, що не стала 
мотивацією, цілком можлива, вона нерідко формується в організмі і 
психіці індивіда. Так, потреба організму у вітамінах, не усвідомлена 
людиною, не стає мотивацією. 

У злочинній поведінці мотиви можуть проявлятись у різних 
поєднаннях і типах ситуацій. Ціннісно-нормативні характеристики 
свідомості особистості вказують на найбільш значимі для неї об’єкти, що 
цінуються нею. Як правило, говорять про ієрархію ціннісних орієнтацій, 
що відображає певну перевагу одних цінностей над іншими. 

Важливе значення має також стійкість орієнтації, її інтенсивність. 
Кримінологічні дослідження свідчать, що в системі ціннісних 
орієнтацій окремих груп злочинців перше місце займають 
індивідуальні або кланово-егоїстичні орієнтації. Вище за все в таких 
випадках цінуються особисте матеріальне благополуччя, необмежений 
прояв свого "Я", створення для цього найбільш комфортних умов або 
клановий, груповий егоїстичний інтерес. 

Керуючись вимогами системного підходу до вивчення соціально-
правових феноменів, а також виходячи з того, що механізм за 
визначенням є системою, робимо висновок, що в його структурі 
цілком можливо виділити кілька елементів і етапів. 

До основних елементів механізму індивідуальної злочинної 
поведінки варто віднести:  

– умови морального формування особистості,  
– мотивацію,  
– конкретну життєву ситуацію, 
– прийняття рішення про вчинення злочину, 
– і сам процес його вчинення (акт поведінки).  
Названі елементи можна розділити на дві групи: елементи 

психологічної структури поведінки (мотивація і прийняття рішення 
про вчинення акту поведінки) і продукти взаємодії об’єктивного і 
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суб’єктивного в індивідуальній поведінці (умови морального 
формування особистості, конкретна життєва ситуація і акт поведінки). 

Що стосується взаємодії названих елементів механізму 
індивідуальної злочинної поведінки, то у більшості випадків головна 
роль у структурі названої системи відводиться мотивації, що 
розглядається як внутрішній стрижень генезису названого механізму. 
Причому мотивація розглядається як процес і як сукупність 
мотивуючих факторів. Прийняттю рішення про вчинення акту 
поведінки відводиться прогностична і спонукальна функції, що 
спричиняють визначальний вплив на обрану модель поведінки. 

Об’єктивні соціальні умови формування особистості, до яких 
відносяться спосіб життя і мікросередовище (соціальні групи), є 
визначальним чинником у структуруванні рис характеру, світогляду, 
навичок та іншого досвіду, які в результаті визначають структуру 
особистості та її зміст. Конкретна життєва ситуація містить у собі 
властивості взаємодії особистості й соціального середовища та 
особливості суб’єктивного відображення об’єктивної дійсності. 

Соціальна поведінка індивіда формується в органічному зв’язку із 
соціальною дійсністю і залежно від сформованої в певний момент 
життєвої ситуації лінія поведінки може повернути в ту або іншу 
сторону. Не слід гіперболізувати, так само як і зменшувати, значення 
об’єктивних умов, що визначають людську поведінку, адже вони 
перебувають у постійній взаємодії з психологією, світоглядом, 
інтересами індивіда. 

Складовою механізму злочинної поведінки є мотивація вчинення 
злочину, що відбиває для кожного індивіда його потреби й інтереси, 
які реалізуються в конкретизованому мотиві вчинення злочину. 

Мотивація – це процес внутрішньої детермінації дій. 
Мотиваційний процес може мати вигляд сукупності послідовних 
етапів: актуалізація певної потреби; вибір способу й засобів для 
задоволення потреби; виникнення мотиву поведінки; формування мети 
дії; планування діяльності (у разі вчинення умисного злочину); 
прийняття рішення; реалізація рішення. 

Злочин, як і будь-який вчинок, е актом свідомої вольової 
діяльності людини. Кожний такий акт пов’язаний із задоволенням 
певної людської потреби. Отже, джерелом активності людини є її 
потреби. Система індивідуальних потреб людини відбиває ціннісну 
орієнтацію особи і її соціальну позицію. 
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Потреби людей найрізноманітніші від найпростіших і життєво 
необхідних біологічних та фізичних потреб до складних соціальних 
потреб матеріального й духовного характеру. 

Усвідомлена людиною потреба актуалізується, тобто визнається 
нею як така, що є суттєвою, значущою і підлягає задоволенню. Така 
потреба набуває значення інтересу. Інтерес є безпосередньою 
суб’єктивною причиною конкретного вчинку або певної лінії 
поведінки. 

Розбіжності між індивідуальним і суспільним інтересами, їх 
суперечливість і надання переваги індивідуальному інтересу, а не 
суспільному, що закріплений і охороняється правом, утворюють 
конфлікт, який може призвести до злочину. Це зумовлює необхідність 
покладання на кожну людину обов’язку регулювати свої потреби та 
інтереси, задовольняти їх тільки дозволеними способами й засобами і 
відмовлятися від таких потреб та інтересів, задоволення яких 
суперечить суспільним інтересам. 

Отже, безпосередньою психологічною причиною окремого 
злочину є прагнення особи задовольнити свої потреби всупереч 
суспільним інтересам. 

За соціальним змістом потреби можуть бути: 
– життєво необхідними, що забезпечують умови існування людини 

(їжа, тепло і та ін.); 
– нормальними, соціально схваленими (здобуття знань, 

спілкування, належні побутові умови); 
– деформованими, збоченими за рахунок гіпертрофованих життєво 

необхідних нормальних потреб; 
– збоченими антисоціальними, задоволення яких суперечить як 

суспільним інтересам, так і інтересам особи – пияцтво, наркоманія. 

Конкретна життєва ситуація як обставина вчинення злочину 
Злочинець під час вчинення злочину завжди діє у певній 

"кримінальній" ситуації. Однак до цієї ситуації він немовби вносить 
власні особистісні якості, які є результатом формування його як особи. 

Отже, конкретна життєва ситуація – це сукупність зовнішніх для 
суб’єкта обставин, що безпосередньо передують злочину і взаємодіють 
з особистісними якостями суб’єкта, що вчинив злочин. 

Ситуації, що передують злочину, виходячи з їх змісту, 
поділяються на криміногенні (такі, що створюють об’єктивні 
передумови злочину) і некриміногенні (нейтральні або такі, що навіть 
створюють перешкоди для злочину). 
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Криміногенна ситуація має певний об’єктивний зміст і тому в ній 
існують обставини, що реально впливають на особу. Разом з цим 
ситуація має також суб’єктивний зміст – певну оцінку ситуації, яка 
залежить виключно від суб’єкта і не обов’язково збігається з її 
об’єктивним змістом. В цій оцінці виявляється результат формування 
особи і саме цим можна пояснити, що один суб’єкт у певній ситуації 
вчиняє злочин, а інший відмовляється від його вчинення. Поява 
мотиву і прийняття рішення про вчинення протизаконного діяння 
здійснюються під впливом ситуації (зовнішніх умов), що є в даний 
конкретний момент. Причому, в одних випадках злочинець сам 
навмисно створює умови для здійснення свого наміру, а в інших 
випадках обставини можуть суттєво обмежувати можливість обрання 
суб’єктом того чи іншого варіанта поведінки. 

Законодавцем останні обставини конкретної ситуації можуть 
визначатись як такі, що пом’якшують кримінальну відповідальність 
або взагалі виключають суспільну небезпечність чи протиправність 
діяння. Так, згідно з ч. 1 ст. 40 КК України вчинення злочину через 
збіг тяжких особистих або через сімейні обставини, під впливом 
погрози чи примусу або через матеріальну залежність, у стані сильного 
душевного хвилювання, що викликане неправомірними діями 
потерпілого, при захисті від суспільно небезпечного посягання, хоча і з 
перевищенням меж необхідної оборони визнаються обставинами, що 
пом’якшують кримінальну відповідальність. Вчинення діяння, що 
містить ознаки злочину, особою, що перебувала у стані необхідної 
оборони чи крайньої необхідності (ст.ст. 15, 16 КК України) або діяла 
під впливом непереборної сили, є підставами, що виключають 
суспільну небезпечність або протиправність такого діяння. У 
перелічених ситуаціях блокується чи обмежується можливість обрання 
способу дії. 

Конкретна життєва ситуація може містити привід, що 
безпосередньо викликає в особи рішучість вчинити злочин, або умови, 
що сприяють вчиненню злочину. 

Привід – це події, стани або вчинки людини, що стають останнім 
імпульсом до дії. Умови, що сприяють злочину, роблять можливим 
здійснення злочинного посягання. Розрізняють умови необхідні й 
достатні. 

Необхідними вважаються умови, без яких вчинення злочину 
взагалі неможливе. Наприклад, для крадіжки такою умовою є 
наявність предметів крадіжки. Достатні умови в конкретній, певній 
ситуації полегшують вчинення злочину. 
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Ситуації, в яких починається, триває й завершується злочин, 
класифікують на різних підставах. Наведемо деякі з них. 

За джерелом походження криміногенні ситуації можуть бути 
такими, що створені: 

– внаслідок дій злочинця; 
– за волею інших осіб; 
– внаслідок дії природних і техногенних факторів (пожежі, аварії, 

катастрофи, повінь тощо); 
– ситуації змішаного походження – такі, що виникли через 

поведінку людей, дію природних і техногенних факторів. 
За змістом криміногенні ситуації поділяються на проблемні, 

конфліктні та ін. 
За характером впливу на діючу особу розрізняють такі 

криміногенні ситуації: 
– екстремальні; 
– провокуючі; 
– сприятливі; 
– перешкоджаючі; 
– нейтральні. 
У кримінології не існує однозначного погляду щодо значення 

ситуації в механізмі вчинення злочину. Беззаперечним є тільки те, що 
в механізмі індивідуальної злочинної поведінки наявна взаємодія 
зовнішніх (об’єктивних) і внутрішніх (суб’єктивних) факторів. Як 
свідчить практика, може існувати багато співвідношень між 
властивостями особи і обставинами (ситуацією), що передували 
вчиненню злочину. 

Крайніми точками таких співвідношень можуть бути сильний 
вплив конкретної життєвої ситуації за відсутності антисуспільної 
установки і глибока та стійка антисуспільна установка без будь-якого 
впливу зовнішньої ситуації. Між цими крайніми точками існують 
перехідні випадки, коли взаємодіють більш-менш напружена ситуація і 
більш-менш розвинені антисуспільні якості особи. 

Роль жертви у кримінологічному механізмі злочину 
Роль жертви у кримінологічному механізмі злочину може бути 

найрізноманітнішою – від нейтральної до максимально провокуючої 
злочинця на вчинення злочину. Особливе віктимологічне значення має 
провокуюча поведінка жертви внаслідок її високого віктимного потен-
ціалу. Дуже часто така поведінка є приводом і джерелом конфлікту. 

Жертві може бути завдано шкоди і в результаті її необачливих дій, 
неправильної оцінки ситуації, а через це й неправильної поведінки. До 
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ситуацій, коли в результаті поведінки жертви створюється об’єктивна 
можливість вчинення злочину, належать також відсутність необхідної 
реакції на злочинні чи інші негативні дії, не вчинення опору діям 
злочинця. 

Віктимологічно значущою може бути також позитивна поведінка 
жертви, якщо вона полягатиме у здійсненні захисту будь-якої особи від 
злочинних посягань, при виконанні службових або громадських 
обов’язків. У таких випадках, якби жертва не діяла певним способом, 
вона б не викликала відповідної насильницької реакції з боку злочинця. 

Українські вчені-кримінологи Національної академії внутрішніх 
справ України розрізняють такі види поведінки жертви: 

– провокуюча – образа, приниження, напад, знущання тощо; 
– позитивна (не провокуюча); 
– нейтральна щодо впливу на поведінку злочинця; 
– пасивна – найхарактерніша для взаємодії близьких родичів. 
Кримінологічна значущість віктимної поведінки, що характерна 

для багатьох жертв злочинів, уможливлює певну їх класифікацію. 
Класифікація потерпілих від злочинів має важливе значення для 
запобігання злочинам, оскільки мета її розробки полягає в підвищенні 
ефективності профілактики злочинів і забезпеченні охорони громадян 
як потенційних жертв. 

Класифікація жертв за статтю важлива не лише тому, що жертвами 
окремих деяких злочинів можуть бути тільки жінки, а з огляду на певні 
елементи, характер поведінки, що типова для ситуації, у якій 
завдається шкода. 

Класифікація жертв за віком необхідна вже тому, що підвищена вік-
тимність, наприклад, неповнолітніх і осіб похилого віку зумовлює необ-
хідність розробки спеціальних заходів віктимологічної профілактики. 

Посадове становище і професійна діяльність також можуть 
зумовлювати підвищену віктимність, і останнім часом ця підстава стає 
дедалі актуальнішою. Як зазначалося, до такої категорії осіб належать 
працівники правоохоронних органів, інкасатори, охоронці, касири, 
водії таксі, що працюють вночі. Останніми роками до професій, що 
мають підвищену віктимність, додалася й така, як зайняття бізнесом. 

Важливе значення має також класифікація жертв за ознаками їх 
ставлення до особи, що завдає шкоду, і насамперед за морально-
психологічними особливостями. У механізмі злочину “працюють" 
статева розбещеність і схильність до вживання алкоголю й наркотиків; 
жадібність і деспотизм; агресивність і жорстокість; брутальність і 
боягузливість; сміливість і доброта; фізична сила і слабкість тощо. Усі 
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перелічені якості виявляються в поведінці і за певних обставин можуть 
сприяти або перешкоджати вчиненню злочинів. Класифікація жертв за 
морально-психологічними ознаками необхідна насамперед для 
характеристики категорій злочинів, в яких зазначені риси особи жертви є 
основою способу й форми вчинення злочину або приводом злочину. 

Особистісні якості жертв актуалізуються певними ситуативними 
факторами, що дає підстави для такої їх класифікації: 

– агресивні жертви – особи, поведінка яких пов’язана з нападом на 
особу, що в подальшому завдає шкоду, або інших осіб чи іншими 
подібними діями (образою, наклепом, знущанням тощо). Для жертв 
цього типу характерно умисне створення конфліктної ситуації; 

– активні жертви – особи, чия поведінка, хоча й не пов’язана з 
нападом або створенням конфлікту, проте активно сприяє завданню їм у 
кінцевому підсумку шкоди (звертаються з проханням про завдання їм 
шкоди або вчинення дій, що об’єктивно призводять до завдання шкоди чи 
в інші способи викликають такі дії, а також завдають шкоди самі собі); 

– ініціативні жертви – особи, поведінка яких має позитивний 
характер, але призводить до завдання їм шкоди; 

– пасивні жертви – особи, які не опираються злочинцю з 
об’єктивних і суб’єктивних причин; 

– некритичні жертви – особи, для яких характерні необачливість, 
невміння правильно оцінювати життєві ситуації; 

– нейтральні жертви – особи, що не сприяють вчиненню проти них 
злочину. 

Кримінологи Національної академії внутрішніх справ України 
вважають, що основним критерієм, на підставі якого необхідно 
класифікувати потерпілих від злочинів, є ступінь віктимності, який 
відбиває в найзагальнішому вигляді віктимогенну деформацію особи, 
професійну, вікову віктимність і віктимну патологію. На цій підставі 
вчені пропонують таку класифікацію жертв: 

– випадкова жертва, тобто особа стає жертвою в результаті збігу 
обставин. Взаємовідносини, що виникають, не залежать ні від волі 
бажання жертви, ні від волі й бажання злочинця; 

– жертва з незначними якостями ризику, тобто особа, якій 
притаманні, як і всім нормальним людям, фактори ризику й 
віктимність якої зненацька різко підвищується під впливом конкретної 
несприятливої ситуації; 

– жертва з підвищеними якостями ризику, тобто особа, стосовно 
якої діє комплекс факторів ризику. До цієї групи належать два 
основних типи жертв: жертви необережних злочинів, коли характер 
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виконуваної ними роботи або їх поведінка у громадських місцях 
містить підвищену віктимність; жертви умисних злочинів, соціальний 
статус яких при виконанні ними їх соціальних ролей містить 
підвищений ризик віктимності (працівники правоохоронних органів, 
охорони та ін.). Віктимність цієї категорії може іноді виявлятись в 
особливих манерах поведінки жертви, в її зовнішньому вигляді тощо; 

– жертва з високим рівнем ризику. Морально-соціальна 
деформація такої особи практично не відрізняється від 
правопорушників і характеризується стійкою її антисоціальністю 
(повії, наркомани, алкоголіки та ін.). 

При реалізації першого напряму необхідну увагу приділяють 
заходам, спрямованим на усунення віктимно небезпечних ситуацій 
(патрулювання, обладнання технічними засобами охорони й безпеки, 
поліпшення організації дорожнього руху, залучення громадськості до 
вирішення завдань колективної й особистої безпеки та ін.). 

При реалізації другого напряму необхідно здійснювати заходи 
виховного впливу, професійного навчання, правової пропаганди, 
медичного характеру, забезпечення населення спеціальними засобами 
захисту тощо. 

Контрольні питання по темі: 
Як співвідносяться поняття “особа злочинця”, “суб’єкт злочину”, 

“обвинувачений”, “підсудний”, “засуджений”? 
Що таке структура особи злочинця, назвіть її складові частини?  
В чому полягає практичне значення знання про структуру особи 

злочинця? 
Які основні риси притаманні особі злочинця? 
Визначте, які особливості особи злочинця відіграють важливу роль 

в детермінації злочинної поведінки. 
Як співвідноситься соціальне і біологічне в особі злочинця? 
Що вам відомо про класифікацію і типологію злочинця, по яким 

критеріям розділяють цих осіб на окремі групи? 
Чи потрібна класифікація та типологізація особи злочинця? 
Що собою представляє жертва злочину? 
Чи може бути злочин без жертви? 
Як підрахувати наслідки злочину для жертви? 
Чи можна стати жертвою злочину, не розуміючи цього? 
Чи може бути жертва без злочину? 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВЛАННЯ ДО ТЕМИ № 5 

Завдання № 1 
Підрахуйте, яким чином зміниться кількісний склад населення 

країни у найближчі 10 років. А потім на цій основі підрахуйте 
коефіцієнт злочинності серед чоловіків і серед жінок. 

 
Кількість постійного 
населення, у т.ч. 
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2010 51728,4 51300,4 23792,3 27508,1 29328,6 7168,8   
2011 49429,8 49115,0 22754,7 26360,3 29090,1 6965,2   
2012 47280,8 47100,5 21754,0 25346,5 28842,2 6928,5   
2013 45962,9 45782,6 21107,1 24675,5 28622,9 6905,3   
2014 45426,2 45245,9 20918,3 24327,6 28372,5 6928,8   
2015 42928,9 42928,9 19887,8 22971,8 26613,3 6675,9   
2016 42750,5 42750,5 19717,9 22873 26317,4 6768,9   
2017 42584,5 42584,5 19644,6 22770,3 25641,3 6967,3   
2018 42386,4 42386,4 19558,2 22658,6 25643,2 6957,4   
2019 42153,2 42153,2 19455,3 22528,3 25293,8 7034,6   

Завдання № 2 
1. Представити кримінологічну характеристику особи злочинця на 

підставі вивчення наданої нижче фабули. 
2. Представити кримінологічну характеристику жертви злочину на 

підставі вивчення наданої нижче фабули. 
3. Визначте коло питань, які можна задати обвинуваченому, щоб 

з’ясувати мотиви та причини вчинення злочину і ступінь їх реалізації.  
(Справа № 1-кп/760/609/19 Солом’янський районний суд м. Києва 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86725735 17.12.2019 р. (дата звернення: 
04.01.2020)  

Фабула: 
ОСОБА-1, уродженка м. Чернігова, українка, громадянка України, 

освіта вища, незаміжня, працює в дошкільному навчальному закладі, 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86725735�
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раніше не судима, обвинувачена у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
149 ч. 2 КК України. 

В період з березня 2017 по травень 2017 р., обвинувачена ОСОБА-
1 за попередньою змовою з невстановленою особою, діючи на 
території м. Чернігова, умисно, з корисливих мотивів, здійснили 
вербування та переміщення з м. Чернігова до міжнародного аеропорту 
«Київ» (Жуляни), громадянок України ОСОБА-3 та ОСОБА-6 з метою 
подальшого їх переміщення до Республіки Кіпр для сексуальної 
експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілих, 
а також умисно, з корисливих мотивів, здійснили вербування 
громадянок України ОСОБА-7 та ОСОБА-8 для сексуальної 
експлуатації на території Республіки Кіпр, з використанням обману та 
уразливого стану останніх. 

Так, в кінці березня 2017 р., ОСОБА-7 від невстановленої 
досудовим розслідуванням особи на ім’я ОСОБА-9 надійшло смс-
повідомлення щодо надання ескорт послуг на території Республіки 
Кіпр, в якому був зазначений контактний зв’язок з ОСОБА-1. 

23.03.2017 р. о 16.28 год. ОСОБА-7, знаходячись у скрутному 
матеріальному становищі у зв’язку із навчанням на платній основі у 
вищому навчальному закладі, проживанням в орендованій кімнаті та 
відсутності роботи, бажаючи більш дізнатись про умови даної 
діяльності, за допомогою мобільного зв’язку домовилась з 
обвинуваченою ОСОБА-1 про зустріч 24.03.2017 р. близько 11 год. 
біля кафе розташованого в м. Чернігові, куди в призначений час 
остання прибула разом з особою , яка перебуває в розшуку. 

Обвинувачена ОСОБА-1, діючи за попередньою змовою з 
особою,яка перебуває в розшуку та в його присутності, знаходячись у 
приміщенні кафе, з метою вербування ОСОБА-7 для сексуальної 
експлуатації на території Республіки Кіпр, з використанням обману, 
що виражався у замовчуванні необхідності відпрацювання коштів у 
сумі 3000 доларів США, витрачених на виготовлення паспорту 
громадянина України для виїзду за кордон, придбання авіаквитків, 
інші витрати, повідомила останній про комфортні та вигідні умови 
роботи, пов’язаної з наданням сексуальних послуг, умови проживання 
та високий заробіток, а також наголосила, що витрати щодо вартості 
виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон та 
вартість перельоту вони відшкодують, що підтвердила і особа, яка 
знаходиться в розшуку. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_911895/ed_2019_11_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#911895�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_911895/ed_2019_11_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#911895�
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Довіряючи ОСОБА-1 та вказаній особі, ОСОБА-7 надала свою 
згоду на виїзд до Республіки Кіпр, тим самим вони здійснили її 
вербування з метою сексуальної експлуатації. 

20.04.2017 р. о 10.26 год. ОСОБА-8 за допомогою мобільного 
зв’язку дізналась від ОСОБА-7 про можливість працевлаштування на 
території Республіки Кіпр та з метою дізнатись про можливість 
працевлаштування, погодилась на надання номеру свого мобільного 
оператора ОСОБА-1 для безпосереднього обговорення питань 
працевлаштування. 

20.04.2017 р. о 18.54 год. ОСОБА-1, діючи за попередньою змовою 
з особою,яка перебуває в розшуку, з метою вербування ОСОБА-8 для 
сексуальної експлуатації на території Республіки Кіпр, зателефонувала 
на її номер мобільного оператора та домовилась про зустріч 21.04.2017 
р. близько 17 год. поряд з кафе в м. Чернігові. 

Зустрівшись у призначений час та місці, обвинувачена ОСОБА-1 
пройшла з ОСОБА-8 до приміщення ПАБ кафе в м. Чернігові, де діючи 
за попередньою змовою з особою, яка перебуває в розшуку, з 
використанням обману, що виражався у замовчуванні необхідності 
відпрацювання коштів у сумі 3000 доларів США, витрачених на 
виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон, 
придбання авіаквитків, інші витрати, повідомила останній про 
комфортні та вигідні умови роботи, пов’язаної з наданням сексуальних 
послуг, умови проживання та високий заробіток, а також наголосила, 
що витрати щодо вартості виготовлення паспорту громадянина 
України для виїзду за кордон та вартість перельоту вони відшкодують. 
Під час вищевказаної зустрічі, ОСОБА-8, знаходячись у скрутному 
матеріальному становищі у зв’язку із відсутністю роботи та коштів для 
існування, наявності у неї боргу у сумі 2000 грн., повідомила про свій 
стан ОСОБА-1 та домовилась з останньою надати відповідь щодо 
виїзду до Республіки Кіпр з метою надання оплатних сексуальних 
послуг пізніше. 

21.04.2017 р. у вечірній час, ОСОБА-1, діючи за попередньою 
змовою з особою, яка знаходиться в розшуку,використовуючи 
уразливий стан ОСОБА-8, намагаючись отримати від неї згоду на 
виліт до території Республіки Кіпр та прискорити її рішення, 
відправила останній через сайт «VK» Інтернет мережі відеоролик 
розважального закладу. 

Того ж дня, у вечірній час особа, яка перебуває в розшуку, діючи 
за попередньою змовою з ОСОБА-1, з метою вербування ОСОБА-8 
для сексуальної експлуатації на території Республіки Кіпр, за 
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допомогою сайту «VK» Інтернет мережі запропонував свою допомогу 
в разі виникнення у неї питань щодо виїзду до території Республіки 
Кіпр для надання оплатних сексуальних послуг. 

21.04.2017 р. у вечірній час ОСОБА-8, довіряючи ОСОБА-1 та 
вказаній вище особі, через сайт «VK» Інтернет мережі надала останнім 
свою згоду на виліт до Республіки Кіпр, тим самим обвинувачена 
ОСОБА-1 та особа, яка перебуває в розшуку, здійснили її вербування з 
метою сексуальної експлуатації. 

В березні 2017 р., більш точний час досудовим розслідуванням не 
встановлено, обвинувачена ОСОБА-1 діючи за попередньою змовою з 
особою,яка перебуває в розшуку, з метою вербування дівчат серед 
мешканок м. Чернігова та Чернігівської області для їх сексуальної 
експлуатації, відправила на номер мобільного телефону ОСОБА-3 смс-
повідомлення, в якому містилося оголошення щодо пошуку дівчат для 
надання ескорт послуг на території Республіки Кіпр, в якому зазначила 
контактний номер свого мобільного телефону. 

ОСОБА-3, знаходячись у скрутному матеріальному стані у зв’язку 
із навчанням на платній основі у вищому навчальному закладі, 
проживанні в орендованій кімнаті, наявності кредиту, з метою 
дізнатись про можливість працевлаштування, 27.03.2017 р. о 12.07 год. 
зателефонувала за номером мобільного телефону, зазначеному в 
оголошенні ОСОБА-1. 

ОСОБА-1, діючи за попередньою змовою з особою, яка перебуває в 
розшуку з метою вербування ОСОБА-3 для сексуальної експлуатації на 
території Республіки Кіпр, домовилась з нею про зустріч 03.04.2017 р. 
близько 15 год. біля приміщення Філармонії, на яку і приїхала ця особа. 

Під час зазначеної зустрічі, особа, яка перебуває в розшуку, діючи 
згідно домовленості з обвинуваченою ОСОБА-1, з метою побудити у 
ОСОБА-3 бажання працевлаштування на території Республіки Кіпр, з 
використанням обману, що виражався у замовчуванні необхідності 
відпрацювання коштів у сумі 3000 доларів США, витрачених на 
виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон, 
придбання авіаквитків, інші витрати, повідомив останній, що їй 
сплатять вартість виготовлення паспорту для виїзду за кордон та 
вартість перельоту, обіцяючи при цьому високі заробітки, добрі умови 
проживання та знаходження на території Республіки Кіпр. 

03.04.2017 р. о 20.18 год. ОСОБА-1, діючи згідно домовленості з 
особою., яка перебуває в розшуку з метою сексуальної експлуатації 
ОСОБА-3 на території Республіки Кіпр, отримала від останньої згоду 
на виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон 
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та надання своїх фотознімків, які ОСОБА-3 того ж дня відправила 
ОСОБА-1 на її мобільний телефон через програму Інтернет мережі. 

06.04.2017 р. о 16.42 год. у ході телефонної розмови з ОСОБА-3, 
ОСОБА-1 домовилась про їх зустріч 07.04.2017 р. біля кафе, 
розташованого у м. Чернігові, по що відбулась близько 22 год. Під час 
даної зустрічі, ОСОБА-10, діючи згідно домовленості з особою, яка 
перебуває в розшуку , знаходячись у приміщенні ПАБ кафе м. 
Чернігові, з використанням обману, розповіла ОСОБА-3 про хороші 
умови проживання, легкі умови запропонованої діяльності та високий 
заробіток, тим самим отримала згоду останньої на виїзд до території 
Республіки Кіпр з метою її сексуальної експлуатації та намагалась 
прискорити ОСОБА-3 до виготовлення нею паспорту громадянина 
України для виїзду за кордон, обіцяючи при цьому повернути 
витрачені на це кошти. 

В середині квітня 2017 р., обвинувачена ОСОБА-1 домовилась про 
зустріч з ОСОБА-3 14.04.2017 р. близько 13 год. біля 
кафе, розташованого в м. Чернігові, на яку прибула разом з особою, 
яка перебуває в розшуку. Під час даної зустрічі ОСОБА-1 спільно з 
цією особою передали ОСОБА-3 грошові кошти у сумі 800 грн. на 
відшкодування коштів, витрачених нею для виготовлення паспорту 
громадянина України для виїзду за кордон, який вона отримала 
18.04.2017 р. 

02.05.2017 р. о 15.50 год. ОСОБА-1 через програму Інтернет 
мережі «whatsApp» повідомила ОСОБА-3, що на її ім’я заброньовано 
авіаквиток, відповідно до якого вона має вилетіти до Республіки Кіпр 
04.05.2017 р. о 2.30 год.  

03.05.2017 р. ОСОБА-3 під час телефонних розмов з ОСОБА-1 та 
особою , яка перебуває в розшуку, відмовилась від вильоту до 
території Республіки Кіпр через погіршення стану свого здоров’я. У 
подальшому, в цей же день, обвинувачена ОСОБА-1 та особа, яка 
перебуває в розшуку з використанням обману, заздалегідь знаючи про 
уразливий стан ОСОБА-3, з метою її сексуальної експлуатації на 
території Республіки Кіпр, шляхом умовлянь, переконань та виклику у 
неї відчуття провини за порушення з ними домовленості, обіцяючи при 
цьому комфортні та вигідні умови знаходження на території 
Республіки Кіпр, надання необхідної медичної допомоги, гарантій її 
безпеки, отримання високого заробітку та безперешкодного 
повернення додому в будь-який час, отримали її згоду на виліт до 
вказаної держави, тим самим здійснили її вербування з метою 
сексуальної експлуатації. 
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09.05.2017 р. обвинувачена ОСОБА-1, діючи за попередньою 
змовою з особою, яка перебуває в розшуку, з метою переміщення 
ОСОБА-3 до Республіки Кіпр для сексуальної експлуатації, 
зателефонувала до неї та повідомила про те, що 11.05.2017 р. вона в 
супроводі її та цієї особи повинні виїхати з м. Чернігова та прибути до 
міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) для подальшого вильоту до 
Республіки Кіпр через Турецьку Республіку. 

10.05.2017 р. близько 19 год. обвинувачена ОСОБА-1 спільно з 
особою, яка перебуває в розшуку, супроводжуючи ОСОБА-3, 
перемістили її шляхом перевезення маршрутним транспортним 
засобом з м. Чернігова до м. Києва та легковим автомобілем під 
керуванням вищевказаної особи до міжнародного аеропорту «Київ» 
(Жуляни), куди вони прибули приблизно о 24 год. У подальшому 
обвинувачена ОСОБА-1 та особа, яка перебуває в розшуку пішим 
супроводом перемістили ОСОБА-3 до контролю служби авіаційної 
безпеки терміналу «А», розташованого за адресою: м. Київ, для 
подальшої посадки її на літак рейсом з вильотом о 02.30 год. 
11.05.2017 р. з м. Києва до м. Анкара Турецької Республіки та 
подальшим авіа-перельотом до Республіки Кіпр з метою її сексуальної 
експлуатації, після чого на виході з вищевказаного терміналу «А» були 
затримані співробітниками поліції. 

В кінці квітня 2017 р. ОСОБА-6, знаходячись в районі Красної 
площі м. Чернігова дізналась від ОСОБА-8 про можливість 
працевлаштування за кордоном та знаходячись у скрутному 
матеріальному стані у зв’язку із наявністю боргу в сумі 3000 доларів 
США, з метою дізнатись про можливість працевлаштування 
погодилась на надання свого номеру телефону ОСОБА-1 з метою 
обговорення більш детально питань працевлаштування. 

04.05.2017 р. о 16.02 год. ОСОБА-1, діючи за попередньою змовою 
з особою, яка перебуває в розшуку, з метою вербування ОСОБА-6 для 
сексуальної експлуатації на території Республіки Кіпр подзвонила на 
номер її мобільного оператору та домовилась з нею про зустріч 
05.05.2017 р. близько 18 год. поряд з кафе, розташованого в 
м. Чернігові. 

Під час зустрічі, 05.05.2017 р. близько 18 год. обвинувачена 
ОСОБА-1, діючи за попередньою змовою з особою, яка перебуває в 
розшуку, з використанням обману, що виражався у замовчуванні 
необхідності відпрацювання коштів у сумі 3000 доларів США, 
витрачених на придбання авіаквитків та інші витрати, заздалегідь 
знаючи про уразливий стан ОСОБА-6, з метою вербування її для 
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сексуальної експлуатації, повідомила останній про комфортні та 
вигідні умови роботи, пов’язаної з наданням сексуальних послуг, 
умови проживання та високий заробіток, наголосивши, що вартість 
перельоту вони відшкодують, чим намагалась отримати від неї згоду 
на виліт до території Республіки Кіпр. 

08.05.2017 р. о 15.27 год. ОСОБА-6, довіряючи ОСОБА-1 та особі, 
яка перебуває в розшуку, під час телефонної розмови з ОСОБА-1, 
надала свою згоду на виліт до Республіки Кіпр, тим самим вони 
здійснили її вербування з метою сексуальної експлуатації. 

09.05.2017 р. обвинувачена ОСОБА-1, діючи за попередньою 
змовою з особою,яка перебуває у розшуку, з метою переміщення 
ОСОБА-6 до Республіки Кіпр для сексуальної експлуатації, 
зателефонувала до неї та повідомила про те, що 11.05.2017 р. вона в 
супроводі її та вказаної особи повинні виїхати з м. Чернігова та 
прибути до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) для подальшого 
вильоту до Республіки Кіпр через Турецьку Республіку. 

10.05.2017 р. близько 19 год. обвинувачена ОСОБА-1 спільно з 
особою, яка перебуває у розшуку, супроводжуючи ОСОБА-6, 
перемістили її шляхом перевезення маршрутним транспортним 
засобом з м. Чернігова до м. Києва та легковим автомобілем марки 
«Мercedes Benz» під керуванням останнього до міжнародного 
аеропорту «Київ» (Жуляни), куди вони прибули приблизно о 24 год. У 
подальшому обвинувачена ОСОБА-1 та особа, яка перебуває у 
розшуку, пішим супроводом перемістили ОСОБА-6 до контролю 
служби авіаційної безпеки терміналу «А», розташованого за адресою: 
м. Київ для подальшої посадки її на літак рейсом PС 1723 з вильотом о 
02.30 год. 11.05.2017 р. з м. Києва до м. Анкара Турецької Республіки 
та подальшим авіа перельотом до Республіки Кіпр з метою її 
сексуальної експлуатації, після чого на виході з вищевказаного 
терміналу «А» були затримані співробітниками поліції. 

Керуючись ст.ст. 374, 375 КПК України, суд засудив: 
ОСОБА-1 визнати винною за ст. 149 ч. 2 КК України і призначити 

їй покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років. 
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА-1 від відбуття 

покарання з випробуванням – іспитовим строком на 3 роки. 
Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА-1 

обов’язки:періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого 
органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця 
проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без 
погодження з уповноваженим органом з питань пробації. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2730/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#2730�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2776/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#2776�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_911895/ed_2019_11_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#911895�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_347/ed_2019_11_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#347�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_911618/ed_2019_11_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#911618�
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Стягнути із ОСОБА-1 витрати на проведення судових експертиз в 
сумі – 11970,02 грн.  

Завдання № 3 
Визначте соціально-демографічні та соціально-психологічні 

ознаки особи злочинця (Особа-1, Особа-2) на підставі вивчення 
наданого нижче обвинувального вироку за ст. 296 КК України 
«Хуліганство». 

(Справа №263/2411/16-к Провадження №1-кп/263/34/2018 Вирок 
Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької від 
01.10.2018 р.) 

ОСОБА-5, уродженець м. Маріуполя Донецької області, 
громадянин України, не працюючий, зареєстрований та мешкає за 
адресою: Адреса-1, раніше засуджений 28.10.2004 р. Ворошиловським 
районним судом м. Донецька за ст. 187 ч. 4 КК України до 9 років 
позбавлення волі, звільненого 13.05.2013 р., обвинувачується у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 304 ч. 1, 
ст. 186 ч. 2, ст.185 ч. 2, ст. 296 ч. 4, ст. 190 ч. 2, ст. 119 ч. 1 КК України. 

ОСОБА-6, ІНФОРМАЦІЯ-3, уродженець м. Маріуполя Донецької 
області, громадянин України, не працюючий та який не навчається, 
зареєстрований та мешкає за адресою: Адреса-5, раніше судимого: 
16.06.2016 р. Орджонікідзевським районним судом м. Маріуполя 
Донецької області за ч. 1 ст. 121 КК України до 3-х років позбавлення 
волі, обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ст. 186 ч. 2, ст. 185 ч 2 КК України. 

На початку липня 2015 р., більш точна дата та час в ході 
досудового розслідування не встановлені, ОСОБА-5, знаходячись у 
невстановленому місці у м. Маріуполі, достовірно знаючи, що 
ОСОБА-6, є неповнолітнім, діючи умисно, застосовуючи 
психологічний вплив на ОСОБА-6, запропонував йому здійснювати 
спільно корисливі злочини, пов’язані з викраденням чужого майна 
громадян, викликавши у нього бажання на вчинення таких злочинів, 
тобто втягнув неповнолітнього ОСОБА-6 у злочинну діяльність. 

09 липня 2015 р., приблизно о 23.30 год., ОСОБА-5, раніше судимий 
за ч. 4 ст. 187 КК України до 9 років позбавлення волі, повторно, спільно 
з ОСОБА-6, групою осіб, з метою викрадення чужого майна прибули до 
будинку Адреса-2 де неповнолітній ОСОБА-6, діючи умисно, з 
корисливих мотивів, відкрито вирвав у потерпілої ОСОБА-8 з кишені її 
одягу мобільний телефон «DJPhone», вартістю 2500 грн., з сім-картою 
оператора Київстар, що не представляє матеріальної цінності. 
Заволодівши майном потерпілої, обвинувачені ОСОБА-5 та ОСОБА-6 з 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_984/ed_2018_09_06/pravo1/T012341.html?pravo=1#984�
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_958/ed_2018_09_06/pravo1/T012341.html?pravo=1#958�
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місця скоєння злочину втекли та у подальшому розпорядились 
викраденим майном на свій розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА-8 
матеріальний збиток у розмірі 2500 грн. 

28 липня 2015 р., приблизно о 01 год., обвинувачені ОСОБА-5 та 
ОСОБА-6 знаходячись на зупинці громадського транспорту, 
розташованій біля будинку № 54 по пр. Металургів у Центральному 
(Жовтневому) районі м. Маріуполя, познайомилися ОСОБА-9, у 
відношенні якої в обох виник намір заволодіння її майном. З метою 
реалізації спільного наміру на викрадення у ОСОБА-9 належного їй 
майна обвинувачений ОСОБА-5, в ході спілкування та сумісного 
розпивання спиртних напоїв, підсипав у пиво, яке пила ОСОБА-9, 
медичний препарат – «Азалептол», з діючою речовиною клозапін, що є 
нейролептиком з викликанням побічної дії – снодійного ефекту. Після 
цього на прохання ОСОБА-9 викликали таксі, в якому стали слідувати 
до місця мешкання останньої – до будинку АДРЕСА-3, де вийшли з 
таксі неподалік вказаного будинку. Скориставшись станом ОСОБА-9, 
який був викликаний дією вищевказаного медичного препарату, при 
якому остання спала, ОСОБА-5 спільно з неповнолітнім ОСОБА-6, 
діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з 
корисливих мотивів, таємно викрали її майно, а саме: жіночу сумку 
вартістю 300 грн.; гаманець вартістю 250 грн.; грошові кошти у сумі 
1200 грн.; грошові кошти у сумі 60 Євро, що еквівалентно 1463,78 грн. 
за курсом НБУ; мобільний телефон «Леново А 7000» вартістю 
6400 грн. з сім-картою оператора Київстар вартістю 10 грн., на рахунку 
якої знаходились грошові кошти у сумі 20 грн., флеш-накопичувачем 
вартістю 150 грн., який знаходився у чохлі вартістю 100 грн.; два 
браслети із недорогоцінних металів загальною вартістю 220 грн. 

Заволодівши майном потерпілої, обвинувачені ОСОБА-5 та 
ОСОБА-6 з місця скоєння злочину втекли та у подальшому 
розпорядилися викраденим майном на свій розсуд, спричинивши 
потерпілій ОСОБА-9 матеріальний збиток на суму 10113,78 грн. 

22 серпня 2015 р., приблизно о 01 год., ОСОБА-5 та ОСОБА-6, 
знаходячись у кафе «Чумацький шлях», розташованому в м. Маріуполі, 
по пр. Будівельників, 161 в Центральному (Жовтневому) районі, 
познайомилися з потерпілими ОСОБА-11 і ОСОБА-12, у відношенні 
яких в обох виник намір на заволодіння їх майном. З метою реалізації 
спільного наміру на викрадення у потерпілих належного їм майна 
ОСОБА-5 в ході спілкування та розпивання спиртних напоїв підсипав у 
напої, які пили ОСОБА-11 та ОСОБА-12, медичний препарат – 
«Азалептол», з діючою речовиною клозапін, що є нейролептиком з 
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викликанням побічної дії – снодійного ефекту. Після цього обвинувачені 
викликали таксі, на якому поїхали до місця мешкання потерпілих, де 
приблизно о 04.30 год. вийшли з таксі у невстановленому місці с. 
Кіровка в Приморському районі м. Маріуполя. У вищевказаному місці, 
скориставшись станом ОСОБА-11 та ОСОБА-12, який був викликаний 
дією вищевказаного медичного препарату, при якому останні спали, 
обвинувачені, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою 
осіб, з корисливих мотивів, таємно викрали майно потерпілої ОСОБА-
11, а саме: мобільний телефон «Нокіа» вартістю 600 грн. з сім-картою 
оператора Київстар вартістю 20 грн., золотий ланцюжок вагою 2 г 
вартістю 2000 грн. з золотим хрестиком вагою 1,5 г вартістю 1500 грн. та 
золотою ладанкою вагою 1,5 г вартістю 1500 грн.; золоту обручку вагою 
2 г, вартістю 2000 грн.; чотири золотих каблучки вагою 2 г кожна, 
вартістю по 2000 грн. кожна, загальною вартістю 8000 гривен; золотий 
браслет вагою 4 г вартістю 4000 грн., та майно потерпілої ОСОБА-12, а 
саме: мобільний телефон «LG» вартістю 600 грн. з сім-картою оператора 
Київстар вартістю 20 грн., золотий ланцюжок вагою 5 г вартістю 
5000 грн. з золотим хрестиком вагою 2 г вартістю 2000 грн. та золотою 
ладанкою вагою 2 г вартістю 2000 грн.; золоту каблучку вагою 1 г 
вартістю 1000 грн.; золотий браслет вагою 3 г вартістю 3000 грн. 

Заволодівши майном потерпілих, ОСОБА-5 та ОСОБА-6 з місця 
скоєння злочину втекли та у подальшому розпорядилися викраденим 
майном на свій розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА-11 
матеріальний збиток на суму 19620 грн. та потерпілій ОСОБА-12 
матеріальний збиток на суму 13620 грн. 

13 жовтня 2015 року, приблизно о 23.00 год. ОСОБА-5, знахо-
дячись у приміщенні піцерії «Роял», розташованої в м. Маріуполі, по 
бул. Шевченка, 89-а в Центральному (Жовтневому) районі, маючи 
намір на здійснення хуліганських дій з мотивів явної неповаги до 
суспільства, що виразилося у прагненні показати свою зневагу до 
існуючих правил і норм поведінки, діючи умисно, грубо порушивши 
громадський порядок у вищевказаному закладі, з особливою 
зухвалістю, став ображати адміністратора вказаної піцерії ОСОБА-13 
та інших працівників, висловлююсь при цьому нецензурною лайкою та 
маючи при собі спортивно-тренувальний револьвер «MajorEagle 2.5» 
калібру 4 мм, безпідставно наставив його в обличчя потерпілої 
ОСОБА-13, використовуючи вказаний револьвер як предмет, 
спеціально пристосований для заподіяння тілесних ушкоджень, тим 
самим створюючи загрозу його застосування і реальну загрозу для 
життя і здоров’я потерпілої ОСОБА-13, яку остання, внаслідок своєї 
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необізнаності про тактико-технічні характеристики зазначеного 
револьверу сприйняла реально і мала в той момент реальні підстави 
побоюватися її здійснення. 

При цьому під час вищевказаних хуліганських дій ОСОБА-5, 
порушив нормальний режим роботи піцерії «Роял» (ПП «ОСОБА-46»), 
тим самим спричинивши вказаному підприємству матеріальний збиток 
на загальну суму 201,60 грн. 

06.11.2015 р., приблизно о 20.00 год., ОСОБА-5 та ОСОБА-6, яка 
знаходилась у більярдному клубі «Імаго», розташованому в 
м. Маріуполі, по бул. Шевченка, 54 в Центральному (Жовтневому) 
районі, познайомилися з ОСОБА-14 та ОСОБА-15, у відношенні яких 
в обох виник намір на заволодіння їх майном. З метою реалізації 
спільного наміру на викрадення у ОСОБА-14 та ОСОБА-15 належного 
їм майна ОСОБА-5 в ході спілкування та розпивання спиртних напоїв 
підсипав у напої, які пили ОСОБА-14 та ОСОБА-15, медичний 
препарат – «Азалептол» з діючою речовиною клозапін, що є 
нейролептиком з викликанням побічної дії – снодійного ефекту. Після 
цього обвинувачені викликали таксі, на якому прослідували до кафе 
«Молодіжка», розташованого в будинку № 54 по пр. Металургів у 
Жовтневому районі м. Маріуполя, для розпивання спиртних напоїв. У 
вищевказаному місці, приблизно о 21.00 год., скориставшись станом 
потерпілих ОСОБА-14 та ОСОБА-15, який був викликаний дією 
вищевказаного медичного препарату, при якому останні спали, 
обвинувачені, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою 
групою осіб, з корисливих мотивів таємно викрали майно потерпілої 
ОСОБА-14, а саме: мобільний телефон «Айфон 3» вартістю 3000 грн. з 
сім-картою оператора Київстар, на рахунку якої грошові кошти були 
відсутні; золоту каблучку вагою 2 г вартістю 1500 грн.; гаманець 
вартістю 200 грн.; грошові кошти в сумі 700 грн.; флеш-носій вартістю 
100 грн.; жіночу сумку, яка не представляє матеріальної цінності для 
потерпілої, та майно потерпілого ОСОБА-15, а саме: мобільний 
телефон «Нокіа С 2» вартістю 500 грн. з сім-картою оператора 
Київстар, на рахунку якої знаходились грошові кошти у сумі 10 
гривень; кожану сумку вартістю 450 грн.; грошові кошти у сумі 
170 грн. 

Заволодівши майном потерпілих обвинувачені ОСОБА-5 та 
ОСОБА-6 з місця скоєння злочину втекли та в подальшому 
розпорядилися викраденим майном на свій розсуд, спричинивши 
потерпілій ОСОБА-14 матеріальний збиток на суму 5500 грн. та 
потерпілому ОСОБА-15 матеріальний збиток на суму 1130 грн. 
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06 грудня 2015 р., приблизно о 23.00 год., ОСОБА-5 знаходився у 
дворі будинку АДРЕСА-4, де познайомився з неповнолітніми ОСОБА-
16 та ОСОБА-17, у відношенні яких у нього виник намір на 
заволодіння їх майном, та запропонував їм випити пива, на що останні 
погодилися. З метою реалізації наміру на викрадення у ОСОБА-16 та 
ОСОБА-17 належного їм майна ОСОБА-5 в ході спілкування та 
розпивання спиртного напою підсипав у пиво, яке пили ОСОБА-16 та 
ОСОБА-17 медичний препарат – «Азалептол» з діючою речовиною 
клозапін, що є нейролептиком з викликанням побічної дії – снодійного 
ефекту. Після цього, скориставшись станом потерпілого ОСОБА-16, 
якому стало погано, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, 
відкрито викрав належний на праві власності його матері ОСОБА-18 
мобільний телефон «Самсунг Гелексі», вартістю 2 535 грн., з сім-
картами операторів Київстар та МТС, що не представляють 
матеріальної цінності для потерпілої, який знаходився у чохлі вартістю 
300 грн. 

Заволодівши вищевказаним майном, ОСОБА-5 у подальшому 
розпорядився ним на свій розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА-18 
матеріальний збиток на суму 2835 грн. 

Після цього, скориставшись станом потерпілого ОСОБА-16, 
ОСОБА-5 попросив у нього мобільний телефон з метою подзвонити, 
при цьому вже маючи намір не повертати телефон потерпілому, тим 
самим діючи умисно повторно, з корисливих мотивів шляхом обману 
заволодів належним на праві власності його вітчиму ОСОБА-19 
мобільним телефоном «WINDOWSFON» вартістю 850 грн. з Сім-
картою оператора Київстар вартістю 20 грн., на рахунку якої 
знаходились грошові кошти в сумі 15 грн., та який знаходився у чохлі 
вартістю 90 грн. Заволодівши вищевказаним майном, ОСОБА-5 у 
подальшому розпорядився ним на свій розсуд, спричинивши 
потерпілому ОСОБА-19 матеріальний збиток у сумі 975 грн. 

14 грудня 2015 року, приблизно о 16 год., ОСОБА-5 спільно з 
неповнолітнім ОСОБА-6 знаходились у кафе «Карінка», 
розташованому на перехресті бул. Шевченка та пр. Металургів у 
Центральному (Жовтневому) районі м. Маріуполя, де ОСОБА-5 
познайомився ОСОБА-20, з яким став розпивати спиртні напої. У той 
час як ОСОБА-20 вийшов з кафе та направився додому, у ОСОБА-5 та 
ОСОБА-6 виник намір на заволодіння майном потерпілого, у зв’язку з 
чим вони стали слідувати за ОСОБА-20 Приблизно о 19.00 год., 
переслідуючи ОСОБА-20 та знаходячись на ділянці місцевості між 
загальноосвітньою школою № 63 м. Маріуполя, розташованою по вул. 
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Урицького, 90-А в Жовтневому районі, та загальноосвітньою школою 
№ 64, розташованою по вул. Урицького, 92-А в Жовтневому районі м. 
Маріуполя, ОСОБА-5 та ОСОБА-6 діючи умисно, повторно, з 
корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб підбігли до 
ОСОБА-20, застосовуючи фізичне насильство, яке не є небезпечним 
для життя та здоров’я потерпілого, нанесли потерпілому ОСОБА-20 
декілька ударів в область голови, спричинивши йому синці на повіках 
правого ока, на підборідді зліва, садно у тім’яно-потиличній області 
зліва, крововилив у слизову оболонку верхньої губи та десни у 
проекції першого зуба зліва, що відносяться до легких тілесних 
ушкоджень, відкрито викрали його майно, а саме золоту каблучку 
вагою 1 г, вартістю 890 грн.; золоту каблучку вагою 2,5 г вартістю 
1500 грн.; золоту обручку вагою 6,7 г вартістю 6000 грн.; срібний 
браслет вагою 60 г вартістю 2500 грн.; срібний ланцюжок вагою 60 г з 
хрестиком вагою 20 г загальною вартістю 2500 грн.; золоту сережку 
вагою 1 г вартістю 580 грн.; мобільний телефон «Лендровер М12» 
вартістю 1600 грн. з сім-картою оператора Київстар вартістю 25 грн.; 
мобільний телефон «Самсунг Гелексі» вартістю 1500 грн. з сім-картою 
оператора Київстар вартістю 25 грн.; чоловічу сумку вартістю 200 грн.; 
мобільний телефон «Блекбері», вартістю 6000 грн.; шкіряне портмоне 
вартістю 200 грн.; грошові кошти у сумі 800 грн. 

Заволодівши майном потерпілого, ОСОБА-5 та ОСОБА-6 з місця 
скоєння злочину втекли та у подальшому розпорядилися викраденим 
майном на свій розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА-20 
матеріальний збиток у суму 24320 грн. 

27.12.2015 року приблизно в 24.00 год., ОСОБА-5 та ОСОБА-6 
знаходячись біля драматичного театру м. Маріуполя, розташованого в 
м. Маріуполі, Центральний район, на Театральній площі, 1, де ОСОБА-
5 побачив раніше незнайомого йому ОСОБА-21, який перебував у 
стані алкогольного сп’яніння та у відношенні якого у нього виник 
намір на заволодіння майном. Реалізуючи свій злочинний намір, 
спрямований на заволодіння майном потерпілого ОСОБА-21, ОСОБА-
5 підійшов до останнього, познайомився з ним та запропонував випити 
спиртних напоїв разом, на що ОСОБА-21 надав свою згоду. Далі 
ОСОБА-5 разом з ОСОБА-21 підійшли до кіоску, який розташований 
біля будинку № 35 по вул. Артема у Центральному районі м. 
Маріуполя Донецької області, де придбали пляшку пива. З метою 
заволодіння майном потерпілого ОСОБА-21, ОСОБА-5 в ході 
спілкування з останнім та розпивання спиртних напоїв біля аптеки, що 
розташована в м.Маріуполі, по вул. Артема, 35, не маючи наміру на 
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протиправне спричинення смерті ОСОБА-21, підсипав йому у пляшку 
з пивом, медичний препарат – «Азалептол», з діючою речовиною – 
клозапіном, що є нейролептиком з викликанням побічної дії – 
снодійного ефекту. 

Після цього, обвинувачений ОСОБА-5 спільно з потерпілим 
ОСОБА-21 прослідували до будинку № 47 по вул. Артема у 
Центральному районі м. Маріуполя, де до них приєднався ОСОБА-6. У 
вказаному місці приблизно в 01.10 год. скориставшись станом 
ОСОБА-21, який був викликаний дією вищевказаного медичного 
препарату, при якому останній заснув, обвинувачені, діючи умисно, 
повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, 
з одягу потерпілого таємно викрали його майно, а саме: мобільний 
телефон «Нокіа 108» вартістю 350 грн., з сім-картою оператора 
Київстар, яка матеріальної цінності не представляє та залишили 
потерпілого у вказаному місці. 

При цьому ОСОБА-5 не передбачав, що ОСОБА-21 страждає 
серцево-судинним захворюванням, перебуває на обліку у лікаря з 
діагнозом: гіпертонічна хвороба І-ІІ ступеню та від дій вищевказаного 
препарату може настати смерть потерпілого, хоча повинен і міг 
передбачити можливість настання смерті останнього, у зв’язку з тим, 
що ОСОБА-21 до зустрічі з ОСОБА-5 перебував у стані сильного 
алкогольного сп’яніння, а застосування медичного препарату – 
«Азалептол» протипоказано при наявності серцево-судинних 
захворювань та його дія підсилюється при перебуванні особи у стані 
алкогольного сп’яніння. 

Внаслідок вищевказаних дій ОСОБА-5, пов’язаних з використанням 
при вчинені злочину медичного препарату – «Азалептол», який останній 
підсипав ОСОБА-21 у пляшку пива, 27.12.2015 р., приблизно біля 01.10 
год. настала смерть потерпілого, яку ОСОБА-5 при вчиненні 
вищевказаних дій у наслідок своєї злочинної недбалості не передбачав, 
хоча повинен був і міг передбачити. 

Згідно висновку комісійної судово-медичної експертизи № 9 від 
19.08.2016 р. смерть потерпілого ОСОБА-21 настала внаслідок 
гострого отруєння клозапіном (азалептолом) на фоні алкогольного 
сп’яніння, що ускладнилось гострою серцевою недостатністю, 
набряком головного мозку та легенів. 

Обвинувачений ОСОБА-5 в судовому засіданні вказав, що визнає 
провину за епізодом від 06.12.2015 р. засудив: 

ОСОБА-5 визнати винним у вчинені кримінальних 
правопорушень, передбачених ст. 304 ч.1, ст.186 ч. 2, ст.185 ч 2, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1624/ed_2018_09_06/pravo1/T012341.html?pravo=1#1624�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_973/ed_2018_09_06/pravo1/T012341.html?pravo=1#973�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_958/ed_2018_09_06/pravo1/T012341.html?pravo=1#958�
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ст. 296 ч. 4, ст.190 ч. 2, ст. 119 ч.1 КК України та призначити йому 
покарання: 

– за ч.1 ст.304 КК України 5 років позбавлення волі; 
– за ч.2 ст.186 КК України 6 років позбавлення волі; 
– за ч.2 ст. 185 КК України 4 роки позбавлення волі; 
– за ч. 4 ст. 296 КК України 5 років позбавлення волі; 
– за ч.2 ст.190 КК України 2 роки позбавлення років; 
– за ч.1 ст. 119 КК Україна 5 років позбавлення волі. 
На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом 

часткового складання покарань призначити ОСОБА-5 покарання 7 
(сім) років позбавлення волі. 

Початок строку відбування покарання ОСОБА-5 відраховувати з 
29.12.2015 р. 

Відповідно до ч.5 ст.72 КК України зарахувати ОСОБА-5 в строк 
відбування покарання строк його попереднього ув’язнення в межах 
цього кримінального провадження з 29.12.2015 р. по день набрання 
чинності даним вироком з розрахунку один день попереднього 
ув’язнення за два дні позбавлення волі. 

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу ОСОБА-5 
залишити без зміни – тримання під вартою. 

ОСОБА-6 визнати винним у вчинені кримінальних 
правопорушень, передбачених ст. 186 ч.2, ст.185 ч.2 КК України та 
призначити йому покарання: 

– за ч.2 ст.186 КК України 5 років позбавлення волі; 
– за ч.2 ст. 185 КК України 4 роки позбавлення волі. 
На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом 

поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити 
ОСОБА-6 покарання 5 років позбавлення волі. 

На підставі ч.4 ст.70 КК України ОСОБА-6 до покарання за даним 
вироком частково приєднати покарання за вироком 
Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області 
від 16.06.2016 р. у вигляді 6 місяців позбавлення волі та остаточно 
призначити засудженому ОСОБА_6 покарання 5 років 6 місяців 
позбавлення волі. 

Початок строку відбування покарання ОСОБА-6 відраховувати з 
07.01.2016 року. 

Відповідно до ч.5 ст.72 КК України зарахувати ОСОБА-6 в строк 
відбування покарання строк його попереднього ув’язнення в межах 
цього кримінального провадження з 07.01.2016 р. по день набрання 
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чинності даним вироком з розрахунку один день попереднього 
ув’язнення за два дні позбавлення волі. 

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу ОСОБА-6 
залишити без зміни – тримання під вартою. 

Завдання № 4 
Проаналізуйте механізм вчинення злочину на підставі вивчення 

наданого нижче обвинувального вироку за ст. 189 КК України 
«Вимагання». 

(Справа № 682/2366/19 Провадження № 1-кп/682/16/2020 від 
24.02.2020 р. Вирок Славутського міськрайонного суду Хмельницької 
області). 

ОСОБА-1, ІНФОРМАЦІЯ-1, уродженця м. Нетішин, 
Хмельницької області, громадянина України, українця, не 
працюючого, одруженого, на утриманні маючого двох малолітніх 
дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА-1, фактично 
проживаючого за адресою: АДРЕСА-2, раніше судимого 
Шепетівським міськрайонним судом від 09.10.2019 р. за ч. 1 ст. 185 КК 
України до покарання у виді штрафу у розмірі 850 грн., 
обвинуваченого за ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 309 КК України. 

30 березня 2018 р. близько 13.00 год. до приватного підприємця 
ОСОБА-2, який здійснює підприємницьку діяльність у сфері 
пасажирських перевезень службою таксі «Наше Таксі» м. Славута 
Хмельницької області, звернувся житель м. Нетішин Хмельницької 
області ОСОБА-1 із пропозицією передати останньому в оренду 
автомобіль марки «Вольцваген Гольф 4» н.з. НОМЕР-1 реєстрації 
Республіки Литва, яким на той час користувався. Узгодивши між 
собою, в усній формі, умови оренди вище зазначеного автомобіля та 
порядок розрахунку, ОСОБА-1 передав ОСОБА-2 автомобіль марки 
«Вольцваген Гольф 4» н.з. НОМЕР-1 реєстрації Республіки Литва, 
ключі від даного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію зазначеного 
транспортного засобу. 

11 квітня 2018 р. близько 12.00 год. за адресою: Хмельницька 
область, м. Славута, вул. Миру, 89, відносно ОСОБА-2 вчинено 
кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.186 КК України, під 
час якого двоє невстановлених осіб із застосуванням насильства, яке 
виразилося у нанесенні ногою декількох ударів по нозі ОСОБА-2 та 
відкритому викраденні гаманця останнього, в якому знаходилися 
грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ 
станом на 11.04.2018 р. становить 25975 грн., 10 200 грн., посвідчення 
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водія на ім’я ОСОБА-2, свідоцтва про реєстрацію автомобіля марки 
«Вольцваген Гольф 4» н.з. НОМЕР-1 реєстрації Республіки Литва. 

16 квітня 2018 р. ОСОБА-1, прийшов до ОСОБА-2 , який 
перебував за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Миру, 
89, та запропонував повернути належний йому, зазначений вище, 
автомобіль. ОСОБА-2 знаючи, що володільцем даного автомобіля є 
ОСОБА-1 виконав вимогу останнього, але повернув автомобіль без 
свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, повідомивши, що 
вказане свідоцтво у нього відкрито викрадене при вище зазначених 
обставинах. 

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час 
та день квітня місяця 2018 р., ОСОБА-1 передав у користування 
ОСОБА-3 автомобіль марки «Вольцваген Гольф 4», н.з. НОМЕР-1, 
реєстрації Республіки Литва без свідоцтвом про реєстрацію 
транспортного засобу на вказаний автомобіль. 

В цей момент у ОСОБА-1 виник злочинний умисел спрямований 
на незаконне збагачення за рахунок коштів ОСОБА-2, під приводом 
втрати грошових коштів на відновлення свідоцтва про реєстрацію 
зазначеного транспортного засобу та неможливості його продати за 
ринковою ціною. 

Надалі, у травні 2018 р. ОСОБА-1, отримав свідоцтво про 
реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Фольксваген 
Гольф 4» н.з. НОМЕР-1, реєстрації Республіки Литва, яке було 
відкрито викрадене у ОСОБА-2 та передав його для ОСОБА-3 . 

В подальшому, з метою реалізації своїх злочинних намірів 
ОСОБА-1, достовірно знаючи, що свідоцтво про реєстрацію 
транспортного засобу на автомобіль марки «Фольксваген Гольф 4» н.з. 
НОМЕР-1 наявне у ОСОБА-3, 10 січня 2019 року близько 15:00 години 
прийшов до ОСОБА-2 , який знаходився за адресою: Хмельницька 
область, м. Славута, вул. Миру, 89, та будучи переконаним про 
неможливість ОСОБА-2 повернути йому свідоцтво про реєстрацію 
вказаного транспортного засобу, переслідуючи корисливий мотив, з 
метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно 
небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на 
вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, умисно 
висловив в усній формі вимогу до ОСОБА-2 про передачу йому 
грошових коштів в сумі 1500 доларів США, що відповідно до курсу 
НБУ станом на 10.01.2019 становить 42180 гривень, при цьому 
попередив останнього, що у разі невиконання його вимог до нього 
буде застосоване фізичне насильство, а його майно буде знищено, під 
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приводом ніби то неможливості продати вказаний автомобіль за 
ринковою ціною, без зазначеного свідоцтва про реєстрацію. 

Продовжуючи свої злочинні наміри, спрямовані на вимагання та, в 
подальшому, на отримання злочинним шляхом грошових коштів, в 
сумі 1500 доларів США, та з метою переконання ОСОБА-2 про 
реальність своїх намірів, висловлених напередодні щодо застосування 
фізичного насильства о 11:37 годині, 11:38 годині 17 січня 2019 року, о 
14:22 годині 18 січня 2019 року, о 13:23 годині 15 лютого 2019 року, о 
22:44 годині, 22:45 годині 21 лютого 2019 року надіслав на мобільний 
телефон ОСОБА-2 смс-повідомлення із погрозами застосувати фізичне 
насильство до останнього, у разі відмови надати вище зазначену суму 
грошових коштів. 

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на вимагання 
та, в подальшому, на отримання грошових коштів, в сумі 1500 доларів 
США, злочинним шляхом та з метою переконання ОСОБА-2 про 
реальність своїх намірів, висловлених напередодні щодо пошкодження 
майна, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, 
ОСОБА-1 в період часу з 22:30 години 12 березня 2019 року по 08:00 
годину 13 березня 2019 року умисно пошкодив, шляхом пробиття 
невстановленим предметом 4 автомобільні шини марки «Profit Pro 
Snow 790, R15, 195/65» вартістю 450 гривень за одну загальною 
вартістю 1800 гривень, які знаходилися на автомобілі марки «Опель 
Вектра» д.н.з. НОМЕР-2, яким на той час користувався ОСОБА-2 , 
який знаходився у дворі будинку АДРЕСА-3. 

Окрім того, продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на 
вимагання та отримання в подальшому грошових коштів, в сумі 1 500 
доларів США, злочинним шляхом та з метою переконання ОСОБА-2 
про реальність своїх намірів, висловлених перед цим щодо 
пошкодження майна, за невстановлених під час досудового 
розслідування обставин ОСОБА-1, в період часу з 22:00 години 13 
березня 2019 року по 07:30 годину 14 березня 2019 року умисно 
розбив, невстановленим предметом, скло правих передніх дверей 
автомобіля марки «Опель Вектра» д.н.з. НОМЕР-2, вартістю 650 
гривень, яким на той час користувався ОСОБА-2, та котрий 
знаходився у дворі будинку № 22 по вул. Кузовкова, м. Славута, 
Хмельницької області . 

В підтвердження незаконних дій, в результаті яких було 
пошкоджено автомобіль марки «Опель Вектра» д.н.з. НОМЕР_2, 
спрямованих на доведення злочинного умислу до кінця, підтвердження 
серйозності своїх намірів, ОСОБА-1 14 березня 2019 року о 11:26 
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годині за допомогою месенджера «Вайбер» із свого номеру оператора 
мобільного зв’язку України, надіслав смс-повідомлення на мобільний 
телефон ОСОБА-2, відповідно до тексту якого ОСОБА-1 підтвердив 
факт пошкодження автомобіля марки «Опель Вектра», д.н.з. НОМЕР-
2. 

Також, в підтвердження незаконних дій, в результаті яких 
пошкоджено автомобіль марки «Опель Вектра», д.н.з. НОМЕР_2, 
спрямованих на доведення злочинного умислу до кінця, підтвердження 
серйозності своїх намірів, ОСОБА-1 25 березня 2019 року о 20:27 
годині, 21:06 годині за допомогою месенджера «Вайбер» із свого 
номеру оператора мобільного зв’язку України, надіслав смс-пові-
домлення на мобільний телефон ОСОБА-2, відповідно до тексту якого 
ОСОБА-1 підтвердив факт пошкодження автомобіля марки «Опель 
Вектра» д.н.з. НОМЕР-2. 

Продовжуючи свою злочинну діяльність, переслідуючи 
корисливий мотив, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи 
суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований 
на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом 
ОСОБА-1 04 квітня 2019 року о 11:20 годині о 20:19 годині та о 20:20 
годині за допомогою месенджера «Вайбер» із свого номеру оператора 
мобільного зв’язку України, надіслав смс-повідомлення на мобільний 
телефон ОСОБА-2, відповідно до тексту якого ОСОБА-1 висловив 
погрозу ОСОБА-2, щодо залучення невстановлених під час досудового 
розслідування осіб, з метою фізичного впливу на останнього, для 
досягнення мети спрямованої на незаконне отримання грошових 
коштів останнього. 

Окрім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, 
переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, 
усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх 
дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів 
злочинним шляхом під час зустрічі, яка відбулася 23 травня 2019 року 
близько 14:00 години по АДРЕСА-4, ОСОБА-1 в підтвердження своїх 
неправомірних намірів та доведення злочину до кінця, висловив до 
ОСОБА-2 погрозу залучення невстановлених під час досудового 
розслідування осіб, з метою фізичного впливу на останнього, для 
досягнення мети ОСОБА-1 на незаконне отримання ним від ОСОБА-2 
коштів в сумі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом 
на 23.05.2019 становить 26305 гривень, при цьому повторно висловив 
в усній формі вимогу до останнього надати йому вказані вище грошові 



 172 

кошти, за неповернення ОСОБА-2 свідоцтва про реєстрацію даного 
транспортного засобу. 

Так, знаючи про неодноразові судимості ОСОБА-1, у тому числі за 
злочини пов’язані з насильством, реально сприймаючи погрози остан-
нього щодо застосування фізичного насильства та переконавшись у по-
шкодженні автомобільних шин та скла, побоюючись за своє життя, здо-
ров’я та майно, ОСОБА-2 погодився на незаконні вимоги ОСОБА-1. 

Вище зазначені умисні, злочинні дії ОСОБА-1, призвели до того, 
що потерпілий ОСОБА_2 13 червня 2019 року, близько 17:00 години 
перебуваючи по вул. Миру, 89, м. Славута, Хмельницької області 
передав ОСОБА-1 грошові кошти в сумі 26 000 гривень, проте 
останній розпорядитися коштами не зміг, оскільки був викритий 
працівниками поліції. 

Своїми умисними діями, які виразилися у вимозі передачі чужого 
майна з погрозою насильства над потерпілим вчинене з пошкодження 
майна, ОСОБА-1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене 
ч.2 ст.189 КК України. 

Окрім того, ОСОБА-1 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 
діючи умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів 
в Україні, всупереч вимогам ст.ст.2, 7, 12, 15, 25, 27 Закону України 
«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», 13 
червня 2019 року близько 16:00 години, перебуваючи поряд із входом 
до магазину «Спутник», що знаходиться за адресою: Хмельницька 
область, м. Славута, вул. Миру 154, виявив згорток з синтетичного 
матеріалу, всередині якого знаходилася порошкоподібна речовина 
білого кольору, паперовий згорток з покриттям з синтетичного 
матеріалу в середині якого знаходилася порошкоподібна речовина 
білого кольору та усвідомлюючи, що виявлена ним речовина є 
нарковмістною, а саме метадоном, з метою подальшого власного 
споживання, підняв вказані згортки з синтетичного матеріалу та з 
паперу, чим умисно незаконно придбав наркотичний засіб – метадон, 
обіг якого обмежено масою 0,7577 г. та 0,01479 г., привласнивши як 
знайдене, та почав зберігати з метою подальшого власного вживання 
без мети збуту. 

Після цього, в той же день, ОСОБА-1 знайдений згорток з 
синтетичного матеріалу, в середині якого знаходився наркотичний 
засіб, обіг якого обмежено – метадон, непомітно для ОСОБА-4 
помістив до її жіночої сумки, яка знаходилася в салоні його автомобіля 
марки «BMW 520» номерний знак НОМЕР-3 об’єднаного королівства 
Великої Британії та Північної Ірландії, а знайдений паперовий згорток 
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з покриттям з синтетичного матеріалу, всередині якого знаходився 
наркотичний засіб, обіг якого обмежено – метадон, помістив до кишені 
водійського сидіння вказаного автомобіля, яка розташована в задній 
частині водійського сидіння з правої сторони салону автомобіля, після 
чого користувався вказаним автомобілем, тобто здійснював незаконне 
перевезення наркотичного засобу, обіг якого обмежено – метадон 
масою 0,7577 г. та 0,01479 г., до 17:03 години 13 червня 2019 року. 

В подальшому, 13 червня 2019 року близько 17:00 години, 
ОСОБА-1 припаркував автомобіль марки «BMW 520» номерний знак 
НОМЕР-3 об’єднаного королівства Великої Британії та Північної 
Ірландії на узбіччі дороги по вул. Миру, 89, м. Славута, Хмельницької 
області, де о 17:03 години був затриманий працівниками поліції. 
Надалі під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки 
«BMW 520» номерний знак НОМЕР-4 червня 2019 року в період часу з 
19:58 години по 22:09 годину у жіночій сумочці, яка знаходилася на 
капоті даного автомобіля виявлено та вилучено згорток з синтетичного 
матеріалу в середині якого знаходилася порошкоподібна речовина 
білого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено – 
метадон масою 0,7577 г. У подальшому під час проведення обшуку в 
кишені водійського сидіння зазначеного автомобіля виявлено та 
вилучено паперовий згорток з покриттям з синтетичного матеріалу 
всередині з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка є 
наркотичним засобом метадоном, масою 0,01479 г, обіг якого 
обмежено. Виявлені та вилучені згортки з синтетичного матеріалу і з 
паперу ОСОБА-1 незаконно, умисно, зберігав у жіночій сумці ОСОБА-
4 та у кишені водійського сидіння автомобіля марки «BMW 520» 
номерний знак НОМЕР-3 з метою власного вживання без мети збуту. 

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, 
метадон (Таблиця IІ Список №1) віднесено до наркотичних засобів, 
обіг яких обмежено. 

Таким чином, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи 
умисно, незаконно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних 
засобів в Україні, а саме вимоги ст.ст. 2, 7, 12, 25, 27 Закону України «Про 
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ОСОБА-1, умисно, 
незаконно придбав, перевозив за допомогою автомобіля марки «BMW 
520» номерний знак НОМЕР-3 об’єднаного королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії та зберігав наркотичний засіб, обіг якого 
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обмежено – метадон, загальною масою 0,77249 г., для власного 
споживання, без мети збуту. 

Своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні, 
зберіганні та перевезенні наркотичних засобів без мети збуту, ОСОБА-1 
вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.309 КК 
України. 

В судовому засіданні обвинувачений вину визнав частково. 
Щодо обвинувачення в частині незаконного придбання, зберігання 

та перевезення наркотичних засобів без мети збуту підтвердив 
обставини викладені в обвинувальному акті. Повідомив, що незадовго 
до затримання знайшов згортки з речовиною схожою на наркотики, 
забрав собі для власного вжитку та на зберігання поставив у свій 
автомобіль. Без відома своєї дівчини ОСОБА-4 один згорток поставив 
у її сумочку, яка перебувала в автомобілі. Наркотична речовина була 
виявлена під час обшуку автомобіля. 

Щодо обвинувачення в частині вимоги передачі чужого майна з 
погрозою насильства над потерпілим вчинене з пошкодженням майна, 
вину не визнав та пояснив наступне. 

Потерпілий був його знайомим. Оскільки мав два автомобіля, 
запропонував для потерпілого, який займався таксуванням взяти його 
автомобіль «Фольксваген Гольф» в оренду на що останній погодився. 
Ключі від автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного 
засобу передав потерпілому в м. Нетішин в себе дома, свідком чого 
була його мати ОСОБА-1. Конкретний термін оренди не 
обговорювали. Невдовзі після цього від свідка ОСОБА-3 , дізнався, що 
останній шукає для себе автомобіль та запропонував останньому 
придбати його автомобіль «Фольксваген Гольф» на що той погодився. 
ОСОБА-3 дав для нього завдаток 500 доларів США. Вартість 
автомобіля була погоджена у розмірі 2000 доларів США. З метою 
повернення автомобіля він декілька разів телефонував для потерпілого 
домовлявся про зустріч проте останній на зустріч не являвся. У квітні 
2018 потерпілий все ж таки автомобіль повернув, проте повідомив про 
відсутність свідоцтва про реєстрацію на автомобіль, оскільки останнє 
було викрадено чоловіком на ім’я ОСОБА-5. Потерпілий сказав, що 
повідомив про викрадення поліцію, яка обіцяла знайти документи 
після чого вони будуть повернуті. 

Оскільки після цього потерпілий на зв’язок не виходив, а свідку 
ОСОБА-3 потрібно було свідоцтво на автомобіль, він разом із ОСОБА-
3 у травні 2018 самі поїхали до чоловіка на ім’я ОСОБА-5 та викупили 
документи за 5000 грн., що є еквівалентом 200 доларів США, які були 
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зараховані в погашення вартості автомобіля. З ОСОБА-3 домовилися 
про оплату за автомобіль частинами. Всього за автомобіль ОСОБА-3 
сплачено 1800 доларів США з врахуванням 200 доларів США які були 
сплачені за свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. 

Вказав, що кошти у розмірі спочатку 1500 доларів США а потім 
1000 доларів США у потерпілого не вимагав, а потерпілий сам йому 
запропонував таку суму як компенсацію незручностей пов’язаних із 
відсутністю свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. 

Підтвердив, що дійсно мали місце погрози щодо пошкодження 
майна, проте такі писав щоб налякати останнього щоб останній 
виконав домовленість щодо компенсації коштів. Проте зазначив, що 
будь якого пошкодження майна потерпілого не вчиняв. 

Крім того зазначив, що грошову компенсацію вимагав як в 
момент, коли документи на автомобіль були відсутні так і після того, 
як документи були викуплені у особи на ім’я ОСОБА_5. 

Потерпілий ОСОБА-2 повідомив суду наступне. 
Станом на березень 2018 займався таксуванням. В кінці березня 

2018 до нього підійшов обвинувачений, якого він знав раніше, та 
запропонував взяти його автомобіль «Фольксваген Гольф» у службу 
таксі, на що він погодився. Автомобіль, який перебував на литовській 
реєстрації разом із пакетом документів на нього йому передав ОСОБА-1 
за місцем свого проживання в м. Нетішині. 

Приблизно через 10 днів після цього на нього напали двоє осіб, 
один з них на ім’я ОСОБА-5 та викрали в нього грошові кошти та 
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу належного ОСОБА-6. 
Про цю подію він одразу повідомив працівників поліції. 

16.04.2018 до нього звернувся ОСОБА-1 та повідомив, що він 
знайшов на автомобіль покупця, а тому йому потрібний автомобіль. 
Він повідомив обвинуваченого про те, що свідоцтво про реєстрацію 
транспортного засобу викрадено, ним повідомлено правоохоронні 
органи про даний факт, а тому треба почекати поки свідоцтво не 
знайдуть та не повернуть. Сам автомобіль віддав обвинуваченому. В 
подальшому певний період часу обвинувачений до нього не звертався. 

10.01.2019 до нього прийшов ОСОБА-1 з невідомим чоловіком 
старшого віку і почали вимагати кошти у розмірі 1500 доларів. Свої 
вимоги ОСОБА-1 мотивував тим, що цей період часу він їздив на 
автомобілі без свідоцтва про його реєстрацію, за що неодноразово 
притягувався до адміністративної відповідальності, а тому компенсація 
за ці незручності становить саме таку суму. У спілкуванні із ним 
вказували «ти розумієш що з тобою буде у разі якщо кошти не будуть 
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повернуті». Такі слова він сприймав як реальні погрози за своє життя 
та здоров’я та здоров’я своєї сім’ї. Після цього звернувся до 
правоохоронних органів із відповідною заявою. 

В подальшому почалися погрози в його адрес. У квітні 2019 в 
автомобілі Опель, яким він на той час користувався розбили скло та 
порізали шини. В смс-переписці із обвинуваченим останній 
підтвердив, що це саме він вчинив такі дії. Крім того, у його двері 
почали стукати невідомі особи. У телефонній розмові з обвинуваченим 
дізнався, що невідомі особи приходили саме від нього. Побоюючись за 
своє життя та своєї сім’ї, з метою завершення неправомірних дій з 
боку обвинуваченого, 13.06.2019 під контролем правоохоронних 
органів передав для ОСОБА-1 26 тис. грн. 

Свідок ОСОБА-7, яка є матір’ю обвинуваченого, повідомила суду 
наступне. Потерпілого ОСОБА-2 бачила вперше в себе в квартирі, 
коли він разом із її сином прийшов до них додому. Син повідомив що 
хоче віддати машину в таксі у зв’язку із чим віддав для потерпілого 
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від 
автомобіля. Вдруге потерпілого побачила приблизно через пів року 
біля свого під’їзду. Він розмовляв із її сином. Після цієї розмови її син 
повідомив, що є проблеми, проте які саме їй не повідомив. Про те що 
сталося дізналася коли до неї прийшли із обшуком. 

Свідок ОСОБА-8 повідомив суду, що працює на шиномонтажі. В 
березні 2019 року потерпілий ОСОБА-2 приніс йому на ремонт 4 колеса 
від автомобіля, які мали бокові порізи. При цьому сам ОСОБА-2 
повідомив, що їх порізали. Він заклеїв їх та повернув власнику. 

Свідок ОСОБА-9 повідомила, що працювала на території авто-
парку, де знаходиться база ОСОБА-2, неодноразово бачила невідомого 
їй чоловіка (яким згодом виявися обвинувачений ОСОБА-1), котрий 
запитував як йому знайти ОСОБА-2. В березні 2019 року по 
вул. Кузовкова в м. Славута приймала участь як понята під час 
проведення огляду та бачила, що на належному ОСОБА-2 автомобілі 
сірого кольору були порізані колеса та вибите вікно. Напередодні 
перед цим бачила на території бази ОСОБА-2 ОСОБА-1. Згодом була 
присутня під час огляду телефону ОСОБА-2 коли було зачитано смс-
повідомлення отримані останнім, зі змісту яких вбачались погрози. 

Свідок ОСОБА-3 повідомив суду, що в квітні 2018 року шукав 
машину, щоб купити. Його знайомий ОСОБА-1 сказав, що має 
автомобіль для продажу – «Фольксваген Гольф» чорного кольору, 
просить за нього 2 тисячі доларів США, але вона перебуває в 
користуванні служби таксі. Для обвинуваченого дав завдаток 500 
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доларів США та двічі їздив до м. Славута, щоб оглянути автомобіль, 
проте особа у користуванні якої на той час перебував автомобіль 
зустріч зривала. Сам автомобіль та ключі від нього йому передав 
особисто ОСОБА-1 у квітні 2018 р. У середині травня 2018 він разом із 
обвинуваченим їздив до м. Славута, де зустрілися із особою на ім’я 
ОСОБА-5 та в якого він викупив свідоцтво про реєстрацію 
транспортного засобу на автомобіль «Фольксваген Гольф» за 5000 грн. 
що на той час складало 200 доларів США. З обвинуваченим за 
автомобіль розрахувався частинами. 

Свідок ОСОБА-10 повідомив, що в лютому 2018 року його друг 
ОСОБА-11 повідомив про те, що має намір купити в ОСОБА-1 
автомобіль марки «Фольксваген Гольф». Всього їздили в м.Славута 
двічі по даний автомобіль. Вперше поїхав із самим ОСОБА-12 , 
шукали потерпілого, проте не знайшли його, тому автомобіль не 
купили. Вдруге з ОСОБА-1 проїздом прибули в м. Славуту, щоб 
зустрітися із потерпілим, проте з останнім не зустрілися. 

Свідок ОСОБА-13 повідомив, що був свідком затримання ОСОБА-
1 працівниками поліції та проведення обшуку його автомобіля у м. 
Славута. Це відбувалось влітку 2019 року. Він перебував в м. 
Хмельницькому, працівниками поліції йому було запропоновано бути 
понятим під час проведення затримання особи. 

З міста Хмельницького він разом з іншим понятим та 
працівниками поліції поїхав до міста Шепетівка, де відбувалося 
мічення купюр та складання відповідного протоколу. Після цього він 
разом з іншим понятим у м. Славута були свідками затримання 
обвинуваченого біля якого були розкидані купюри мічення яких 
відбувалося у м. Шепетівка. Крім того був свідком обшуку автомобіля 
обвинуваченого з якого вилучено пакетики з якоюсь речовиною. За 
результатами всіх проведених дій складалися протоколи, які ним були 
прочитані та підписані. 

Враховуючи наведене вище, оцінивши зібрані докази у сукупності 
з точки зору достатності, допустимості та достовірності, суд приходить 
до висновку, що дії обвинуваченого, за ч.2 ст.189, ч.1 ст. 309 КК 
України вірно кваліфіковані і така кваліфікація підтверджена 
дослідженими у суді доказами. 

Дослідженими у судовому засіданні доказами та показами 
потерпілого та свідків підтверджується, що характер, послідовність та 
сукупність дій обвинуваченого, який використовуючи ніби то 
відсутність документів на автомобіль, створив такі умови та 
обстановку, за яких потерпілий змушений був погодитися на передачу 
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грошових коштів, щоб уникнути, як він вважав, настання негативних 
наслідків, а саме подальшому пошкодженню майна та завданні шкоди 
його здоров’ю та здоров’ю його сім’ї. 

Проводячи межу між провокацією в одержанні неправомірної 
вигоди та участю у документуванні її отримання слід зазначити 
наступне. Відповідно до п. 1 ст. 6 Європейської Конвенції, провокація 
злочину має місце, коли відсутні підстави для проведення відповідних 
заходів. Належними підставами здійснення цих заходів ЄСПЛ визнає 
конкретні і фактичні дані, що вказують на можливе вчинення особою 
злочину. Адже, коли від людини вимагають, вона іде до 
правоохоронців, отримує мічені кошти, що є законним 
документуванням злочинної діяльності. Органи досудового 
розслідування та оперативні працівники здійснювали пасивне 
розслідування та жодних дій провокаційного характеру не вчиняли. 

Більше того, в судовому засіданні потерпілий підтвердив, що 
жодних вказівок від правоохоронних органів він не отримував. 

При призначенні покарання обвинуваченому, суд враховує 
характер та ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу 
обвинуваченого, обставини, що пом’якшують та обтяжують 
покарання. 

Обставинами, які пом’якшують покарання ОСОБА-1 згідно із ст. 
66 КК України, не встановлені. 

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА-1 згідно із ст. 67 КК 
України, не встановлені. 

Суд при призначенні покарання враховує, що ОСОБА-1 
характеризується негативно, раніше судимий: вироком Шепетівського 
міськрайонного суду від 09.10.2019 за ч. 1 ст. 185 КК України до 
покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 грн., має на утриманні двох 
малолітній дітей 2013 та 2019 року народження. 

При призначенні покарання суд також враховує досудову доповідь 
складену Славутським МРВ філії ДУ «Центр пробації» у 
Хмельницькій області відповідно до якої виправлення ОСОБА-1 без 
позбавлення волі на певний строк може становити високу небезпеку 
для суспільства. Застосування соціально-виховних заходів, що 
необхідні для впливу на поведінку ОСОБА-1, з метою виправлення та 
запобігання вчиненню повторних кримінальних правопорушень, 
неможливо здійснити без цілодобового нагляду та контролю в умовах 
ізоляції. 

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, про 
призначення обвинуваченому ОСОБА-1 покарання у виді позбавлення 
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волі в межах санкції статей, що йому інкриміновані та в силу ч. 1 ст.70 
КК України міру покарання слід визначити шляхом часткового 
складання покарань. 

Таке покарання буде справедливим, необхідним і достатнім для 
виправлення ОСОБА-1 та запобігання вчиненню ним нових злочинів. 

До вступу вироку в силу суд вважає за необхідне залишити 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Керуючись ст.ст. 100, 124, 368, 370, 371, 373, 374, 395 КПК 
України, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 309 КК України суд ухвалив: 

ОСОБА-1 визнати винуватим у пред’явленому обвинуваченні, 
передбаченому ч. 2 ст. 189 КК України і призначити покарання у 
вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі. 

ОСОБА-1 визнати винуватим у пред’явленому обвинуваченні, 
передбаченому ч. 1 ст. 309 КК України і призначити покарання у 
вигляді 1 року 6 місяців позбавлення волі. 

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом часткового складання 
покарань остаточно призначити ОСОБА-1 покарання 4 роки 2 місяці 
позбавлення волі. 

Строк відбуття покарання ОСОБА-1 обчислювати з моменту 
затримання – 13.06.2019. 

До вступу вироку в силу залишити ОСОБА-1 запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою. 

Стягнути з ОСОБА-1 на користь держави витрати за проведення 
експертиз в розмірі 2983,18 грн. 

Завдання № 5 
Проаналізуйте даний вирок та визначте специфічні риси особи 

злочинця, визначте його тип. З точки зору сучасної віктимології 
визначте: 

– специфічні риси, притаманні жертві даного злочину; 
– тип жертви; 
– проаналізуйте механізм вчинення злочину та роль жертви у ньому. 
(Справа №628/3745/16-к Провадження №1-кп/628/10/20 Вирок від 

27.02.2020 р. Куп’янський міськрайонний суд Харківської області). 
ОСОБА-1, ІНФОРМАЦІЯ-1, уродженця с. Іванівка, Куп’янського 

району, Харківської області, українця, громадянина України, не 
працюючого, пенсіонера по інвалідності внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 3 групи, який проживає за адресою: АДРЕСА-1, раніше 
судимий: 

1) 10.08.1988 р. Куп’янським районним судом Харківської області 
за ч.2 ст. 206 КК України (в редакції 1960 року) до 2 років позбавлення 
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волі, на підставі ст. 25 КК України засуджений умовно з обов’язковим 
залученням до праці на 2 роки; 

2) 12.09.1992 р. Московським районним судом м. Харкова за 
ч.3 ст. 140 КК України (в редакції 1960 року), із застосуванням ст. 44 
КК України (в редакції 1960 року) до 1 року позбавлення волі з 
конфіскацією майна, звільненого 04.01.1993 р. по відбуттю строку 
покарання; 

3) 25.11.1994 р. Дворічанським районним судом Харківської 
області за ч.2 ст. 141 КК України (в редакції 1960 року) до 2 років 6 
місяців позбавлення волі, звільненого 17.12.1996 року по відбуттю 
строку покарання; 

4) 05.06.1998 р. Московським районним судом м. Харкова за 
ч.1 ст. 222 КК України до 2 років позбавлення волі, звільненого 
29.12.1999 р. по відбуттю строку покарання; 

5) 25.06.2002 р. Куп’янським міськрайонним судом Харківської 
області за ч.3 ст. 185 КК України до 3 років позбавлення волі, 
звільненого 26.11.2003 року за постановою Балаклійського районного 
суду Харківської області від 18.11.2003р. умовно-достроково на 
невідбутий строк 11 місяців 23 дня; 

6) 31.03.2005 р. Дворічанським районним судом Харківської 
області за ч.1 ст. 115 КК України до 8 років позбавлення волі, 
судимості не зняті і не погашені у встановленому законом порядку, 
обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України. 

26 березня 2014 р. у період з 19.45 до 19.55 год., більш точний час 
не встановлений, ОСОБА_1, будучи в стані алкогольного сп’яніння, 
перебуваючи на ділянці автомобільної дороги, навпроти будинку 
№ 21, розташованого за адресою: вул. Давидова-Лучицького, в 
м. Куп’янську, Харківської області, діючи на ґрунті раптово виниклих 
неприязних відносин, із умислом на протиправне позбавлення життя 
ОСОБА-2, здійснюючи свій злочинний умисел, кликом наявного при 
собі складного ножа, утримуючи його за рукоять у правій руці, завдав 
ОСОБА-2 не менше чотирьох ударів, три з яких прийшлися в обличчя 
та кисть правої руки, заподіявши ОСОБА-2 згідно висновку судово-
медичної експертизи № 83-КПт14 від 19.05.2014 року колото-різані 
рани носо-губного трикутника зліва, в області підборіддя справа та 
тильній поверхні кисті правої руки, що відносяться до легких тілесних 
ушкоджень. Крім того, один з ударів, нанесених ОСОБА-1, прийшовся 
в праву частину грудної клітки ОСОБА-2, заподіявши йому згідно 
висновку судово-медичної експертиз № 83-КПт/14 від 19.05.2014 року 
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колото-різану рану на передній поверхні грудної клітки справа, 
рановий канал якої проникає в плевральну порожнину по 
окологрудинній лінії у 5-му міжреберному проміжку справа, що 
відноситься до тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в 
момент заподіяння, в результаті якої ОСОБА-2 помер недалеко від 
місця вчинення злочину. 

Безпосередньо причиною смерті ОСОБА-2 стало вищевказане 
проникаюче колото-різане поранення грудної клітини справа, що 
супроводжувалося масивною зовнішньою кровотечею. 

Після спричинення вищевказаних тілесних ушкоджень ОСОБА-2 
– ОСОБА-1 з місця скоєння злочину втік. 

Ухвалою Купянського міськрайонного суду Харківської області 
від 23 листопада 2016 року призначене спеціальне судове провадження 
по кримінальному провадженню за № 1201422037000045 від 
26.03.2014 року за обвинуваченням ОСОБА-1 у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого п.13 ч.2 ст. 115 КК 
України. 

Обвинувачений ОСОБА-1 у судові засідання не з’явився, про день 
та час проведення судового засідання був повідомлений належним 
чином у порядку ст. 323 КПК України шляхом опублікування 
оголошень про виклик останнього у газеті «Урядовий кур’єр», тобто 
обвинувачений вважається ознайомленим зі змістом судових викликів, 
та його неявка не перешкоджає розгляду кримінального провадження 
при здійсненні спеціального судового провадження. 

Провина ОСОБА-1 в інкримінованому йому кримінальному 
правопорушенню, повністю підтверджується дослідженими в 
судовому засіданні наступними доказами. 

Потерпіла ОСОБА-3 у судовому засіданні пояснила, що вбитий 
ОСОБА-4 був її рідним братом. Обвинуваченого вона не знає. 26 
березня 2014 року їй зателефонував знайомий, який працює водієм 
маршрутного таксі, та повідомив, що її брат ОСОБА-2 сидить весь у 
крові на зупинці біля будинку № 55 по вул. 1-го Травня, тому він 
викликав«швидку». Вона зібралась і приїхала туди, там вже була 
поліція, швидка і стояли люди. Вона побачила, що дійсно її брат 
ОСОБА-2 сидів весь у крові на зупинці, він був мертвий. Тілесних 
ушкоджень на ньому вона не бачила, оскільки боялася підходити 
близько. Далі вже про обставини події розбиралася поліція. Що тоді 
відбулося та хто це вчинив, она не знає. Брат за життя був «добряком», 
мав неконфліктний характер, але не працював, вів асоціальний спосіб 
життя, пиячив, мав доньку, щодо якої був позбавлений батьківських 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_586/ed_2020_01_16/pravo1/T012341.html?pravo=1#586�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_586/ed_2020_01_16/pravo1/T012341.html?pravo=1#586�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2450/ed_2020_02_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#2450�
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прав, тому дитина перебувала на піклуванні училища де і навчалася, 
оскільки мати померла. Вказала, що коло його спілкування їй 
невідоме. 

16.08.2017 року ОСОБА-3 подала до суду заяву про розгляд справи 
у її відсутності. Цивільний позов не заявила та по мірі покарання 
покладалася на розсуд суду. 

Свідок ОСОБА-5 у судовому засіданні 21.02.2018 року пояснив, 
що на теперішній час він погано пам’ятає ті події. Вони з ОСОБА-1 
були знайомі до того років 2-3, але не близько, спілкувалися, іноді 
могли разом випивати. Свідок вказав, що зареєстрований він у . 
Куп’янську, але їздив до смт. Дворічна на ринок, там торгував, а 
ОСОБА-1 мешкав в смт. Дорічна, однак, точної адреси його місця 
проживання він не знає. Свідок може охарактеризувати ОСОБА-1, як 
спокійну людину, грамотно міркуючу. Пояснив, що віком ОСОБА-1 
приблизно 55 років. У той день, можливо це було весною чи на 
початку літа, точний день і час свідок не пам’ятає, він зустрівся з 
ОСОБА-1 до обіду і вони поїхали додому до ОСОБА-5 Сиділи, пили 
до вечора. Спиртне купував свідок. У ОСОБА-1 був маленький 
розкладний ніж, він ним різав ковбасу і ще казав, що без ножа нікуди 
не ходить. Потім стало мало і вони вирішили піти до магазину 
«Олімп» на Телевишці. Взяли ще спиртного, випили біля магазину. До 
них підійшли ще 2-3 чоловіка. Потім, приблизно о 9 вечора, свідок 
вирішив, що йому досить та сказав, що повертається додому, а 
ОСОБА-11 залишився біля магазину у компанії чоловіків випивати 
далі. Прийшовши додому він ліг спати. Потім вночі, приблизно о 2-3 
годині, у двері постукали, ОСОБА-12 відкрив двері та побачив 
ОСОБА-1. Останній був у брудному одязі, одягнутий у джинси та 
темну куртку. У нього були подряпини на руках, які були злегка 
закривавлені, джинси були у піску. ОСОБА-11 сказав, що впав, потім 
спав у кущах, заблукав. Також пояснив, що ОСОБА-1 йому сказав, що 
не пам’ятає, що з ним сталося, і де він був. Вони лягли спати. 
Прокинувшись вранці, після 6 годин, вони виявили, що у ОСОБА-1 
був відсутній мобільний телефон. Що сталося напередодні, останній не 
пам’ятав. Вони зібралися та пішли спочатку до магазину «Олімп» на 
вул. Давидова-Лучицького, біля світлофора, щоб запитати про 
телефон. ОСОБА-11 зайшов до магазину, спитав і вийшов, сказав, що 
продавець не бачила телефон. Потім вони на зупинці, біля магазину в 
районі стадіону, сіли на автобус, який відправлявся о 07.20 год. до ст. 
Дворічна, Харківської області. Квитки купував свідок. Доїхавши до 
смт. Дворічна, свідок пішов торгувати на ринок, а ОСОБА-1 пішов 
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додому. Через годину він повернувся на ринок до свідка із сумкою і 
сказав, що їде до м. Харкова. Після цього з ОСОБА-1 вони не 
зустрічалися. Приблизно о 10-11 год. поліція почала їх шукати, потім 
свідка забрали давати покази. Також свідок додав, що ОСОБА-11 не 
сказав йому, що ним було скоєне правопорушення. 

Крім того, у зв’язку з наявними розбіжностями в раніше наданих 
свідком ОСОБА-16 показах, у судовому засіданні були фрагментарно 
оголошені його покази, надані ним під час досудового розслідування, а 
саме: про те, що «…примерно в 06.00 час. 27.03.2014 г. я проснулся, в 
это время ОСОБА-1 еще спал, я приготовил завтрак, после чего разбудил 
ОСОБА-1 и пояснил, чтобы он вставал на автобус. С утра ОСОБА-1 
пояснил, что у него пропал мобильный телефон и, что когда вышли на 
улицу, то направились по ул. Юбилейной, в сторону магазина «Олимп» 
(перешли через пер. Технический). Когда подошли к магазину «Олимп», 
то ОСОБА-1 пояснил, что ему надо зайти в магазин и спросить, не 
находили ли продавцы его телефон. ОСОБА-1 зашел в магазин примерно 
на 1 минуту, после чего вышел и сказал, что телефона в магазине нет. 
После этого продавщица со слов ОСОБА-1 спросила у него, не он ли 
26.03.2014 г. дрался возле помещения магазина, на что он дословно 
ответил «если бы я помнил». После этого, когда подходили к 
перекрестку ул. 1-го Мая и ул. Д.- Лучитского, поинтересовался у 
ОСОБА-1, дрался ли он, на что ОСОБА-1 достал из кармана куртки нож, 
раскрыл и посмотрев на лезвие сказал, что нож «чистый» (т.е. не в 
крови). Затем с ОСОБА-1 сели на автобус Харьков – Двуречная (в 07.20 
час. отправление с автовокзаа г. Купянска) и поехали в пос. Двуречная. 
Ехав в автобусе, говорили с ОСОБА-1 о событих вчерашнего дня, 
26.03.2014 г. При этом, ОСОБА-1 говорил, что у него болят кулаки, при 
этом кулаки были припухшие. Приехав в пос. Двуречная, ОСОБА-1 
ушел. Пояснил, что 28.03.2014 года в утреннее время примерно в 08.30 
часов к нему на работу на рынок пос. Двуречная пришел ОСОБА-1 , он 
был с сумкой серого цвета. Со слов ОСОБА-1, он уезжал в г. Харьков на 
рейсе, идущем в 08.50 часов, при этом ОСОБА-1 пояснил, что едет 
делать операцию по удалению опухоли. Также поясню, что у ОСОБА-1 с 
собой был мобильный телефон, при этом он пояснил, что это его новый 
телефон (свой новый номер он не давал). …» У судовому засіданні 
свідок ОСОБА-5 оголошені покази підтвердив. 

Свідок ОСОБА-24 у судовому засіданні пояснив, що приблизно о 
2013-2014 рр. весною, він був у гостях у ОСОБА-25 і його дружини 
ОСОБА-26 , вони сиділи вдома, пили чай. Ввечері, коли стемніло, 
ОСОБА-27 сказала, що необхідно віддати гроші її тітці, яка мешкає у 



 184 

будинку АДРЕСА-4 . Він, ОСОБА-25 , ОСОБА-26 з сином у колясці 
зібралися і пішли пішки. Йшли по вул. 1-го Травня. ОСОБА-26 з 
дитиною у колясці пішла попереду. Потім вони побачили, що їм 
назустріч йде чоловік. Якраз на перехресті вул. 1-го Травня і вул. 
Українській цей чоловік впав. Він з ОСОБА-25 вирішили підійти і 
запитати у чоловіка, чи все у нього у порядку,чи може потрібна 
допомога, бо було вже темно, чи мало чого. Підійшли. Підняли 
чоловіка. Виявилося що він був п’яний, оскільки було чути запах 
алкоголю і він мав хитку ходу. На вигляд чоловікові було більше 
сорока років, на зріст приблизно 170 см, у чорній куртці та 
камуфляжних штанях, раніше вони його не бачили, будь-яких тілесних 
ушкоджень чи крові у нього свідок не помітив. У відповідь цей чоловік 
щось незрозуміло сказав, докладно нічого не було зрозуміло. Потім він 
розвернувся, перейшов на інший бік вулиці та пішов у напрямку 
Телевишки. В цей час на вулиці нікого, окрім жінки з собакою, не 
було. ОСОБА-24 та ОСОБА-25 пішли далі, зайшли до 8 будинку, 
віддали гроші, потім попрямували до парку. Назад поверталися по 
вулиці Леніна. Через 2 дні його викликав слідчий і сказав, що той 
чоловік, якого вони бачили, вбив людину, показував фото, але свідок 
його не впізнав, так як було темно. Ножа у цього чоловіка він тоді не 
помітив. 

Свідок ОСОБА_32 у судовому засіданні пояснив, що він не 
пам’ятає ані дати, ані часу цієї події, але згадав, що вдень, після обіду, 
він купував продукти у магазині «Олімп» на вул. Давидова-
Лучицького, який розташований неподалік зупинки громадського 
транспорт, біля будинку № 55 по вул. 1-го Травня в м. Куп’янську. 
Потім пішов додому. Нічого не чув і нікого не бачив. Через день його 
викликали до поліції і розповіли, що камерою відео-спостереження 
вказаного вище магазину було зафіксовано те, що він здійснював 
покупки, а також розповіли, що в цей час було скоєно вбивство 
людини, труп якої був знайдений на зупинці, у зв’язку з чим йому 
запропонували надати покази. Однак, він нічого не знає з приводу цієї 
події, тому нічого не пояснив. Крім того, після оголошення у судовому 
засіданні показань свідка, даних ним у період досудового 
розслідування ( т.2 а.кр.пр.99-101), ОСОБА-32 підтвердив їх та додав, 
що у магазині він купив пляшку горілки ємністю 0,5 л., яку вони потім 
розпивали у той день спільно з ОСОБА-33 , ОСОБА-34 та знайомим 
останнього – ОСОБА-1 , який свідку був раніше не знайомим. 
Пам’ятає, що хтось казав, що ОСОБА-1 був раніше судимий. Інших він 
знав, оскільки вони пересікалися десь, тому що ОСОБА-12 раніше 
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торгував рибацькими снастями. ОСОБА-1 вже був у компанії до того, 
як прийшов свідок, та залишався після того, як ОСОБА-35 пішов 
додому приблизно через 30 хвилин, коли вони всі вчотирьох випили 
пляшку горілки. Конфліктів між ними не було. 

Як пояснював у судовому засіданні у ході допиту і додаткового 
допиту, свідок ОСОБА-36, він працює водієм маршрутного таксі в м. 
Куп’янську по маршруту «Трест-Цукрозавод». Приблизно півтора-два 
роки тому, після обіду, десь мабуть було 5-6 годин, вже темніло, 
точної дати, часу і пори року свідок не пам’ятав, він перебував на 
маршруті. Здійснив зупинку біля 55 будинку по вул. 1-го Травня, в 
районі Телевишки, побачив постраждалого на цій зупинці 
громадського транспорту, який сидів на лавочці, у куті. Біля нього був 
лікар, стояла «швидка» та інші люди, десь 5 чоловік. Поліції ще не 
було. Він звернув увагу на те, що постраждалий вже був синього 
кольору, на ньому був якийсь одяг. Зупинка маршрутки тривала 
хвилину-півтори, сіло десь 2-3 людини, та він поїхав далі за 
маршрутом. Про те, хто та за яких обставин здійснив вбивство – свідок 
не знає. Буд-яких припущень у його присутності ніхто, у тому числі і 
пасажири, не висловлювали. Згодом слідчі розпитували у диспетчера 
про те, хто тоді працював на маршруті, згодом його викликали давати 
показання, він розповів про те, що знає. 

Свідок ОСОБА-25 пояснив у судовому засіданні 15.08.2017 року 
про те, що він працює у Куп’янському відділі поліції. Приблизно 3-4 
роки тому, точного часу він не пам’ятає, він разом з дружиною 
ОСОБА-26 , маленькою дитиною та кумом гуляли в м. Куп’янську, 
Харківської області. На вулиці було тепло у вечірній час і вже почало 
темніти. Дружина з дитиною у колясці пішли вперед, а вони з кумом 
йшли позаду. Біля повороту на вул. Українську, як йти до вул. 1-го 
Травня, нижче магазину, їм назустріч йшов неабияк випивший чоловік, 
якого свідок раніше не бачив. Цей чоловік спіткнувся та впав на 
узбіччя дороги, свідок підійшов, підняв його і сказав : «Держи себе у 
руках». У чоловіка розсипався мобільний телефон «Сіменс», він 
допоміг підняти і зібрати телефон та сказав чоловіку, щоб він йшов 
додому, у цей час чоловік стояв збоку від свідка, і коли останній 
повернувся до нього, той намагався вдарити його кулаком в обличчя, 
але потрапив у шию. На це ОСОБА-25 сказав: «Йди звідси». Далі 
чоловік пішов через дорогу, де його ледь не збив автомобіль, але 
свідок смикнув його назад. Потім свідок з кумом пішли далі за 
дружиною до парку. Згодом, після перегляду запису з камери 
відеоспостереження магазину, свідок впізнав зазначеного вище 
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чоловіка і знає, що це був ОСОБА-39 . Крім того, свідок вказав, що він 
не знає достовірно, чи скоював ОСОБА-1 вбивство, оскільки 
очевидцем злочину він не був. 

Свідок ОСОБА-26 вказала, що тоді вони з чоловіком ОСОБА-25 
мешкали в АДРЕСА-5. Разом з дитиною у колясці та кумом ОСОБА-40 
вирішили прогулятися. Йшли у бік стадіону. Вона з коляскою йшла 
попереду, а чоловік ОСОБА-25 з кумом – позаду. Їм назустріч йшов 
чоловік в нетверезому стані, це було видно, оскільки він хитався і вона 
боялася, щоб той не впав на коляску. Про конфлікт і чіпляння цього 
нетверезого чоловіка з ОСОБА-25 потім розповів її чоловік ОСОБА-
41. Він сказав, що той чоловік впав, вони його підняли та відправили 
далі, а самі – пішли та залишили його. Через деякий час її викликали 
як свідка дати показання та на відео з камери відеоспостереження 
магазину вона побачила того самого чоловіка і довідалася, що це був 
ОСОБА-1 , а також про те, що по вул. Давидова-Лучицького в 
м. Куп’янську, було здійснено вбивство людини. 

Проаналізувавши приведені докази в їх сукупності, суд кваліфікує 
дії ОСОБА-1 за ознаками кримінального правопорушення 
передбаченого п.13 ч.2 ст. 115 КК України, тобто умисне протиправне 
заподіяння смерті іншій людині, вчинене особою, яка раніше вчинила 
умисне вбивство. 

Призначаючи покарання ОСОБА-1 у межах санкції статті, що 
передбачає відповідальність за вчинений злочин, суд відповідно до ст. 
65 КК України враховує: ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про 
особу обвинуваченого, обставини, що пом’якшують та обтяжують 
покарання.  

Інкрімінований ОСОБА-1 злочин відповідно до ст. 12 КК України 
класифікується, як особливо тяжкий. 

Суд дослідив дані про особу обвинуваченого ОСОБА-1, який є 
громадянином України, офіційно не працює, перебуває на обліку в 
Управлінні Пенсійного фонду України в Дворічанському районі 
Харківської області та отримує пенсію по інвалідності внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 3 групи; зареєстрований в АДРЕСА-1 , 
разом з матір’ю, за місцем мешкання характеризується формально із 
незадовільного боку як особа, яка раніше неодноразово притягувалася 
до кримінальної відповідальності, але, разом з тим, компрометуючих 
матеріалів та скарг від сусідів на ОСОБА-1 в селищну раду не 
надходило; на обліку в психіатричному і наркологічному кабінетах 
Дворічанської центральної районної лікарні не перебуває; раніше 
неодноразово судимий : 10.08.1988 року Куп’янським районним судом 
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Харківської області за ч.2 ст. 206 КК України (в редакції 1960 року) до 
2 років позбавлення волі, на підставі ст. 25 КК України засуджений 
умовно з обов’язковим залученням до праці на 2 роки; 12.09.1992 року 
Московським районним судом м. Харкова за ч.3 ст. 140 КК України (в 
редакції 1960 року), із застосуванням ст. 44 КК України (в редакції 
1960 року) до 1 року позбавлення волі з конфіскацією майна, 
звільненого 04.01.1993 року по відбуттю строку покарання; 25.11.1994 
року Дворічанським районним судом Харківської області за ч.2 ст. 141 
КК України (в редакції 1960 року) до 2 років 6 місяців позбавлення 
волі, звільненого 17.12.1996 року по відбуттю строку покарання; 
05.06.1998 року Московським районним судом м. Харкова за ч.1 ст. 
222 КК України до 2 років позбавлення волі, звільненого 29.12.1999 
року по відбуттю строку покарання; 25.06.2002 року Куп’янським 
міськрайонним судом Харківської області за ч.3 ст. 185 КК України до 
3 років позбавлення волі, звільненого 26.11.2003 року за постановою 
Балаклійського районного суду Харківської області від 18.11.2003р. 
умовно-достроково на невідбутий строк 11 місяців 23 дня; 31.03.2005 
року Дворічанським районним судом Харківської області за ч.1 ст. 115 
КК України до 8 років позбавлення волі, судимості не зняті і не 
погашені у встановленому законом порядку ( т.4.а.кр.пр.3-12,38). 

Обставин, що пом’якшують покарання, судом не встановлено. 
Обставиною, що обтяжує покарання ОСОБА-1 , відповідно до ст. 

67 КК України, суд визнає вчинення ним злочину в стані алкогольного 
сп’яніння. 

Суд враховує, що дане кримінальне провадження за відсутності 
обвинуваченого відповідає загальним засадам кримінального 
провадження, з урахуванням особливостей, встановлених законом. 
Стороною обвинувачення використані всі передбачені законом 
можливості для дотримання прав обвинуваченого, зокрема, права на 
захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання в 
приватне життя. 

При призначенні покарання ОСОБА-1 , суд враховує вимоги 
ч.2 ст. 61 Конституції України про те, що юридична відповідальність 
особи має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також 
запобігання вчинення нових злочинів як засудженого, так і іншими 
особами. 

Відповідно до ч.2 ст. 65 КК України, особі, яка вчинила злочин, 
має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її 
виправлення та попередження нових злочинів. Більш суворий вид 
покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається 
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лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для 
виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів. 

Враховуючи викладене, суд вважає необхідним призначити 
ОСОБА-1 покарання, необхідне і достатнє для його виправлення та 
попередження нових злочинів у вигляді позбавлення волі з його 
реальним відбуттям в умовах ізоляції від суспільства. 

У відповідності до ст. 124 КПК України процесуальні витрати за 
проведення експертиз підлягають стягненню з ОСОБА-1 . 

Доля речових доказів вирішується судом відповідно до вимог ст. 
100 КПК України. 

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 124, 297-
1, 323, 368, 370, 271, 374 КПК України, суд ухвалив: 

ОСОБА-1 визнати винним у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого п.13 ч.2 ст. 115 КК України та 
призначити покарання у виді 10 (десяти) років позбавлення волі. 

Початком строку відбування покарання вважати час затримання 
ОСОБА_1 на виконання цього вироку, після набрання ним законної 
сили. 

Завдання № 6 
Визначте, хто в даній ситуації жертва, а хто правопорушник? 

Визначте тип жертви. Які фактори на вашу думку могли призвести до 
цих подій? 

На дискотеці виникла сварка між двома групами неповнолітніх. 14 
річний Особа-1 зачепив п’яного 15 річного Особа-2, а останній його 
раптово вдарив в обличчя. Друзі Особа-1, 14 річні Особа-3 і Особа-4 
побачивши це, підскочили до Особа-2 та почали його бити. Друзі 
Особа-2 15 річний Особа-5 та 16 річний Особа-6 також втрутилися в 
цю бійку щоб допомогти своєму другові. Після втручання охоронців 
всі учасники бійки були доставлені у відділ поліції. Судово-медичною 
експертизою було встановлено, що Особа-1 були заподіяні легкі 
тілесні ушкодження, а Особа-2 – середньої тяжкості. Як було 
встановлено Особа-2 виховувався без матері, школу відвідував не 
регулярно, зловживав спиртними напоями, іноді вживав наркотичні 
засоби.  

Завдання № 7 
Визначити хто є жертвою, та встановити тип жертви? Як Ви 

вважаєте дії потерпілого можна оцінити як: правомірні, нейтральні, 
неправомірні? 
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Раніше судимий 24 річний Особа-1 більше року зловживав 
спиртними напоями, неодноразово притягувався до адміністративної 
відповідальності. Одного разу, будучи в стані алкогольного сп’яніння, 
Особа-1 біля під’їзду свого дому став чіплятися до жінки і намагався 
образити її. Через декілька хвилин до Особа-1 підійшов чоловік цієї 
жінки і вимагав від нього пробачення, на що останній не відреагував. 
Чоловік у збудженому стані побив Особа-1 заподіявши йому середньої 
тяжкості тілесні ушкодження. Особа-1 заявив у поліцію про його 
побиття. 

Завдання № 8 
Визначте найбільш віктимні групи, категорії населення в сучасній 

Україні по жертвах: 
– дорожньо-транспортних пригод; 
– хуліганства; 
– насильства в сім’ї; 
– бандитизму; 
– торгівлі людьми; 
– статевих злочинів; 
– насильницьких злочинів неповнолітніх. 

Завдання № 9 
На підставі вивчення обвинувальних вироків за ч. 1 ст. 263 КК 

України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими примасами або 
вибуховими речовинами) визначте детермінанти сучасного 
незаконного поводження зі зброєю в Україні у 2014-2019 роках. 

Завдання № 10 
Визначте правові терміни, якими позначають особу, яка вчинила 

злочин та жертву злочину в навчальних дисциплінах та науках 
юридичного профілю в наданій нижче таблиці з посиланням на 
відповідні норми закону. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ № 5 

1. Особа злочинця – це: 
а) особа, щодо якої відкрито кримінальне провадження; 
б) система соціальних, психологічних та інших властивостей, які 

складають суспільну небезпеку особи, винну у вчиненні злочину; 
в) особа яка вчинила суспільно небезпечне діяння, стосовно якої 

вирок суду вступив в законну силу; 
г) сукупність соціально-демографічних та соціально-рольових 

ознак особи; 
д) сукупність соціально значимих властивостей, ознак, зв’язків і 

відносин, які характеризують людину, винну в порушенні 
кримінального закону, у поєднанні з іншими неособистими умовами та 
обставинами, що впливають на її злочинну поведінку. 

2. За своїм змістом поняття «суб’єкт злочину» збігається з 
поняттям «особа злочинця»? 

а) ні, це різні поняття; 
б) так; 
в) ні, оскільки поняття „особа злочинця” більш широке ніж 

„суб’єкт злочину”; 
г) ні, оскільки поняття „суб’єкт злочину” більш широке, ніж 

поняття „особа злочинця”; 
д) так, оскільки „особа злочинця” – це складова частина суб’єкта 

злочину. 

3. При вивченні особи злочинця в кримінології досліджується 
наступна інформація: 

а) лише стать, вік, сімейний стан; 
б) лише ставлення до моральних норм та загальноприйнятих 

правил поведінки; 
в) соціально-демографічна, морально-психологічна, кримінально-

правова, соціально-рольова характеристики; 
г) лише психічне відношення особи до вчинення злочину; 
д) лише наявність попередньої судимості. 

4. До якої групи ознак особи злочинця відноситься форма 
співучасті у злочині: 

а) соціально-демографічних; 
б) морально-психологічних; 
в) кримінально-правових; 
г) соціально-рольовий. 
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5. До якого типу відносять лідерів організованих злочинних 
угруповань: 

а) ситуативний тип; 
б) нестійкий тип; 
в) особливо злісний тип; 
г) злісний тип. 

6. Процедура наукового мислення й емпіричного пізнання – це: 
а) світогляд,  
б) обґрунтування; 
б) розподіл; 
в) класифікація; 
г) типологія. 

7. Дайте визначення жертви: 
а) система негативних соціально значимих властивостей, зв’язків і 

відносин, які у поєднані із зовнішніми умовами та обставинами 
характеризують людину, винну у вчинені злочину; 

б) людина або певна спільність людей у будь-якій формі їх 
інтеграції, яким заподіяний злочином моральний, фізичний або 
матеріальний збиток; 

в) біологічні або психіатричні властивості; 
г) вчення в кримінології, що містить сукупність знань про жертву; 
д) особа, яка отримала будь-яку шкоду в результаті аварії, 

катастрофи, нещасного випадку, правопорушення, злочину. 
8. Віктимізація це: 

а) процес перетворення в жертву злочину; 
б) підвищена здатність ставати жертвою злочину; 
в) сукупність обставин, пов’язаних з особистістю та поведінкою 

жертви; 
г) процес перетворення право слухняної особи в особу злочинця. 

 
9. Віктимність це: 

а) розподіл потерпілих за групами, з урахуванням визначених 
критеріїв; 

б) кількісні і якісні характеристики особи потерпілого; 
в) ступінь соціальної деформації жертви злочину; 
г) підвищена здатність через ті або інші обставини ставати 

жертвою злочину; 
д) здатність будь-якої особи стати жертвою. 
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10. Суїцид представляє собою: 
а) сукупність необережних вбивств, вчинених на певній території 

за певний період часу; 
б) процес, що характеризує співвідношення питомої ваги жертв 

злочинів певної статевої, вікової або соціальної групи в їх загальному 
числі до питомої ваги цієї ж групи в загальній чисельності населення; 

в) умисне, заздалегідь обдумане, позбавлення особою себе життя; 
г) процес формування індивідуальної суїцидальної поведінки в 

конкретних умовах життєдіяльності; 
д) добровільний або примусовий уход із життя особи з нестійкою 

психікою. 
 

11. Латентна жертва злочину – це: 
а) злочини, що не реєструються через неусвідомлення самим 

потерпілим факту вчинення злочину відносно нього; 
б) злочини, що не знайшли відображення в офіційних 

статистичних звітах; 
в) особа, яка реально постраждала від злочину, але з певних 

причин цей факт залишився прихованим від офіційного обліку; 
г) злочини, що не реєструються тому, що вони не виявлені 

правоохоронними органами; 
д) особи, які були визнані потерпілими в кримінальному процесі. 
 

12. Суїцидологія це наука, що вивчає: 
а) види навмисного позбавлення себе життя; 
б) заходи профілактики злочинів; 
в) поведінку жертви злочину; 
г) самогубство як соціальний феномен; 
д) види самогубств.  
 

13. Процес перетворення особи або групи осіб на реальну жертву, а 
також результат такого процесу охоплюється поняттям: 

а) криміногенез; 
б) детермінізм; 
в) віктимізація; 
г) девіація; 
д) девальвація. 
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14. Поетапна психічна діяльність із формуванням мотиву та 
приведення свідомості і волі у стан підвищеної готовності 
реалізувати злочинний задум – це: 

а) етап злочинного задуму; 
б) кримінальна мета; 
в) кримінальна мотивація; 
г) конкретна життєва обставина. 
 
15. Процес взаємодії особи і середовища, у ході якого виникає 

умисел, планується та вчиняється злочин – це: 
а) конкретна життєва ситуація; 
б) механізм злочинної поведінки; 
в) прийняття рішення; 
г) реалізація наміру. 
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ДО ТЕМИ № 5 

Аномальна поведінка особи (девіантна поведінка особи) – 
клінічна форма поведінки особи, що характеризується значним 
відхиленням від норми або очікувань (ненормальна або патологічна 
поведінка).  

 
Аморальна поведінка – поведінка особи, що характеризується 

порушенням моральних норм і принципів (безладне статеве життя, 
швидка зміна партнерів, групові форми статевого життя; образи та 
неповага до осіб похилого віку; мучення тварин).  

 
Антисоціальна поведінка (асоціальна) – поведінка особи, що 

суперечить правовим нормам, загрожує соціальному порядку та 
благополуччю оточуючих людей, проявляється у вчиненні дій, 
заборонених законом (порушення норм адміністративного, 
кримінального закону).  

 
Агресивна поведінка – мотивована деструктивна поведінка 

особи, що суперечить нормам співіснування людей, завдає шкоди 
об’єктам нападу, наносить фізичну та моральну шкоду іншим особам 
або викликає у них психологічний дискомфорт (бойкот, ворожа міміка, 
жестикуляція та ін.).  

 
Антисуспільна установка особи – дефект соціальної (моральної) 

свідомості особи, що характеризується наявністю антисуспільних 
поглядів та звичок або відсутністю позитивних поглядів та звичок, що 
здатні утримувати особу від антисуспільної поведінки у 
несприятливих умовах.  

 
Асоціальний тип особистості – особа, поведінка якої 

характеризується розходженням особистісних та суспільних інтересів 
без яскраво вираженого негативного ставлення до суспільства (власні 
інтереси та потреби вище групових, колективних).  

 
Особа злочинця – сукупність соціально-типових ознак, які 

сформувалися у процесі неблагополучного соціального розвитку 
особи, відрізняються своєю суспільною неприйнятністю та суспільною 
небезпечністю, обумовлюють криміногенну мотивацію та кримінальну 
активність особи, безпосередньо спричиняють вчинення злочину. 
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Суб’єкт злочину – фізична осудна особа, яка вчинила злочин у 

віці, з кого відповідно до Кримінального кодексу України може 
наставити кримінальна відповідальність (14, 16, 18, 25, 40 років). 

 
Структура особи злочинця – сукупність соціально-значимих 

якостей особи, що склалися в процесі взаємодії з іншими людьми, 
включає в себе групи ознак: соціально-демографічні; кримінально-
правові; соціально-рольові; морально-психологічні. 

 
Соціально-демографічні ознаки особи злочинця – включають 

вік, стать, освіту, місце роботи чи навчання, місцевість проживання 
(сільська, міська), сімейне становище, наявність на утриманні інших 
осіб (непрацездатних подружжя, батьків, дітей). 

 
Вік – період від народження людини до того чи іншого моменту 

життя. Вік визначають кількістю повних років, що прожиті людиною 
на цей момент. 

 
Міське і сільське населення – населення, яке проживає у міських 

населених пунктах. Сільське населення – населення, яке проживає у 
сільських населених пунктах. До міських населених пунктів належать 
міста та селища міського типу, до сільських – села і селища. 

 
Адміністративно-територіальна одиниця – автономна 

республіка, область, район, місто, район у місті, об’єднана 
територіальна громада, селище міського типу, село, селище. 

 
Розрахунок (оцінка) чисельності населення – наближене 

визначення чисельності населення на території країни або її частини 
без проведення перепису населення. 

 
Навантаження на осіб у віці 16–59 років – відношення 

чисельності населення у віці 0–15 років, 60 років і старше до 
чисельності населення у віці 16–59 років. 

 
Середній вік населення – середня арифметична зважена через 

ділення загального числа людино-років (сума добутків значень віку на 
чисельність населення у відповідному віці) на загальну чисельність 
постійного населення. 
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Медіанний вік населення – вік, який поділяє чисельність 

населення на дві рівні за обсягом частини: одна – молодше медіанного 
віку, друга – старше його. 

 
Міграційний рух населення – демографічний процес, що змінює 

чисельність і склад населення за рахунок його територіального 
переміщення. 

 
Народжуваність, смертність на 1 000 осіб наявного населення 

(загальні коефіцієнти народжуваності, смертності) – відношення 
відповідно кількості живонароджень і кількості смертей протягом 
календарного року до середньорічної чисельності наявного населення. 

 
Кримінально-правові ознаки особи злочинця – характеризують 

наявність (відсутність) кримінального досвіду, порушення норм 
моралі, трудової дисципліни, вчинення правопорушень, роль особи в 
злочинній ієрархії, наявність судимості, вид вчинених злочинів раніше, 
відбування покарання в місцях позбавлення волі, наявність зв’язків з 
криміналітетом, мотиви та мотивація злочинної діяльності, вчинення 
злочинів одноособово або у співучасті, інтенсивність злочинної 
діяльності (частота вчинення злочинів). 

 
Соціально-рольові ознаки особи злочинця – характеризують 

соціальні функції індивіда, які обумовлені його станом в системі 
суспільних відносин, належність до соціальних груп, взаємовідносини 
і взаємодії з іншими людьми, установами, організаціями в різних 
сферах суспільного життя (у виробничій сфері: кваліфікований 
робітник, учень, керівник, передовик та інше; у сфері сімейних 
відносин: холостяк або голова сім’ї, одна дитина в сім’ї, непрацездатні 
батьки, зять або невістка та інше; роль і статус особи у злочинному 
світі (авторитет, лідер, організатор, рядовий виконавець, «бик», 
«шістка», «опущеный») 

 
Морально-психологічні ознаки особи злочинця – 

характеризують моральні якості і психологічні особливості у своїй 
сукупності відповідають на питання: чому індивід вчинив злочин? До 
моральних якостей можна віднести: ставлення до різних соціальних і 
моральних цінностей (праця, сім’я, діти, громадяни, власна персона та 
інше), рівень, характер і соціальна значимість потреб та спосіб їх 
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задоволення. До інтелектуальних якостей слід віднести рівень 
розвитку, обсяг знань, життєвий досвід, широта поглядів та інше. 
Емоційні якості – це темперамент, динамічність почуттів, ступінь 
емоційного збудження, сила і темп реакції на різноманітні зовнішні 
подразники, ситуації тощо. Вольові якості – це вміння свідомо 
регулювати свою діяльність, здатність приймати рішення, досягати 
поставленої мети тощо. 

 
Криміногенна особа – особа з достатньо стійкими 

характеристиками, що проявляються у діяльності та в системі вчинків і 
створюють підвищену ймовірність злочинної поведінки за певних 
умов, тобто особа, здатна вчинити злочин.  

 
Ступінь (рівень) криміногенності особи – показник 

криміногенності, що визначає ступінь ймовірності вчинення 
конкретного злочину певною особою. 

 
Конфліктна поведінка – поведінка особи, що характеризується 

схильністю особи сприймати будь-яку потенційно нейтральну 
ситуацію в якості конфліктної (найчастіше, як загрозливу для себе). Як 
правило, така особа проявляє агресію, часті сплески гніву, люті, не 
виваженість у прийнятті рішень, образливість при незначних 
приводах. 

 
Злочинна поведінка – поведінка особи до вчинення злочину, в 

процесі його вчинення і після (причини та умови вчинення злочину, 
готування до нього, процес вчинення, приховування слідів, 
викраденого майна, переховування від слідства та суду тощо). 
Охоплює собою передкримінальну, кримінальну та посткримінальну 
поведінку особи. 

 
Класифікація особи злочинця – розподіл статистичної 

сукупності осіб, які вчинили злочини на групи за певними чіткими 
ознаками.  

 
Підстави класифікації особи злочинця – групи ознак, за якими 

можна розподілити всі осіб, які вчинили злочини: 1) соціологічні (со-
ціально-демографічні: а) стать (чоловіки і жінки); б) вік; в) соціальне 
становище); 2) кримінально-правові: а) вид вчиненого злочину; 
б) характер і ступінь тяжкості вчиненого злочину; в) вчинення злочину 
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вперше чи рецидив; г) вчинення злочину в групі чи одноособово; 
д) форма вини; е) мотив, мета; є) тривалість злочинної діяльності. 

 
Типологія особи злочинця – розподіл злочинців на категорії за 

ознаками їх злочинної поведінки, що характеризують їх більш 
детально, ніж при класифікації. 

 
Підстави (критерії) типологізації особи злочинця – групи та 

сукупність ознак, за якими можна розподілити осіб, які вчинили 
злочини: 1) характер антисуспільної спрямованості особи 
злочинців та зміст мотивації їх злочинної поведінки: а) з негативно-
зневажливим ставленням до людини та її найголовніших благ; б) з ко-
рисливо-егоїстичною мотивацією, яка пов’язана з ігноруванням прин-
ципу розподілу соціальної справедливості і чесної праці; в) з індиві-
дуально-анархічним ставленням до різних соціальних інститутів, до 
своїх громадських, сімейних, службових та інших обов’язків; г) зло-
чинці з легковажно-безвідповідальним ставленням до встановлених 
соціальних приписів, цінностей, своїх обов’язків; 2) ступінь глибини 
антисуспільної спрямованості особи злочинців і стійкість їх кримі-
ногенної мотивації: а) особливо-злісний; б) злісний; в) нестійкий; 
г) ситуаційний; д) випадковий. 

 
Насильницький тип особи злочинця – тип особи злочинця, який 

віддає перевагу насильницьким способам вчинення злочину, 
характеризується явним негативно-зневажливим ставленням до інших 
осіб та соціальних цінностей і благ особи (життя, здоров’я, тілесної та 
статевої недоторканості, суспільного спокою, власності).  

 
Корисливий тип особи злочинця – тип особи злочинця, в 

поведінці якої переважає корислива спрямованість (головна мета – 
нажива, неповага до всіх форм власності, ігнорування встановлених в 
суспільстві правил розподілу матеріальних цінностей). 

 
Ситуаційний тип особи злочинця – тип особи злочинця, що 

характеризується загальною позитивною спрямованістю, незначною 
деформацією свідомості, достатнім рівнем правосвідомості, вчиняє 
злочини під впливом несприятливих зовнішніх умов, тобто свідомо 
користується створеною ним або іншими особами ситуацією, 
сприятливою для вчинення злочину. 
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Випадковий тип особи злочинця – характеризується позитивною 
соціальною спрямованістю, має стійкий рівень правосвідомості, але 
злочини вчиняє виключно через тиск критичної життєвої ситуації 
(неправомірні дії потерпілого викликають стан сильного душевного 
хвилювання або перевищення меж необхідної оборони). Злочин не 
являється основною лінією поведінки та закономірним результатом 
криміногенної взаємодії особистості та середовища, а скоріше, 
випадковий (хоча й винен) епізод життя.  

 
Нестійкий тип особи злочинця – характеризується відсутністю 

наявності стійких і значних деформацій структури спрямованості 
особи та приблизно однаковими компонентами позитивної та 
негативної спрямованості. За певних життєвих умов не може 
стриматися від вчинення злочину, вчиняє аморальні вчинки або 
правопорушення. 

 
Необережний тип особи злочинця – характеризується практично 

повною відсутністю деформацій структури спрямованості особи, 
домінуючим позитивним компонентом та мінімальною негативною 
спрямованістю, однак має місце легковажне ставлення до соціальних 
норм, що регулюють поведінку в суспільстві (порушення спеціальних 
правил – дорожнього руху, безпеки на виробництві, норм).  

 
Особливо злісний тип особи злочинця – характеризується 

яскраво вираженою негативною спрямованістю, зневажає суспільними 
інтересами, вчиняє тяжкі та особливо тяжкі злочини, вступає до 
злочинних об’єднань (рецидивісти, члени стійких злочинних 
угруповань, професійні злочинці). 

 
Звичний тип особи злочинця – характеризується значною 

деформацією структури соціальної спрямованості, слабким 
позитивним компонентом та нестійкими й суперечливими а соціально-
психологічними властивостями (низький рівень правосвідомості, 
відсутність чітких меж між моральним і аморальним, поняттями 
«можна – не можна», використовує життєві ситуації для вчинення 
злочинів, але не проявляє власної активності у самостійному створенні 
таких ситуацій, вчиняє повторні злочини, не має значної кількості 
судимостей). 
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Злісний соціально-дезорганізований тип особи злочинця – 
характеризується індивідуалістично-зневажливим ставленням до 
різних соціальних настанов і вимог, свого громадянського обов’язку, 
до заборон (порушення правил безпеки під час виконання робіт з 
підвищеною небезпекою, хуліганство, вандалізм тощо). 

 
Злісний тип особи злочинця – характеризується яскраво 

вираженою негативною спрямованістю, систематично вчиняє злочини 
та перебуває у стійкій опозиції до суспільства (рецидивісти, 
неодноразово засуджувані особи). 

 
Віктимологія (вчення про жертву) – наука про жертву злочину.  
 
Предмет віктимології – складають основні елементи: а) потер-

пілий (жертва злочину); б) зв’язок «злочинець-потерпілий» як певне 
відношення або ситуація; в) віктимізація; г) віктимність. 

 
Жертва злочину – людина, яка в результаті суб’єктивної 

поведінки іншої особи або об’єктивних обставин зазнала фізичної, 
моральної або майнової шкоди від злочинних діянь, незалежно від 
того, визнав її закон у встановленому порядку потерпілим, чи ні, 
оцінює вона себе так суб’єктивно чи ні. 

 
Види жертв: 1) потенційна (щодо яких реального заподіяння 

шкоди ще не відбулося); 2) реальна (які вже зазнали шкоди); 3) латен-
тна (реальна, яка з тих чи інших причин залишилася поза офіційним 
обліком).  

 
Віктимізація – розглядається у двох значеннях: процес 

перетворення особи або групи осіб на реальну жертву і кінцевий 
результат такого процесу.  

 
Віктимність – об’єктивно існуюча якість особистості, що 

зумовлює високу ймовірність за певних обставин стати жертвою 
злочину (характер поведінки, соціальний статус, окрема життєва 
ситуація, сфера діяльності) та неспроможність суспільства та держави 
захистити своїх громадян. Рівні віктимності: високий, середній, 
низький. Види віктимності: особиста, ситуативна. 
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Віктимна ситуація – збіг життєвих обставин, тісно пов’язаних з 
різними характеристиками конкретної особи (психологічними, 
соціальними, моральними, матеріальними тощо), що знаходять свій 
вираз у поведінці особи та створюють реальну можливість стати 
жертвою.  

 
Віктимна схильність – особистісні якості та характеристики 

особи (суб’єктивні і об’єктивні), що створюють можливість стати 
жертвою.  

 
Віктимний спосіб життя (віктимна поведінка) – систематична 

діяльність (бездіяльність) особи, що створює підвищену вірогідність 
стати жертвою злочину саме за умови неодноразового виконання такої 
діяльності або специфічного «стилю» життя взагалі (проституція, 
зловживання алкоголем або наркотиками). 

 
Віктимна поведінка – поведінка особи, при якій вона певним 

чином сприяє вчиненню злочину щодо себе, свідомо або несвідомо 
створює об’єктивні і суб’єктивні умови для криміналізації, 
зневажаючи, при цьому, запобіжними заходами.  

 
Віктимна ситуація (віктимологічна ситуація) – життєва 

обстановка, що складається у зв’язку з особистісними якостями особи 
чи поведінкою жертви, коли виникає реальна можливість заподіяння їй 
шкоди за наявності сприятливих вихідних обставин для перетворення 
людини в жертву злочину.  

 
Рівень віктимізації – якісний показник віктимізації, що 

характеризується кількістю актів віктимізації чи жертв злочинів в 
цілому або по окремих видах віктимізації.  

 
Механізм вчинення окремого злочину – зв’язок та взаємодія 

зовнішніх детермінант об’єктивної дійсності і внутрішніх психічних 
процесів та станів особи, що детермінують криміногенні мотиви і 
рішення вчинити злочин, спрямовують та контролюють виконання 
цього рішення.  

 
Механізм злочинного прояву – зв’язок та взаємодія зовнішніх 

детермінант об’єктивної дійсності та внутрішніх психічних процесів і 
станів особи, що детермінують криміногенні мотиви і рішення 
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вчинити злочин, спрямовують та контролюють виконання цього 
рішення.  

 
Механізм злочинної поведінки – певна послідовність розвитку 

злочинних дій: виникнення злочинного наміру, прийняття рішення 
вчинити злочин, планування своїх дій та здійснення їх особою, процес 
взаємодії особистості та зовнішнього середовища, що формує 
злочинну поведінку.  

 
Етапи механізму злочинної (кримінальної) поведінки: 1) фор-

мування мотивації злочинної поведінки; 2) прийняття рішення про 
вчинення злочину і його планування; 3) виконання рішення; 4) пост-
кримінальна поведінка.  

 
Роль жертви – поведінка потенційної жертви перед вчиненням та 

в момент вчинення злочину.  
 
Джерела інформації по особу злочинця та жертву злочину – 

певний необхідний обсяг інформації про особу злочинця та його межі 
визначаються завданнями кожного з етапів розслідування злочину та 
процесуальним становищем цієї особи у конкретному кримінальному 
провадженні – злочинець (підозрюваний, обвинувачений) чи жертва 
злочину (потерпілий) (медична картка; особова справа за місцем 
роботи; особова справа за місцем навчання; архівна кримінальна 
справа; показання інших осіб;показання злочинця; дані 
криміналістичної реєстрації; дані криміналістичних обліків; дані 
оперативно-розшукових матеріалів; кореспонденція; документи). 

 
Винна віктимність – протиправна або аморальна поведінка осо-

би, прояви її необачності, легковажності чи необережності, в силу яких 
така особа стає жертвою злочину. Ситуації винної віктимності: 1) жер-
тва провокує злочинця; 2) жертва сприяє вчиненню злочину; 3) жертва 
полегшує вчинення злочину.  

 
Масова віктимність – соціальне явище, що дзеркально 

відображає структуру злочинності і утворює сукупність осіб, які стали 
жертвами злочинів. Такі жертви (соціальні групи, певні категорії осіб: 
працівники поліції, військовослужбовці, пенсіонери, особи з 
фізичними вадами, малолітні) мають аналогічні, подібні чи різні 
морально-психологічні, біофізичні, соціальні якості, що визначають 
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ступінь їх уразливості. Види віктимності: 1) групова (віктимність 
окремих соціальних груп, категорій); 2) об’єктно-видова (віктимність 
як передумова і наслідок різних видів злочинів); 3) суб’єктно-видова 
(віктимність як передумова і наслідок злочинів, вчинених різними 
категоріями злочинців).  

 
Групова віктимність – розглядається у двох значеннях: 1) ро-

льова віктимність; 2) спільна для окремих категорій осіб підвищена 
здатність за певних умов ставати жертвами злочинів (за віком, статтю, 
що одночасно з цим не мають безпосереднього відношення до 
соціальної ролі особи (працівника правоохоронного органу, який 
виконує таку соціальну роль).  

 
Об’єктно-видова віктимність (видова віктимність) – відносна 

схильність окремих людей через низку певних обставин ставати 
жертвами окремих видів злочинів (крадіжок, шахрайства, 
комп’ютерних або службових злочинів тощо).  

 
Індивідуальна віктимність – стан вразливості окремої особи, 

обумовлений наявністю злочинності, що виражається в об’єктивно 
притаманній людини здатності (не фатальній) стати жертвою злочину.  

 
Латентна жертва злочину – особа, якій було заподіяно реальну 

шкоду при вчиненні злочину, але з різних причин вона не повідомила 
про це до правоохоронних органів (незначна шкода, не вірить в 
ефективність роботи правоохоронних структур, не бажає розголосу, у 
т.ч. при вчиненні статевого злочину боїться ганьби). 

 
Латентна віктимність – сукупність осіб, яким було заподіяно 

реальну шкоду при вчиненні злочинів, але з різних причин вони не 
звернулися до правоохоронних органів. 

 
Маргінальність – якісна ознака особи або ситуації, що означає 

перехідне, структурно не визначене соціальне становище особи або 
групи осіб (відсутність житла, роботи, коштів для існування тощо). 

 
Маргінальна особистість – особа, яка характеризується 

внутрішньою соціальною нестабільністю, станом психологічного 
дискомфорту, почуттям самотності, схильністю до аморальної 
поведінки, не здатна засвоїти культурні традиції і цінності, соціальні 
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навички поведінки середовища, в якому перебуває (бездомні, 
безпритульні, безробітні та ін.).  

 
Маргінальна поведінка особи – правомірна (законослухняна) 

поведінка особи, що базується не на позитивних правових настроях 
індивіда, а на його страху перед кримінальною відповідальністю, не 
поважає право, її бажання, цілі та інтереси розходяться з суспільними, 
хоча і вимушено підпорядковує свою поведінку інтересам суспільства 
(жебраки, волоцюги, алкоголіки, наркозалежні, особи з кримінальним 
минулим). 

 
Делінквентна поведінка – антигромадська протиправна 

поведінка особи, втілена в її проступках (дії або бездіяльності), що 
завдають шкоди окремим громадянам або суспільству в цілому, 
різновид девіантної поведінки (хуліганство, нецензурна лайка, участь у 
бійці, злочинна поведінка). 

 
Девіація – відхилення від установлених норм суспільства, що 

проявляється у вчинках або діяльності окремої особи, соціальної 
групи, спільноти тощо.  

 
Девіантна поведінка особи – поведінка особи, що відхиляється 

від загальноприйнятих, найбільш поширених і усталених норм у 
певних спільнотах (в країнах, адміністративно-територіальних 
одиницях та ін.), в певний період їх розвитку. Види девіантної 
поведінки: негативна (аморальні вчинки, злочини, правопорушення, 
пияцтво), позитивна (творче мислення, стиль поводження чи життя). 

 
Деградація особистості – поступова втрата особою позитивних 

якостей, що наступає внаслідок деяких психічних розладів (постійне 
зниження активності і працездатності, звуженні кола інтересів, 
підвищена стомлюваність, дратливість, розлади пам’яті, уваги 
внаслідок зловживання алкоголем, наркотиками, сильнодіючими 
речовинами, бродяжництва, жебрацтва, набуття кримінального досвіду 
в місцях позбавлення волі).  

 
Вина жертви (віктимологічна вина) – сприяння вчиненню 

злочину та заподіянню шкоди, що обумовлюється негативною 
поведінкою самої жертви (легковажні знайомства, необачна поведінка, 
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вживання алкоголю з малознайомими особами, надмірна довірливість 
або провокативна поведінка).  

Віктимологічна профілактика – система заходів, спрямованих на 
зниження у населення і окремих громадян ризику стати жертвами 
злочинних посягань, що включає: 1) вплив на динаміку, структуру, 
причини злочинності у цілому; 2) запобігання різним формам і видам 
віктимної поведінки, запобігання злочинів в окремих соціальних 
групах; 3) запобігання віктимізації окремих осіб.  

 
Віктимологічна безпека – стан і процес забезпечення захи-

щеності особи та суспільства від віктимологічних загроз, віктимізації 
та її наслідків, що забезпечується діяльністю державних інститутів, 
правоохоронних органів, громадських організацій та інших суб’єктів, а 
також сприйняття рівня власної захищеності кожною особою та 
суспільством в цілому. Рівні віктимологічної безпеки: 1) особис-
тісний; 2) на рівні соціальної групи; 3) суспільний. 
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ТЕМА 6. ФОНОВІ ЯВИЩА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗЛОЧИННІСТЬ 

Поняття фонових явищ в кримінології. Види фонових явищ. Вплив 
алкоголізму, пияцтва, наркоманії, токсикоманії, проституції, 
безробіття, жебрацтва, бродяжництва, неправдивої пропаганди ЗМІ, 
молодіжної субкультури та субкультури окремих соціальних груп й 
інших сучасних негативних явищ на злочинність.  

Профілактика фонових явищ та її проблеми у сучасному 
суспільстві. Суб’єкти профілактики фонових явищ в сучасному 
українському суспільстві. 

Зарубіжний досвід профілактики фонових явищ та їх негативного 
впливу на особу і на злочинність. 

Поняття фонових явищ 
З’ясування сутності сучасної української злочинності та її 

детермінантів є неповним без урахування інших негативних 
суспільних явищ, що тісно пов’язані з нею. Ці явища досить 
різноманітні, але всі вони сприяють існуванню злочинності і, навпаки. 
Тобто, одне обумовлює і взаємодіє з іншим. Негативні явища ніби 
обрамовують злочинність, тому їх ще називають "фоновими". До них 
належать: наркоманія, токсикоманія, алкоголізм, проституція і ведення 
паразитичного способу життя (ухилення від соціальне корисної 
діяльності, бродяжництво, жебрацтво). 

Зазначимо, що за окремі із цих видів антисоціальної поведінки 
встановлена юридична відповідальність. В їх основі лежить 
аморальність, бажання жити всупереч інтересам суспільства. Деяка 
частина названих проявів може мати в силу несприятливого збігу 
обставин: жебрацтво як безвихідна ситуація; наркоманія як наслідок 
ін’єкцій під час тяжкої хвороби; зараження венеричною хворобою 
через донорську кров тощо. Але ці винятки не змінюють загальної 
криміногенної ролі "фонових" явищ, яка виявляється у наступному: 

1) ведення паразитичного способу життя вимагає певних коштів, 
які найлегше здобути протиправним або й злочинним шляхом; 

2) стан наркотичного чи алкогольного сп’яніння послаблює са-
моконтроль особи, що полегшує вчинення злочину; 

3) аморальність призводить до підвищеного ризику стати жертвою 
злочину, тобто до високої віктимності; 

4) самі по собі злочинними є незаконні операції з наркотиками, 
фальшування спиртних напоїв, утримання притонів для вживання 



 208 

наркотиків чи розпусти, звідництво й інші форми антисоціальної 
поведінки. 

Таким чином, фонові явища можна визначити як сукупність 
аморальних проявів, що суперечать загальноприйнятим нормам 
поведінки, і які органічно взаємопов’язані зі злочинністю, оскільки 
детермінують одне одного і тягнуть за собою соціальну деградацію 
особи (а зрештою — і всього суспільства). 

Кримінологічна характеристика окремих фонових явищ 
Наркоманія – це хворобливий потяг до наркотичних засобів. 

Поряд з наркотиками, останнім часом все більше поширюється не-
медичне вживання психотропних і сильнодіючих речовин, хворобли-
вий потяг до яких називається токсикоманією. 

У лютому 1995 р. були прийняті два закони: "Про обіг в Україні 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" 
і "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними", що 
створили надійну правову базу для боротьби з наркоманією і 
токсикоманією. У цих законах наводиться поняття наркоманії як 
хворобливого психічного стану, зумовленого зловживанням нар-
котичними засобами, і такого, що характеризується психічною або 
фізичною залежністю від них. Наркоман — це особа, якій медичним 
закладом у визначеному порядку встановлено діагноз "наркоманія". 
Аналогічним є поняття "токсикоман" і "токсикоманія". 

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням 
Міністерства охорони здоров’я і публікується в офіційних виданнях. 

Обіг деяких наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів дозволяється лише в медичних, науково-дослідних або 
навчальних цілях. Він здійснюється підприємствами державної і ко-
мунальної форм власності за наявності у них відповідних ліцензій. 
Реалізація громадянам наркотичних чи психотропних речовин може 
проводитися тільки за рецептом лікаря через аптечні заклади, у яких є 
дозвіл на цей вид діяльності. 

До найпоширеніших наркотиків належать: анаша, гашиш, мари-
хуана, морфій, героїн, кокаїн. Все більшого розповсюдження набу-
вають наркотики на синтетичній основі – ЛСД: амфетаміни, метам-
фетаміни тощо, що за своїм впливом конкурують з наркотиками, 
виготовленими з природної сировини. Наймодніший метамфетамін – 
екстазі – має до 40 різновидів. Серед сильнодіючих засобів 
токсикомани вживають лікарські препарати, які належать до снотвор-
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них або транквілізаторів – седуксен, реланіум, клофелін, нозепам, 
похідні барбітурової кислоти. Крім того, вони використовують хімічні 
речовини й реактиви – ефіри, ацетон, діхлоретан, хлороформ, бензин, 
антифриз, толуол, а також побутові хімічні засоби – плямовивідники, 
туалетну воду, клеї, розчинники фарб, рідини для чистки одягу, 
аерозолі тощо. 

Наркотичні й психотропні речовини вживаються шляхом їх вве-
дення в організм за допомогою шприца, паління, ковтання, нюхання. 
Сенс вживання цих речовин полягає у тому, що вони викликають 
ейфорію, яка на деякий час наділяє людину незвичайними почуттями, 
аж до бачення галюцинацій. Після цього настає стан прострації 
(наркотичного сну), а потім збудження змінюється пригніченням 
центральної нервової системи (синдром абстиненції). За короткий 
термін вживання наркотиків (інколи – кількох тижнів) особа стає 
хворою на наркоманію. 

Небезпека цієї хвороби полягає в тому, що вона дуже швидко й 
безповоротно руйнує фізичне і моральне здоров’я людини. Смерть 
здебільшого настає через кілька років інтенсивного вживання нар-
котиків, але їй передує повна деградація особи (відмова від соціальне 
корисної праці, психічна нестійкість, порушення у статевій сфері, 
втрата пам’яті, тероризування рідних і знайомих тощо). Звідси і 
випливає нерозривний зв’язок наркоманії зі злочинністю, який 
проявляється у: 

1) злочинах, вчинених під безпосереднім впливом наркотиків на 
організм людини: убивства, тілесні ушкодження, зґвалтування, 
хуліганство тощо; 

2) вчиненні злочинів з метою заволодіння грошима або речами для 
придбання наркотиків. Сьогодні частка таких злочинів становить 
понад 10 % від усієї сукупності крадіжок, розбоїв, грабежів і вимагань; 

3) протиправних діях, пов’язаних із виготовленням та збутом 

наркотиків, найнебезпечніші з яких відносяться до наркобізнесу і 
мають ознаки організованої злочинності.  

Крім того, немедичне вживання наркотиків призводить до чис-
ленних самогубств, побутового й виробничого травматизму, смертей 
від передозування вживаних засобів (так званий "золотий постріл"). 
Практично всі наркомани, які вживають опіати, хворі на гепатит, 
значна кількість — на СНІД і венеричні хвороби. 

Сьогодні у світі зареєстровано майже 100 млн. наркоманів. В Ук-
раїні їх офіційно налічується близько 90 тис.; за день на облік ста-
виться до 50 осіб. 90 % наркоманів – це особи віком до 30 років. 
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Зазначимо, що за оцінками експертів, реальна кількість наркоманів в 
Україні сягає 1 млн. осіб. На жаль, прогнози щодо розвитку наркоманії 
не втішні, оскільки спостерігаються такі тенденції: 

1) наркоманія омолоджується та фемінізується. Соціологічні 
опитування показують, що значна частина студентів і учнів середніх 
навчальних закладів так чи інакше причетна до вживання наркотиків; 

2) зростає питома вага тяжких форм наркоманії, у тому числі 
полінаркоманії; 

3) виник ринок "важких" наркотиків (героїн, кокаїн); 
4) з’являються нові види токсикоманії серед неповнолітніх і мо-

лоді (вдихання парів оргрозчинників, групові форми вживання 
психоактивних препаратів тощо); 

5) поширюється немедичне вживання наркотиків у всіх соціальних 
групах (робітники, службовці, безробітні та, навіть, бізнесмени); 

6) основна маса наркоманів і наркоділків (близько трьох четвер-
тей) – це особи, які полишили суспільне корисну працю і прагнуть 
заробити на людській біді. 

Чим це можна пояснити? В глобальному плані XX століття – час 
небачених потрясінь у соціальній сфері. Дві світові війни, що не мали 
аналогів в історії людства, кровопролитні революції, мільйони жертв 
репресій. Це один бік проблеми. Другий – страх перед зброєю 
масового знищення, поширенням невиліковних хвороб, організованою 
злочинністю тощо. Ці та низка інших чинників зумовили те, що 
частина людей втратила психологічну стійкість, забажала бути подалі 
від лякаючої дійсності, знаходячи порятунок у наркотизмі чи 
алкоголізмі. В Україні до того ж наклалася глибока соціально-
економічна криза на зламі XX і XXI століть. 

Серед різних категорій населення виникли духовна порожнеча, 
крах особистих сподівань (фрустрація). У молоді, яка краще адапту-
ється до сучасних умов, водночас відсутні життєві плани через не-
визначеність у багатьох питаннях близького і далекого майбутнього. 
Все це відбувається на фоні різкого зниження життєвого рівня пе-
реважної більшості громадян. Як наслідок, маємо низьку загальну 
культуру населення і, передусім, молоді. Звідси – споживацьке 
ставлення до життя, незацікавленість у духовному зростанні, потяг До 
так званої масової культури, що ігнорує моральні цінності, насаджує 
порнографію і насильство. Саморуйнуюча поведінка (в тому числі 
вживання наркотиків) є невід’ємним елементом цієї субкультури. 
Сказане зумовлює конформізм, нездатність подолати вплив 
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референтної групи, де вживають наркотики, легковажність в оцінці 
ситуації, прагнення до миттєвої утіхи, "все спробувати у житті". 

Варто зазначити, що проблема наркоманії довгий час у нас за-
мовчувалася. Домінував погляд, що вона можлива лише в 
капіталістичних країнах, тому й не було дієвих заходів 
антинаркотичної пропаганди, не створено громадської думки, що 
засуджувала б вживання наркотиків. Та й зараз не маємо належних 
засобів боротьби з наркоманією, насамперед у міністерствах охорони 
здоров’я та внутрішніх справ. Не вистачає кваліфікованих лікарів-
наркологів і психіатрів, спеціалістів з протидії наркобізнесу. Методи 
лікування в ЛТП, що функціонували донедавна в системі МВС, були 
неефективні. Реально виліковувалися лише кілька (до 5 %) відсотків з 
тих, хто там перебував. 

Негативним чинником є і те, що Україна має велику сировинну 
базу наркотиків. А можливість здобути злочинним шляхом доходи, які 
чесною працею заробити не можна, штовхає сільських мешканців на 
культивування снотворного маку. Щорічно в Україні виявляється і 
ліквідується його посівів на площі 1300 км2. Щодоби реєструється 
понад 100 злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних 
засобів. Як показують дослідження, злочинцями в основному є особи у 
віці до ЗО років, серед яких майже 90 % – безробітні. Споживачами є 
особи без певних занять – 80,9 %; робітники – 12,7 %; учні 
профтехучилищ і шкіл – 1,9 %; студенти – 1,7 %; інші – 2,8 %. Щодоби 
з нелегального обігу вилучається понад 100 кг наркотиків і 
наркотичної сировини, але (за світовим досвідом) це не більше 1/10 її 
реальної маси. 

Важливо зауважити, що жодний вид злочинної діяльності не може 
зрівнятися з наркобізнесом за рівнем прибутків. Ось чому криміналітет 
невпинно активізується і в Україні.  

Попередження наркоманії і наркобізнесу. За ініціативою України 
00Н оголосила останнє десятиріччя XX століття "Десятирічкою 
боротьби з наркоманією". Світове співтовариство здійснює боротьбу з 
поширенням наркотиків у таких напрямках: 

1. Широка профілактична діяльність, спрямована на недопущення 
втягнення молоді у вживання наркотиків. З цією метою застосо-
вуються найновіші досягнення медицини, психіатрії, педагогіки, 
залучається широка громадськість. Вважається, що цей напрямок 
мусить бути пріоритетним у кожній державі. 

2. Силова боротьба з наркобізнесом із залученням спеціалізованих 
установ, військової техніки, фахово підготовлених працівників, 
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контроль за відмиванням "брудних" грошей, захоплення наркокур’єрів 
і вихід через них на лідерів наркокартелів. 

3. "Лібералізація" наркотичної проблеми, тобто перехід до ле-
гальної реалізації наркотиків через аптеки та інші торговельні заклади 
(йдеться щодо "легких" наркотиків). Це дає можливість контролювати 
ринок збуту наркотиків та проводити повний облік лікування 
наркоманів. Але практика показує, що депеналізація споживання 
наркотиків (Голландія, Швеція) не призводить до бажаних результатів. 
У наркоманів лишається потяг до "важких" наркотиків. На наш погляд, 
такий напрямок боротьби з наркоманією не може бути прийнятним для 
України, хоча в Києві, Одесі та деяких інших містах у рамках проекту 
ВООЗ здійснюється видача наркоманам шприців, презервативів, 
дезрозчину тощо. 

В Україні існує також міжвідомчий банк даних осіб, причетних до 
незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, 
створено єдиний реєстр хворих на наркоманію. У системі МВС 
функціонує Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотичних 
засобів. Воно має свої підрозділи у всіх територіальних і транспортних 
підрозділах внутрішніх справ. Спецпідрозділи по боротьбі з 
міжнародною контрабандою наркотиків діють і в СБУ. Згідно з 
прийнятим у лютому 1995 року Законом, у системі охорони здоров’я 
створюються спеціалізовані закриті лікувальні заклади (для 
неповнолітніх у віці 16-18 років – лікувально-виховні заклади) Для 
примусового лікування хворих на наркоманію. 

В числі економічних заходів профілактики є розробка нових 
зразків техніки для збирання наркотичних культур з метою зменшення 
втрат врожаю, виведення сортів конопель без канабіноїдних сполучень 
і снотворного маку з низьким вмістом алкалоїдів, зменшення площ 
посівів коноплі, збільшення плантацій для їх кращої охорони. 

Важливим культурно-виховним заходом профілактики наркоманії 
є організація дозвілля молоді. Місцевій владі треба активніше 
створювати за місцем проживання і при навчальних закладах школи 
здоров’я, спортивні секції та інші гуртки, розширювати мережу клубів 
за інтересами, бібліотек, музичних і художніх шкіл, вирішити питання 
про їх відвідування на пільгових умовах. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України "Про 
обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його 
проведення" здійснюється огляд осіб із груп ризику. Але в цілому 
форми надання допомоги хворим на наркоманію у медичних закладах 
як загального, так і закритого типу потребують удосконалення; 
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боротьба з незаконним обігом наркотиків. До Кримінального кодексу 
введена низка спеціальних норм про відповідальність за контрабанду 
наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорі; незаконне 
їх виготовлення та збут тощо. 

Національна поліція України у своїй профілактичній роботі 
аналізують дані, що характеризують як злочинців, так і споживачів 
наркотиків, фактори, які обумовлюють порушення 
антинаркоманійного законодавства. Збиранням таких відомостей 
мають займатися всі служби поліції. Відповідна інформація має 
надходити і від органі: охорони здоров’я, освіти, керівників трудових 
колективів, громада кості. 

Індивідуальна профілактика наркоманії здійснюється щодо осіб, 
які зловживають наркотиками і в діях яких відсутні ознаки злочину, 
але, виходячи з їхньої антисуспільної поведінки, є імовірність його 
вчинення. Наркомани "прогресують" поступово і зазвичай проходять 
такі стадії: 

1) нездорового інтересу до наркотиків, їх виготовлення і спожи-
вання (група відносного ризику); 

2) перебування у середовищі наркоманів, схвалення їх поведінки, 
разові прийоми наркотиків (група підвищеного ризику); 

3) вживання наркотиків більш-менш постійно, але ознаки нарко-
манії ще відсутні (група тих, хто зловживає наркотиками); 

4) формування хворобливої психічної і фізичної залежності від 
наркотиків (група хворих на наркоманію). 

Очевидно, що починати профілактику необхідно з представників 
групи відносного ризику, оскільки вона буде найбільш ефективною. 

Профілактика має проводитись за планом з урахуванням реко-
мендацій лікаря-нарколога або з його безпосередньою участю. Щодо 
виявлених наркоманів, то першочерговим заходом мусить бути їх 
направлення на лікування з подальшою профілактикою. Роботу з 
особами, які перебувають на профілактичному обліку, треба 
проводити диференційовано, враховуючи їх позитивні та негативні 
якості. При цьому методи виховання мають поєднуватися із медичним 
і правовим впливом. Індивідуально-профілактичні заходи 
передбачають: 

1. Нагляд за поведінкою і способом життя особи, яка профілак-
тується, реагування на її правопорушення, пов’язані з наркотиками. 

2. Вживання оперативно-профілактичних заходів щодо осіб з 
найближчого оточення профілактованого, які провокують його на 
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вживання наркотиків чи інших одурманюючих засобів або вчинення 
злочинів. 

Запобігання наркоманії потребує ретельного аналізу оперативної 
обстановки на території, де мають місце нелегальний обіг наркотиків та 
їх немедичне вживання. Вивчаються чинники, що обумовлюють пору-
шення антинаркоманійного законодавства та особи, які його порушують. 
Особливу увагу слід звернути на роботу з батьками, які мають підлітків з 
ознаками вживання наркотиків (сліди уколів на тілі, поява шприців, різке 
схуднення, блиск очей, постійне ковтання слини тощо). 

Варто регулярно здійснювати оперативні відпрацювання підпри-
ємств і організацій, діяльність яких пов’язана з виробництвом чи вико-
ристанням наркотичних засобів, хімічних реагентів, де можливе виготов-
лення синтетичних наркотиків, а також жилого сектора, гуртожитків, 
місць дозвілля, де ймовірне немедичне вживання наркотиків. 

Контрольні питання по темі: 
Які явища в кримінології називають «фоновими»? 
Що можна віднести до фонових явищ в сучасному українському 

суспільстві? 
Чи можна визначати політичні негаразди в сучасній Україні як 

фонові явища? 
Чи можна віднести до фонових явищ реформування 

правоохоронних органів? 
Які процеси в суспільстві можна віднести до фонових явищ, що 

сприяють розвитку злочинності? 
Чи можна боротися з фоновими явищами? 
Чи можна подолати один раз і назавжди фонові явища? 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ № 6 

Завдання № 1 
Вкажіть, як логічно пов’язані між собою наступні фонові явища та 

злочинність і процеси криміналізації українського суспільства: 
– пияцтво та алкоголізм; 
– наркоманія, токсикоманія та наркотизація суспільства; 
– нетрадиційні для українського суспільства релігійні віровчення; 
– молодіжна субкультура; 
– незаконна міграція; 
– трудова незайнятість працездатних осіб; 
– поширення неправдивої інформації ЗМІ. 

Завдання № 2 
Визначте:  
а) найбільш вагомі причини та умови існування проституції в 

Україні за останні 20-25 років за ступенем їх впливу; 
б) розкрийте зв’язок проституції з різними видами злочинності: 
– з організованою злочинністю; 
– з професійною злочинністю; 
– з насильницькою злочинністю; 
– зі злочинністю неповнолітніх; 
– зі злочинністю молоді; 
– з комп’ютерною злочинністю (кіберзлочинністю). 

Завдання № 3 
Визначте: 
а) причини та умови існування наркотизації населення в Україні за 

останні 8-12 років за ступенем впливу; 
б) розкрийте зв’язок наркоманії з різними видами злочинності: 
– з організованою злочинністю; 
– з корисливою злочинністю; 
– з насильницькою злочинністю; 
– зі злочинністю неповнолітніх; 
– зі злочинністю молоді. 

Завдання № 4 
Визначте: 
а) причини та умови існування безробіття в Україні за останні 20-

25 років за ступенем впливу; 
б) розкрийте зв’язок безробіття з різними видами злочинності: 
– з побутовою злочинністю; 
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– з корисливою злочинністю; 
– з насильницькою злочинністю; 
– з геронтологічною злочинністю; 
– зі злочинністю молоді; 
– з вуличною злочинністю. 

Завдання № 5 
Визначте: 
а) причини та умови існування пияцтва та алкоголізму в Україні за 

останні 20-25 років за ступенем впливу; 
б) розкрийте їх зв’язок з різними видами злочинності: 
– з вуличною злочинністю; 
– з корисливою злочинністю; 
– з насильницькою злочинністю; 
– з побутовою злочинністю; 
– зі злочинністю молоді; 
– з необережною злочинністю. 

Завдання № 6 
Визначте: 
а) причини та умови існування бродяжництва неповнолітніх в 

Україні за останні 20-25 років за ступенем впливу; 
б) розкрийте його зв’язок з різними видами злочинності; 
– з організованою злочинністю; 
– з насильницькою злочинністю; 
– зі злочинністю неповнолітніх; 
– з вуличною злочинністю. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ № 6 

1. До негативних соціальних явищ відносять: 
а) порушення загальноприйнятих етичних норм; 
б) порушення лише юридичних норм, встановлених і закріплених 

державою; 
в) порушення моральних, юридичних норм, які встановлені 

суспільством і державою;  
г) порушення юридичних, етичних, моральних норм, встановлених 

в суспільстві. 
 

2. Асоціальні, деструктивні види поведінки, які сприяють 
формуванню особистості злочинця, мають детермінуюче значення 
у структурі криміногенної ситуації та виконують компенсаторну 
функцію соціальних інститутів, статусів, ролей – це: 

а) детермінанти; 
б) фонові явища; 
в) антигромадська поведінка; 
г) фактори злочинності. 
 

3. Головна ознака, що об’єднує фонові явища: 
а) сприяння існуванню злочинності;  
б) підвищення рівня адміністративних правопорушень; 
в) підвищення рівня антигромадської діяльності; 
г) сприяння тероризму. 
 

4. Назвіть спільні риси, притаманні всім фоновим явищам: 
а) психічні відхилення; 
б) соціальні відхилення; 
в) правовий нігілізм; 
г) психічні відхилення та правовий нігілізм. 
 

5. До фонових явищ належать наступні явища: 
а) наркоманія, проституція, бродяжництво; 
б) психічні захворювання;  
в) коміформістська поведінка; 
г) злочинна поведінка. 
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6. Наркоманія – це: 
а) захворювання, пов’язане з медичним вживанням наркотичних 

засобів; 
б) захворювання, яке виникає в результаті немедичного вживання 

наркотичних засобів; 
в) це хворобливий потяг до речовин чи лікарських засобів, які не 

входять у список наркотиків, через вдихання, просочування або іншим 
способом із метою досягнення одурманювального ефекту; 

г) психологічне захворювання. 
 

7. Наркотизм – це: 
а) позитивне соціальне явище, пов’язане з медичним вживанням 

наркотичних засобів; 
б) негативне соціальне явище, пов’язане з систематичним чи 

несистематичним медичним вживанням наркотичних засобів 
неповнолітніми та молоддю; 

в) позитивне соціальне явище, що виникає в результаті 
немедичного вживання наркотичних засобів молоддю. 

г) негативне соціальне явище, що виникає в результаті 
систематичного немедичного вживання наркотичних засобів відносно 
великою частиною населення. 

 
8. Алкоголізм – це: 

а) систематичне, надмірне споживання спиртних напоїв, яке 
знижує рівень соціальної активності особистості, що негативно 
позначається на здоров’ї людини, котра споживає алкоголь; 

б) надмірне споживання спиртних напоїв, що негативно 
позначається на здоров’ї людини, котра споживає алкоголь; 

в) тяжке захворювання, спричинене систематичним і тривалим 
зловживанням спиртними напоями, що характеризується фізичною 
потребою, потягом до алкоголю, залежністю від нього; 

г) помірне споживання спиртних напоїв. 
 

9. Проституція – це: 
а) систематичне надання особою свого тіла для задоволення 

сексуальних потреб інших осіб за матеріальну винагороду; 
б) надання особою свого тіла для задоволення сексуальних потреб; 
в) систематичне надання особою жіночої статі свого тіла для 

задоволення сексуальних потреб інших осіб за матеріальну 
винагороду; 
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г) систематичне надання особою чоловічої статі свого тіла для 
задоволення сексуальних потреб інших осіб за матеріальну 
винагороду. 

 
10. Пияцтво – це: 

а) вживання алкоголю поза межами соціально прийнятних норм 
щодо частоти та дози вживання алкоголю: 

б) хворобливий потяг до вживання алкоголю; 
в) надмірне вживання алкоголю за медичними показниками; 
г) підвищена толерантність до алкоголю. 
 

11. Аморальність – це: 
а) недотримання загальноприйнятих в нашій культурній традиції 

правил поведінки особи; 
б) порушення норм права; 
в) надмірне вживання алкоголю; 
г) вживання наркотиків; 
д) розпусна поведінка; 
е) паразитичне існування. 
 

12. Чи можна подолати фонові явища один раз і назавжди? 
а) ні, не можна, оскільки зникають одні, а натомість з’являються 

інші; 
б) ні, не можна, оскільки на протязі всього життя людства існували 

фонові явища і злочини; 
в) ні, не можна, оскільки людина схильна до відхилень в поведінці; 
г) ні, не можна, оскільки в суспільстві є особи, схильні до 

порушення загальноприйнятих правил та норм поведінки, у тому числі 
і злочинної; 

д) так, можна, якщо своєчасно вживати профілактичні заходи; 
е) перераховане в пунктах а, б, в, г, д – вірне. 
 

13. Чи можна зміну чинного законодавства віднести до фонових 
явищ? 

а) ні, не можна; 
б) так, це сприяє пошуку нових форм обійти правові норми; 
в) так, це штовхає злочинців на пошук нових способів вчинення 

злочину; 
г) так, це прямий шлях до зловживань. 
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14. Чи можна процес реформування правоохоронних органів 
віднести до фонових явищ? 

а) так, звичайно; 
б) ні, не можна, оскільки удосконалення їх структури та напрямів 

діяльності покращує профілактику злочинів та правопорушень; 
в) ні, не можна, оскільки з’являються нові законодавчі та 

нормативно-правові акти, які регламентують всі напрями діяльності 
правоохоронних структур; 

г) так, в сучасному українському суспільстві реформування 
правоохоронних структур відбувається безкінечно, що викликає 
стомленість від реформ їх працівників та ухід зі служби фахівців 
високого рівня. 

 
15. Як зменшити вплив фонових явищ на злочинність? 

а) здійснювати якісну і постійну профілактику; 
б) виховувати громадян в дусі поваги до закону; 
в) починати виховувати дітей у дитсадочку в дусі поваги до 

закону; 
г) все перераховане. 
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ДО ТЕМИ № 6 

Фонові явища (фонові для злочинності явища, кримінально-
криміногенні феномени) – негативні соціальні явища, які хоча і не 
відносяться до злочинних (не є злочинами по-суті), проте самі по собі 
становлять чималу суспільну небезпеку, активно живлять злочинність, 
виступають в якості її сприятливого фону, впливають на моральність 
суспільства в цілому.  

 
Види фонових явищ – найбільш поширені форми антисоціальної 

поведінки, що виступають основою для формування стійкої 
антисуспільної спрямованості особи: наркоманія, токсикоманія, 
алкоголізм, проституція, ухилення від соціально корисної діяльності, 
бродяжництво, жебрацтво, безпритульність, бездоглядність, 
безробіття, сексуальні збочення тощо. 

 
Зв’язок фонових явищ зі злочинністю – особливий вид при-

чинно-наслідкового зв’язку між певним фоновим явищем та видом 
злочинності або певним видом злочинів. Прояви такого зв’язку: 1) у 
специфічному фізичному та психічному стані (алкогольного чи 
наркотичного сп’яніння) особа легше погоджується на вчинення 
злочину; 2) специфічний фізичний та психічний стан особи (неаде-
кватний стан) часто є причиною до вчинення злочину; 3) вчинення 
злочину є джерелом отримання коштів на придбання психоактивних 
речовин (алкоголю, наркотиків,…); 4) наявність фізичної та психічної 
залежності особи від певних психоактивних речовин (алкоголю, 
наркотиків, токсичних речовин) призводить до постійного вчинення 
злочинів як джерела прибутків; 5) постійне вчинення однотипних зло-
чинів стає ознакою професіоналізації вчинюваних злочинів; 6) наяв-
ність фізичної та психічної залежності від певних речовин стає 
причиною маргіналізації особи. 

 
Бродяжництво – негативне соціальне явище, пов’язане з 

існуванням осіб, які не мають будь-якого житла, призначеного та 
придатного для проживання, чи маючи таке житло, не проживають у 
ньому, втратили або суттєво обмежили соціальні зв’язки та постійно 
змінюють місце перебування (бездомні, безпритульні, жебраки, 
безпритульні діти).  
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Безпритульність – негативне соціальне явище, що 
характеризується повним відривом неповнолітнього від сім’ї та 
поєднується з втратою місця проживання і заняття (крайній прояв 
бездоглядності). 

 
Бездоглядність (безнаглядність) – негативне соціальне явище, 

що характеризується відсутністю контролю за поведінкою 
неповнолітнього внаслідок невиконання або неналежного виконання 
обов’язків щодо його виховання з боку батьків чи законних 
представників, або посадових осіб.  

 
Безробіття – соціально-економічне явище, яке характеризується 

тим, що частина економічно активного населення не має роботи й 
заробітку з об’єктивних причин (закриття підприємства, скорочення 
робочих місць, оптимізація штатів).  

 
Алкоголізм – тяжке психічне захворювання, спричинене 

систематичним і тривалим зловживанням спиртними напоями, що 
характеризується фізичною потребою, потягом до алкоголю, 
залежністю від нього.  

 
Алкоголізація – поширення практики систематичного вживання 

алкоголю (пияцтва) населенням в межах певної території 
(адміністративно-територіальної одиниці, країни тощо)(як наслідок: 
зниженні рівня культури суспільства та окремих громадян, їх 
соціальна та психологічна деградація, негативний вплив на моральну 
атмосферу, трудову дисципліну, професійні якості працівників, їх 
здоров’я, працездатність тощо). 

 
Пияцтво – систематичне, надмірне споживання спиртних напоїв, 

що знижує рівень соціальної активності особи, негативно позначається 
на її здоров’ї, призводить до соціальної, психологічної та фізичної 
деградації, втрати соціальних зв’язків, вчинення правопорушень та 
злочинів. 

 
Проституція – систематичне надання сексуальних послуг іншим 

особам, з метою отримання доходу. Види проституції: 1) за 
суб’єктами: жіноча, чоловіча, дитяча; 2) за характером статевої 
поведінки: без сексуальних збочень, з сексуальними збоченнями; 3) за 
мотивами заняття: за матеріальну винагороду, як умова отримання 
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роботи або просування по службі, форма оплати певні послуги, форма 
отримання компрометуючих матеріалів і подальшого вимагання, 
форма шпигунства. 

 
Сутенерство – проживання та вилучення доходів за рахунок осіб, 

які систематично надають сексуальні послуги за грошову винагороду 
(проституція). 

 
Жебрацтво – умисна діяльність особи спрямована на отримання у 

незнайомих людей грошей, інших матеріальних цінностей, що 
позиціонуються як єдине джерело її доходу. Форми жебрацтва: 
активна – прохання надання, пасивна – прийом пожертви на місці. 
Види жебрацтва: «мадонна» (жінка з дитиною на руках); «вояки» (у 
військовій формі, демонструють каліцтва, нібито отримані на війні); 
«біженці» (випрошують гроші та речі, які потім продають); 
«інтелігенти» (ввічливі, начебто збіднілі інтелігентні люди, видають 
себе за професорів та нещасних науковців); «хами» (фактично 
вимагають гроші під загрозою вимазування брудом та ін.); 
«подорожуючі» (видають себе за «відсталих» чи «заблукалих» від 
потягу, автобусу, або неповнолітні, які загубились від батьків та ін.); 
«могильники» та «церквушники» (просить на цвинтарях та біля 
храмів); «аскерство» (молоді люди, особливо неформальної 
спрямованості). 

 
Психо-активні речовини – речовини, вживання яких (разово або 

систематично) призводить до формування фізичної та психічної 
залежності особи. Такими речовинами можуть бути наркотичні засоби, 
психотропні речовини, їх аналоги, алкоголь, хімічні токсичні речовини 
(у т.ч. лаки, фарби, розчинники, денатурат). 

 
Наркоманія – психічний розлад, зумовлений залежністю від 

наркотичного засобу або психотропної речовини внаслідок 
зловживання цим засобом або цією речовиною. 

 
Стадії формування наркотичної залежності – певні етапи, які 

проходить споживач наркотиків у формуванні стійкої фізичної та 
психічної залежності від психоактивних речовин: 1) нездоровий інте-
рес до наркотиків, їх виготовлення і споживання (група відносного 
ризику); 2) перебування у середовищі наркоманів, схвалення їх пове-
дінки, разові прийоми наркотиків (група підвищеного ризику); 3) вжи-
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вання наркотиків більш-менш постійно, але ознаки наркоманії ще 
відсутні (група тих, хто зловживає наркотиками); 4) формування 
хворобливої психічної і фізичної залежності від наркотиків (група 
хворих на наркоманію). 

 
Наркотизація суспільства – процес втягнення у немедичне 

вживання наркотиків нових споживачів. 
 
Наркотизм – соціальне явище, що проявляється у відносному 

поширенні, статистично стійкому вживанні частиною населення 
наркотиків. 

 
Наркотики – термін, що об’єднує речовини та їх суміші, що при 

їх немедичному вживанні призводять до формування психологічної та 
фізичної залежності (наркотичні засоби, психотропні речовини, їх 
аналоги; засоби як лікарської форми, так і виготовлені кустарним 
способом). 

 
Токсикоманія – хворобливий потяг до речовин (синтетичного, 

біологічного, рослинного походження) чи лікарських засобів, що не 
входять у список наркотиків, і споживаються шляхом вдихання, 
просочування або іншим способом із метою досягнення 
одурманювального ефекту (ацетон, бензин, лаки, фарби).  

 
Лібералізація боротьби з незаконним обігом наркотиків – 

перехід до легальної реалізації наркотиків через аптеки та інші 
торговельні заклади (запровадження адміністративної відповідальності 
за незаконний обіг наркотиків у невеликих розмірах; збільшення 
мінімального розміру наркотичної речовини для притягнення особи до 
кримінальної відповідальності; запровадження нових програм та 
методів лікування наркозалежних осіб: методонові програми). Це дає 
можливість контролювати ринок збуту наркотиків та проводити 
повний облік лікування наркоманів. Але практика показує, що 
депеналізація споживання наркотиків (Голландія, Швеція, Австрія) не 
призводить до бажаних результатів. У наркоманів лишається потяг до 
«важких» наркотиків (героїну, кокаїну, ЛСД). 
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ТЕМА 7. ПРАВОВА ОСНОВА ПРОТИДІЇ  
ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 

Правова основа протидії злочинності в Україні: міжнародно-
правові акти, національне законодавство, нормативно-правові акти 
правоохоронних органів. 

Законодавчі акти з питань протидії окремим видам злочинності: 
організованій, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, 
незаконного обігу наркотиків, зброї, торгівлі людьми, злочинів проти 
життя та здоров’я особи та ін.  

Комплексні програми профілактики злочинів в Україні. Заходи 
загально-соціальної та індивідуальної профілактики. Заходи 
кримінальної, кримінально-процесуальної та оперативно-розшукової 
профілактики злочинності.  

Законодавча основа протидії злочинності органами внутрішніх 
справ. Діяльність патрульної поліції по профілактиці злочинів. 
Попередження злочинів підрозділами кримінальної поліції. 
Попередження злочинів підрозділами досудового розслідування. 
Попередження злочинів поліцією превентивної діяльності. 

Роль правоохоронних органів у формуванні правової основи 
протидії злочинності. 

Термінологічні проблеми у формуванні вітчизняної правової бази 
протидії злочинності та окремим її видам. Вплив на правоохоронну 
практику недоліків законодавчої термінології. 

Протидія злочинності, її правова основа та класифікація 
попереджувальних заходів 

В теорії вітчизняної кримінології використовується багато 
термінів, що означають діяльність держави, спрямовану на зменшення 
кількості злочинних проявів в державі: 

Профілактика злочинів, злочинності. 
Боротьба зі злочинністю. 
Припинення злочинів. 
Недопущення злочинів. 
Запобігання злочинів, злочинності. 
Попередження злочинів, злочинності. 
Переривання злочинів. 
Превенція злочинів. 
Превентивна діяльність. 
Обмеження злочинності. 
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Соціальний контроль над злочинністю. 
Профілактика – термін, який прийшов у кримінологію із медицини 

і означає діяльність, спрямовану на обмеження кількості негативних 
проявів та їх нейтралізація (лікування, усунення причин захворювання, 
недопущення захворювання шляхом здійснення щеплень). 

Профілактика злочинів – діяльність всіх органів, які є в державі, 
спрямована на недопущення злочинів та правопорушень, обмеження їх 
кількості та нейтралізація причин і умов, які сприяють вчиненню 
злочинів. 

Припинення злочинів – діяльність держави та правоохоронних 
органів по перериванню злочинів, спрямована на те, щоб зупинити 
вчинення злочину на ранній стадії (готування, замаху), коли іще на 
настали шкідливі, суспільно небезпечні наслідки злочинної діяльності. 

Боротьба зі злочинністю – діяльність держави в особі 
правоохоронних органів, спрямована на нейтралізацію та фізичне 
усунення злочинів та осіб, які їх вчинили. 

Превенція злочинів – іншомовний термін, запозичений 
українською мовою, аналогічно попередженню. 

Превентивна діяльність – діяльність правоохоронних органів, 
спрямована на припинення та попередження злочинів. 

Обмеження злочинності – діяльність правоохоронних органів, 
спрямована на обмеження та усунення можливостей осіб, які здатні 
вчинити злочини, до здійснення протиправної діяльності. 

Соціальний контроль над злочинністю – діяльність держави, 
спрямована на те, щоб контролювати, спостерігати за діяльність 
окремих злочинців та злочинних угруповань, об’єднань, і не допускати 
вчинення злочинів з їх боку. 

Попередження злочинності – це складне збиране поняття, в якому 
відображується теорія та практика специфічної людської діяльності, 
що ставить на меті недопущення скоєння злочинів як шляхом усунення 
їх причин та умов, так і шляхом переривання злочинної діяльності на 
різних стадіях її розвитку (В.В. Голіна).  

На основні аналізу вітчизняних та зарубіжних джерел М.Г. 
Сорочинський солідаризується з цим поняттям попередження 
злочинності, запропонованого В.В. Голіною, оскільки таке визначення 
попередження злочинності дозволяє об’єднати в ньому як соціальні та 
організаційні, так і правові, і перш за все кримінально-правові засоби 
попередження злочинності (Сорочинський М.Г. Попередження 
злочинності засобами кримінального права. Автореф. дис. к.ю.н.: 
12.00. Одеса:. ОНЮА, 2004. С. 6).  
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Одним із засобів обмеження кількості злочинів є кримінальне 
право, закон про кримінальну відповідальність. 

Обмеження розгляду попереджувальної ролі кримінального права 
вивченням механізмів загальної і спеціальної превенції є достатньо 
характерним для багатьох досліджень в цій сфері. Воно призводить до 
звуження обсягу вивчення проблеми, оскільки до поля уваги 
дослідників не потрапляють питання попереджувальної ролі 
заохочувальних норм (напр., добровільна відмова), норм, що 
стимулюють правозахисну поведінку (необхідна оборона, затримання 
злочинця) та норм, спрямованих на усунення негативних наслідків 
скоєних злочинів (відшкодування шкоди, завданої злочином, дійове 
каяття), положень про злочини з подвійною превенцією, які 
криміналізуються з метою протидіяти на ранніх стадіях злочинам, що 
посягають на найбільш важливі суспільні відносини (наприклад, 
криміналізація незаконного зберігання зброї як засіб протидії найбільш 
небезпечним злочинам проти особи та власності). В той же час 
механізм дії саме цих норм дозволяє реалізувати попереджувальний 
вплив кримінального права в кримінологічному розумінні – як засобу 
усунення та нейтралізації причин та умов злочинів. В той же час 
механізми загальної та спеціальної превенції спрямовані перш за все 
не на усунення таких причин та умов злочинів, а на психологічне (у 
випадку загальної превенції) чи фізичне (у випадку спеціальної 
превенції) утримання.  

Попередження злочинності є сформованою системою дій стосовно 
антисуспільних явищ та їх причинного комплексу з метою розширення 
тенденції зниження рівня і масштабів злочинності і знешкодження її 
коріння. Отже, попередження злочинності розглядається як соціально-
правовий процес, що знижує, обмежує, ліквідує явища, породжені 
злочинністю. У найбільш узагальненому вигляді попередження 
злочинності забезпечується усією сукупністю заходів, що 
здійснюються державними органами і громадськими формуваннями, 
спрямованими на удосконалення суспільних відносин. 

Отже, попередження (запобігання) злочинності – це сукупність 
різноманітних видів та форм діяльності правоохоронних органів, 
спрямованих на виявлення та нейтралізацію детермінант злочинності 
та інших негативних явищ та процесів у суспільстві, що породжують 
злочинність або сприяють їй, а також недопущення вчинення злочинів 
на різних стадіях злочинної поведінки. 

Протидія злочинності – комплексна діяльність держави, що 
включає в себе сукупність заходів, що вживаються різними 
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державними та недержавними структурами, окремими службовими та 
приватними особами, спрямована на обмеження кількості злочинних 
проявів у суспільстві, виявлення, усунення чи нейтралізацію 
детермінант злочинності, виявлення злочинів, їх розкриття та 
розслідування, пошук злочинців. 

Предметом теорії попередження злочинів є: 
– поняття попереджувальної діяльності; 
– її види, форми, рівні; 
– суб’єкти і об’єкти цієї діяльності; 
– організаційні і правові основи попереджувальної діяльності; 
– тактика і методика здійснення попереджувальних заходів; 
– особливості попередження окремих видів злочинів. 
Із визначення предмета попереджувальної діяльності витікає, що в 

нього входить низка різноманітних елементів. Але всі вони тісно 
пов’язані між собою, обумовлюють один одного і, відповідно, зміст 
навчального курсу виступає не як механічна сукупність знань, а як їх 
система.  

Попередження злочинності включає в себе різні попереджувальні 
заходи, які ґрунтуються на певних принципах. Принципи 
попередження злочинності: 

– законність – це вимога дотримуватися закону всіма без винятку 
суб’єктами попереджувальної діяльності, дотримання вимог 
міжнародного законодавства у сфері боротьби зі злочинністю, положень 
чинної Конституції, законів та підзаконних нормативних актів; 

– гуманність – захист гідності та інтересів людини шляхом 
очищення її духовного світу і поведінки від антисуспільних установок 
і орієнтацій, усунення причин і умов криміногенної деформації особи; 

– наукова обґрунтованість – суворе дотримання форм і методів 
попереджувальної діяльності, розроблених кримінологією, при їх 
виборі і використанні. Принцип науковості поширюється як на 
стратегію попереджувальної діяльності у межах держави, так і на 
тактику в умовах конкретного регіону, об’єкта, особи; 

– демократизм – широка участь у попереджувальній діяльності 
державних органів, громадських формувань, а також окремих 
громадян; 

– диференціація – виявлення різних та споріднених явищ, факторів 
і процесів, що породжують злочинність, а також впливають на 
правопорушника, врахування індивідуальних особливостей злочинця; 

– своєчасність – випереджаюче проведення профілактичних 
заходів, які б не дали можливості особі вчинити злочин; 
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– плановість – проведення профілактичних заходів згідно з 
відповідною програмою, а не спонтанні, випадкові, незаплановані; 

– комплексність – використання різноманітних форм, методів і 
засобів, спрямованих не лише на злочинність, а й на соціальні, 
економічні, політичні, духовні та інші умови, явища та процеси у 
суспільстві, що впливають на неї; відсутність ухилу як у бік 
правоохоронних, та і в бік превентивних заходів (їх врівноваженість); 

Крім того, виділяються й основоположні начала (принципи) 
боротьби зі злочинністю: 

- примат (домінування) попередження злочинності а не реагування 
на конкретні злочини; 

- досягнення невигідності вчинення злочину; 
- забезпечення виявлення та реального притягнення до 

відповідальності, що не обов’язково зводиться до покарання, 
найбільшої кількості осіб, які вчинили злочини (це принцип 
кримінального права – невідворотності настання кримінальної 
відповідальності); 

- застосування заходів реагування лише у випадку виявлення 
дійсного порушення закону, а не при виявленні злочинного наміру чи 
соціальної небезпечності конкретної особи; 

- особиста відповідальність винного за вчинення злочину; 
- конструювання та використання кримінально-правових заходів, 

що враховують економічні, політичні, соціальні, духовні особливості 
суспільства, в якому вони будуть застосовуватися. Протидія 
суспільства викликає як надмірно м’які, так і надмірно суворі заходи 
впливу; 

- контроль суспільства над правоохоронною системою; 
- рівність всіх громадян та юридичних осіб перед законом; 
- оснащення правоохоронних органів, що ведуть боротьбу зі 

злочинністю, найбільш сучасними технічними засобами та науковими 
методами боротьби зі злочинністю; 

- міжнародна співпраця як на двосторонній основі, так і в рамках 
участі держав в спеціальних міжнародних організаціях (Інтерпол, 
Європол). 

Завдання у боротьбі зі злочинністю. Сучасна кримінологія 
виходить із того положення, що хоча причини та умови злочинності 
притаманні будь-якому суспільству, і відповідно, її повне викорінення 
є неможливим, злочинність одночасно і безсумнівно є шкідливим 
явищем, до мінімізації масштабів якого необхідно прагнути. Завдання 
держави та суспільства у боротьбі зі злочинністю полягає у тому, щоб 
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не допустити розширення сфери впливу злочинності, по можливості 
намагатися зменшити її негативні наслідки, не допускати тих її 
проявів, які можна попередити без надмірних зусиль. 

Для належного впорядкування попереджувальних заходів, чіткого 
визначення рівня і напрямів попереджувальної діяльності суб’єктів, їх 
компетенції, природи самих заходів тощо виникає необхідність їх 
класифікації.  

Існують різні класифікації попереджувальних заходів з 
урахуванням тих цілей, які перед ними ставляться. Заходи можна 
класифікувати за: рівнем, масштабом, змістом, суб’єктами, об’єктами 
та інше.  

За рівнем розрізняються загальносоціальні, спеціально-
кримінологічні та індивідуальні заходи попередження злочинності; за 
масштабом – заходи, які здійснюються у територіальному розрізі, на 
окремому об’єкті, щодо групи осіб; за змістом – заходи соціально-
економічного, політичного, ідеологічного,, технічного, правового та 
іншого характеру; за суб’єктами – заходи, що здійснюються органами 
влади та правоохоронними органами, організаціями, громадськими 
об’єднаннями, установами, окремими громадянами; за об’єктами – 
відповідно до видів злочинів, на протидію яким вони спрямовані. 

Загальносоціальне попередження злочинності – це комплекс 
перспективних соціально-економічних і культурно-виховних заходів, 
спрямованих на подальший розвиток та вдосконалення суспільних 
відносин і усунення або нейтралізацію разом з тим причин та умов 
злочинності.  

Тому вирішальна роль у поступовому зменшенні соціальних 
суперечностей в усіх сферах соціального життя належить розумній 
господарсько-організаційній та культурно-виховній діяльності 
державних органів, підприємств, установ, фірм, громадських 
організацій. Попереджувальний потенціал цієї діяльності полягає в 
тому, що вона протидіє негативним явищам і процесам, які сприяють 
відтворенню або збільшенню рівня злочинів, стимулює 
законослухняну поведінку людини.  

Загальносоціальне попередження – це позитивний ефект 
продуманої соціальної політики, яка здійснюється не тільки і не 
стільки з метою безпосереднього попередження злочинності. Вона 
спрямована перш за все на вирішення загальних економічних і 
соціальних завдань держави. Загальносоціальне попередження 
злочинності полягає в тому, що його здійснення зменшує соціальні 
суперечності, криміногенне протистояння різних верств населення, 
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рівень безробіття, підвищує стандарт життя людей, створює необхідні 
умови для легалізованого одержання достатніх прибутків 
громадянами, сприяє побудові міцного фундаменту щодо нормального 
функціонування всіх соціальних сфер, виховання та контролю над 
дітьми і молоддю, оздоровлення морального клімату в суспільстві, 
впровадження високих моральних цінностей в ньому, додержання 
демократичних засад та ін. Прогресивні соціальні програми 
спрямовані на утвердження законності, поваги до конституційних прав 
і свобод людини, зміцнення громадського порядку, дисципліни, на 
вирішення проблем поєднання громадських, виробничих, сімейно-
побутових інтересів жінок і сім’ї, соціальної адаптації маргінальних 
верств населення тощо. 

Отже, загальносоціальне попередження злочинності – 
найважливіший аспект соціальної політики. Це соціальна реакція 
держави і суспільства на злочинність. Загальносоціальне 
попередження створює соціально-економічні та культурні підвалини 
для ефективного здійснення спеціально-кримінологічного і 
індивідуального попередження злочинів. 

На думку М.Г. Сорочинського, кримінальне покарання є лише 
одним із цілої низки кримінально-правових засобів попередження 
злочинності. Попереджувальний потенціал мають також інші форми 
примусового кримінально-правового впливу: зокрема, примусові 
заходи виховного та медичного характеру, обмеження, що 
покладаються на засуджених з випробуванням при засудженні з 
іспитовим строком, при умовно-достроковому звільненні з місць 
позбавлення волі, при звільненні за амністією тощо; а також інститути 
та норми кримінального права заохочувального характеру: норми про 
добровільну відмову, необхідну оборону, затримання злочинця, умовні 
випадки звільнення від кримінальної відповідальності: 

– ст. 111 ч. 2 КК України «Державна зрада» – звільнення від 
кримінальної відповідальності громадянина України, якщо він на 
виконання завдання іноземної держави, іноземної організації або їх 
представника не вчинив ніяких дій і добровільно заявив органам 
державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання;  

– ст. 263 ч. 3 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або вибуховими речовинами» – звільнення за 
умови добровільної здачі особою органам влади зброї, боєприпасів, 
вибухівки, вибухових пристроїв; 

– ст. 307 ч. 4 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних 
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засобів, психотропних речовин або їх аналогів» – звільнення за умови 
добровільної здачі особою наркотиків та вказівки на джерело їх 
придбання та інші. 

Серед таких засобів важливе місце посідає також процес 
криміналізації ранніх форм прояву злочинної поведінки, 
криміналізація злочинів з подвійною превенцією: 

– ст. 112 КК України «Посягання на життя державного діяча» – 
посягання на життя, – це іще не вбивство, а лише готування чи замах 
на умисне вбивство; 

– ст. 129 КК України «Погроза вбивством» – достатньо лише 
висловити таку погрозу, і не вчинити інших дій, спрямованих на 
реальне позбавлення життя потерпілого; 

– ст. 135 ч. 1 КК України «Залишення в небезпеці» – достатньо 
лише поставити особу у небезпечне для життя становище і залишити її 
без допомоги, при цьому наслідки у вигляді розладу здоров’я або 
настання смерті можуть і не настати; 

– ст. 187 КК України «Розбій», ст. 257 «Бандитизм» – достатньо 
здійснення нападу, а настання наслідків не є обов’язковим; 

– ст. 255 КК України «Створення злочинної організації», ст. 257 
«Бандитизм», ст. 258-3 «Створення терористичної групи чи 
терористичної організації», ст. 260 «Створення не передбачених 
законом воєнізованих або збройних формувань» – достатньо лише 
створення певних видів злочинних об’єднань, за що уже наступає 
відповідальність на стадії готування та замаху на подальше вчинення 
злочинів у складі таких злочинних об’єднань. 

Класифікація основних напрямків кримінально-правових 
засобів попередження злочинності: 

– нейтралізація криміногенних факторів – застосування 
кримінального права в зв’язку із вчиненням злочину з метою усунути 
причини та умови вчинення подальших злочинів (реституція, 
компенсація, примирення правопорушника з потерпілим); 

– загроза настання негативних наслідків в разі прояву злочинної 
поведінки у вигляді каральних заходів чи опору з боку потерпілого і 
третіх осіб та інформування про недопустимість протиправної 
поведінки (норми-заборони) і бажаність поведінки правомірної 
(заохочувальні норми); 

– нагляд за поведінкою осіб в різних формах: від ізоляції особи до 
встановлення над нею більш чи менш жорсткого нагляду без ізоляції 
від суспільства. 
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В усіх цих механізмах кримінальне покарання, а також інші заходи 
кримінально-правового характеру не є виключними та мають 
поєднуватися із заходами економічного, соціального, інформаційного 
характеру. 

Так, в напрямку утримання шляхом загрози негативних наслідків 
(механізм 2) свою роль може відігравати не лише покарання, але й 
неформальні соціальні санкції (сором, засудження), а також засоби 
примусу в рамках кримінального процесу та цивільно-правові і 
дисциплінарні санкції, які часто також пов’язані із вчиненням злочину. 

Положення Конституції України (ст. 3) визначають, що 
пріоритетним напрямком та ціллю реалізації політики держави має 
бути захист прав та інтересів особи. З цією метою перед кримінальним 
правом в сфері попередження злочинності мають ставитися не лише 
завдання, що входять в зміст понять загальної та спеціальної превенції, 
але й завдання відшкодування завданої злочином шкоди, а в ряді 
випадків – і примирення правопорушника з потерпілим.  

Така криміналізація дозволяє встановлювати та здійснювати 
формальний соціальний контроль за поведінкою, яка не являє собою 
посягання на інтереси та права окремих осіб, однак виявляє 
антисоціальну спрямованість особи чи її оточення та можливість 
прояву найбільш небезпечних форм злочинної поведінки.  

Спеціально-кримінологічне попередження – це сукупність 
заходів по протидії злочинності, змістом яких є різноманітна робота 
державних органів, громадських організацій, соціальних груп і 
громадян, спрямована на усунення причин та умов, що породжують і 
сприяють злочинності, а також недопущення вчинення злочинів на 
різних стадіях злочинної поведінки. Спеціально-кримінологічне 
попередження злочинів складається із трьох напрямів діяльності: 
кримінологічної профілактики; запобігання злочинам; припинення 
злочинів. 

Кримінологічна профілактика – це сукупність заходів щодо 
завчасного виявлення та усунення негативних явищ, які виникли чи 
можуть виникнути і детермінувати злочинність або її окремі види.  

Залежно від того, на які явища і процеси спрямовані профілактичні 
заходи, можна виділити види профілактики, зокрема профілактику 
випередження, обмеження, усунення та захисту. 

Профілактикою випередження охоплюється діяльність тих 
суб’єктів попередження злочинності, яка спрямована на завчасне 
попередження виникнення криміногенних явищ і процесів у 
суспільному житті.  
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Профілактика випередження заздалегідь інформує про суспільно 
небезпечні явища, що можуть виникнути в разі здійснення тих чи 
інших соціально-економічних заходів і безпосередньо або 
опосередковано детермінувати ті чи інші злочинні прояви, наприклад, 
своєчасне врегулювання суспільних відносин з метою усунення в 
такий спосіб причин та умов майбутніх злочинів. 

Профілактика обмеження передбачає здійснення таких 
попереджувальних заходів, що перешкоджають поширенню в країні, 
регіоні, місті криміногенних явищ, детермінації окремих видів 
злочинності та формуванню типових рис різних категорій злочинців. 
Відомо, що багато негативних явищ у сучасному не можуть бути 
усунені тими заходами, які є у розпорядженні суспільства. Це 
реальний факт і його необхідно враховувати у попереджувальній 
діяльності. Єдиний можливий засіб профілактичного впливу на такі 
явища – обмеження їх криміногенної дії, наприклад, заходи щодо 
обмеження обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів та прекурсорів, профілактика поширення пияцтва, 
алкоголізму і наркоманії; заходи щодо обмеження незаконного обігу 
вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, ядерних речовин та ін. 

Профілактика усунення визначає таку діяльність суб’єктів, яка 
придушує або ліквідує негативні явища та процеси і попереджує нову 
активізацію їх дій. Негативні явища та процеси, пов’язані зі 
злочинністю, розрізняються залежно від соціального рівня суспільних 
відносин: від недоліків, які обумовлені порушеннями функцій 
державних, господарських органів, організацій, службових осіб і 
громадян, до криміногенних явищ та процесів, які охоплюють значну 
частину населення. Очевидно, що і заходи профілактики усунення на 
різних соціальних рівнях будуть несхожі. Компетентні органи повинні 
максимально конкретизувати суб’єктам профілактики поле їх 
діяльності, пам’ятаючи про реальні можливості усунення тих чи інших 
негативних явищ у даний час та строки їх усунення. Невдачі у 
проведенні профілактики злочинів можуть свідчити як про 
неадекватність використаних засобів, так і про відсутність належних 
умов у суспільстві.  

Профілактика захисту розглядається як сукупність заходів, що 
здійснюються з метою усунення умов, які сприяють вчиненню 
злочинів, та (опосередковано) антисуспільних поглядів. Профілактика 
захисту має за мету створити достатній захист і безпеку матеріальних 
об’єктів та особи, а також зовнішні перешкоди посяганням на 
суспільні цінності (застосування найбільш досконалих споруд, 
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пристосувань, введення особливого порядку придбання та реалізації 
цінностей, речей, запровадження системи захисту особи, житла і 
власності громадян та ін.). 

Самостійним напрямом кримінологічної профілактики є 
віктимологічна профілактика. 

Запобігання злочинам – специфічний напрям спеціально-
кримінологічного попередження, що складається із сукупності заходів, 
спрямованих на окремі групи та конкретних осіб, які виношують 
злочинні наміри, замислюють вчинення злочинів і позитивно 
сприймають злочинний спосіб життя, з метою дискредитування 
злочинної поведінки, відмови від злочинної мотивації та наміру або 
продовження злочинної діяльності. Запобігання злочинності має місце 
тоді, коли злочинна поведінка проходить етап від моменту формування 
злочинного мотиву до початку виконання злочину. 

Отже, запобігання злочинності треба розглядати як сукупність 
видів діяльності, які виконуються державою з метою усунення 
вірогідності вчинення задуманих злочинів шляхом розроблення і 
здійснення цілеспрямованих заходів.  

Заходи протидії злочинної мотивації доцільно розділити на дві 
групи: заходи переорієнтації антисуспільної установки і активні 
контрзаходи. 

Заходи переорієнтації антисуспільної настанови включають ство-
рення і підтримання на належному рівні: а) спеціальних економічних і 
соціально-психологічних програм, які розраховані на те, щоб людина у 
суспільстві отримувала б більш-менш повне задоволення своїх потреб 
і відмовлялась від злочинних намірів; б) організаційно-правових 
заходів, які підвищують у людей почуття відповідальності і 
виробляють у них уявлення про допустимі засоби досягнення своїх 
потреб; в) кримінологічної поінформованості населення для його 
більш тісного співробітництва з правоохоронними органами. 

Активні контрзаходи – це засновані на оперативній інформації 
заходи переконання, різних форм примусу, застереження потенційних 
потерпілих про можливість злочинного посягання і допомоги 
потенційним злочинцям з метою відвернення злочину або рецидиву 
злочину, наприклад, розширення мережі приймальників-
розподільників, створення будинків нічного перебування громадян, які 
не мають житла; будинків-інтернатів для осіб похилого віку та 
інвалідів, звільнених з місць позбавлення волі, які втратили зв’язки із 
сім’ями і не мають постійного місця проживання. 
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Припинення злочинних проявів визначається як сукупність видів 
діяльності, спрямованих на недопущення завершення розпочатого 
злочину шляхом розроблення і здійснення спеціальних заходів. 
Особливість попереджувальної роботи на стадіях готування і замаху на 
злочин залежить від обсягу виконаної злочинної діяльності, особи 
винного, характеру злочину тощо.  

У зв’язку з цим розрізняють заходи опанування, обережності та 
активного втручання.  

Заходи опанування здійснюються з метою досягнення 
добровільної відмови особи від продовження злочинної діяльності.  

Заходи обережності застосовуються для того, щоб створити умови, 
які виключають можливість чи перешкоджають продовженню 
розпочатої злочинної діяльності (посилення патрулювання певними 
органами, зміна режиму роботи, розроблення системи термінового 
зв’язку населення з міліцією в містах і селищах міського типу, на 
автомагістралях; створення спецпідрозділу з боротьби з нелегальною 
міграцією тощо).  

Заходи активного втручання припускають негайну реакцію 
правоохоронних органів у випадках, коли прогаяння потягне за собою 
безпосереднє посягання (наприклад, затримання злочинця під час 
готування до злочину або замах на злочин, створення умов для 
перетворення розпочатої злочинної діяльності на невдале готування 
або замах тощо). Наприклад, у ст.25 Комплексної програми 
профілактики злочинності на 2001-2005 роки зазначено: 
«Систематично проводити оперативно-розшукові профілактичні 
заходи нд ринках, в аеропортах, на залізничних та автобусних станціях 
(вокзалах) з метою захисту суб’єктів малого і середнього бізнесу від 
вимагання, запобігання та викриття фактів корупції і хабарництва». 

Індивідуальне попередження злочинів – різновид попередження 
злочинності щодо конкретної особи. В основі такої діяльності лежать 
обґрунтоване припущення, прогноз і правова підстава, що та чи інша 
особа потенційно може вчинити злочин.  

Індивідуальне попередження злочину – це попереджувальна 
діяльність державних і недержавних органів, організацій, їх 
представників по недопущенню вчинення злочину з боку конкретної 
особи, від якої з великою імовірністю слід очікувати вчинення 
злочину. Тобто індивідуальне попередження становить ту частину 
попереджувальної діяльності, яка здійснюється на стадії, котра передує 
виникненню злочинного наміру. Усунення безпеки потенційного 
злочину – головне завдання індивідуального попередження. 



 237

Отже, об’єктом індивідуального попередження злочину є: 
поведінка та спосіб життя осіб з високою імовірністю вчинення 
злочину; соціальні елементи їх особистості, які відображають 
антисуспільну спрямованість; соціальне значущі при формуванні і 
реалізації останньої деякі психофізичні особливості індивідів; 
несприятливі умови оточуючого таку особу середовища та життєвого 
укладу; інші довготривалі діючі обставини, які визначають 
криміногенну ситуацію і полегшують вчинення злочину. 

Для визначення кола осіб, які потребують індивідуального 
попередження, необхідно мати фактичні, правові та кримінологічні 
підстави. Фактичні підстави такого попередження – реальна поведінка 
особи, в якій закладений потенційний злочин. Антисуспільна 
поведінка є реальним проявом особи, її головною спрямованістю і 
домінуючим внутрішнім змістом. Правові підстави – це 
врегульованість індивідуального попередження нормами права. Чинне 
законодавство містить низку правових підстав індивідуального 
попередження, але більшість з них має відомчий характер, що, 
зрозуміло, недостатньо. Під кримінологічними підставами необхідно 
розуміти наявність певного рівня кількісно-якісних показників 
криміногенності особи, що дозволяє виділити з маси відповідної 
категорії осіб саме тих, від кого з високим ступенем імовірності слід 
очікувати вчинення злочину. 

Напрямами індивідуального попередження злочинів є 
переконання, надання соціальної допомоги, примус. 

Заходи переконання – процес логічного обґрунтування особі 
думки про відмову від криміногенної поведінки, злочинних намірів, 
антисуспільних установок. На практиці позитивно зарекомендували 
себе такі заходи, як: індивідуальні і колективні бесіди, обговорення 
поведінки особи, прослуховування курсу лекцій на правові теми, 
встановлення над нею індивідуального або колективного шефства, 
стимулювання участі в громадській діяльності та ін. Криміногенна 
поведінка особи нерідко свідчить про її життєве неблагополуччя, 
конфлікти, побутову неналагодженість та про інші труднощі. 
Особливо це стосується осіб з кримінальним минулим. 

Заходи соціальної допомоги – працевлаштування, поліпшення 
побутових умов, зміна способу життя шляхом підвищення соціального 
статусу, освіти, отримання престижної спеціальності, лікування, 
встановлення корисних контактів, вибору життєвих перспектив тощо. 

Примус тягне для особи несприятливі наслідки фізичного, 
матеріального та технічного характеру. На практиці широко 
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використовуються такі заходи примусу на криміногенну поведінку, як 
профілактичний контроль за місцем проживання або навчання особи з 
боку правоохоронних органів чи громадськості, адміністративний 
арешт і адміністративне затримання, штраф, адміністративний нагляд, 
улаштування у приймальники-розподільники для дорослих і 
неповнолітніх, припинення бродяжництва і жебрацтва та ін. 

Правова основа по визначенню Об’єктів попередження 
злочинності 

Як відомо, злочинність зумовлюється комплексом негативних 
явищ і процесів різного походження, котрі і є так званими об’єктами 
попереджувального впливу. Теорія і практика боротьби зі злочинністю 
показують, що об’єкт попереджувального впливу – це все те, на що діє 
система попередження злочинності, і включає: по-перше, уражені 
недоліками суспільні відносини в системі формування людини; по-
друге, соціальні негативні (різні за походженням) традиції, стереотипи 
поведінки, найбільш поширені негативні звички людей, по-третє, 
окремих осіб, групи і контингенти осіб, які виявляють ознаки 
протиправної поведінки; вчетверте, сукупність конкретних негативних 
явищ, процесів, недоліків у різних сферах життя, які детермінують 
злочинну поведінку і вчинення конкретного злочину; вп'яте, окремі 
негативні особистісні властивості людини, які провокують злочин або 
сприяють його вчиненню. 

Таким чином, об’єкт попереджувального діяння – це окремі або 
сукупність різних (за ґенезою, сферою, формами та інтенсивністю 
прояви) негативних явищ та процесів реальної дійсності матеріального 
чи духовного характеру, які призводять до виникнення причин і умов, 
що сприяють вчиненню злочинів. 

Для об’єкта характерні такі властивості:  
– криміногенність (саме вона виділяє його із сукупності 

негативних явищ), 
– динамічність, що зумовлює постійну мінливість його кількісно-

якісних показників;  
– потенційність – нею пояснюється те, що окремі явища можуть 

швидко досягти високого ступеня криміногенності;  
– латентність – криміногенність, яка прихована від спостерігача-

дослідника. 
Головною властивістю будь-якого об’єкта, попереджувального 

впливу є криміногенність. Поняття «криміногенність» тісно пов’язане 
із поняттям «криміногенний». Термін походить від латинської мови-
злочин і грецької – рід, походження. Отже, це поняття, яким 
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підкреслюється близька спорідненість, тісний взаємозв’язок явища, 
процесу, особи із злочинністю. Поняття «криміногенний» вживається у 
різних сполученнях: криміногенні фактори, криміногенна особа, 
криміногенне середовище, криміногенна ситуація тощо. 
Криміногенність – це така кримінологічне значуща властивість об’єкта 
попередження злочинності, яка показує конкретну взаємозалежність 
об’єкта і конкретного злочину, злочинності взагалі. 

Криміногенність слід розглядати як таку властивість об’єкта, що 
здатна формувати антисуспільну спрямованість особи, яка знаходиться 
в безпосередньому з ним контакті, а також провокувати вчинення нею 
протиправних дій. Ця властивість виявляється через силу впливу 
об’єкта на злочинність, здатність його наводити причинні зв’язки. 

Криміногенність будь-якого об’єкта – величина змінна, тому 
вона може бути відображена як кількісно-якісна: ступінь 
криміногенності (тобто вище-нижче); криміногенний набір (більш-
менш); криміногенний інтервал (ближче-далі). 

Ступінь криміногенності – показник, який визначає міру цієї 
властивості і більшу чи меншу силу її впливу на злочинну мотивацію. 
За даними досліджень, алкогольне обтяження як криміногенна 
властивість особи досить висока серед вбивць і осіб, що заподіяли 
тяжке тілесне ушкодження на сімейно-побутовому ґрунті. 
Криміногенний набір – структурний показник криміногенності 
об’єкта. Криміногенність об’єкта – якість інтегральна, яка утворюється 
в свою чергу сукупністю і взаємозв’язком, як правило, негативних 
явищ, котрі самі по собі безпосередньо не пов’язані зі злочинністю. 
Відомо, наприклад, що початок злочинного шляху підлітків звичайно 
зумовлюється одночасною чи послідовною дією набору з трьох-п’яти 
негативних явищ (неблагополуччя в сім’ї, небезпечне оточуюче 
середовище, рання алкоголізація та ін.). Криміногенний інтервал – міра 
зростання чи зменшення криміногенності предмета, «відділення» або 
наближення його до причинної детермінації. Таким чином, чим вище 
ступінь криміногенності предмета, тим менший його криміногенний 
інтервал. Тим самим визначається «місто» (ближче-дальше) 
криміногенного об’єкта в причинному ланцюгу. В кримінологічній 
літературі відмічається, що найбільша криміногенність характерна для 
тих об’єктів, наявність яких у системі причин та умов злочинності з 
більшою імовірністю породжує злочинну детермінацію. 

Поняття криміногенного набору порівняльне невеликого 
поєднання найбільш значущих показників для будь-яких різновидів 
суб’єктів антисуспільної поведінки покладено в теоретичне 
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обґрунтування прикладних прогностичних методик індивідуальної 
злочинної поведінки та її попередження. 

Криміногенні об’єкти доцільно згрупувати так, щоб вони стали 
уразливими для тих чи інших – теж згрупованих відповідним чином – 
методів попереджувального впливу адекватних їм заходів. Тому природ-
ною підставою класифікації є характер криміногенних об’єктів, їх приро-
да, ґенеза, умови існування. За цією підставою розрізняються групи 
криміногенних об’єктів соціального, правового і психогенного характе-
ру. Група криміногенних об’єктів соціального характеру знаходиться в 
діапазоні від негативних явищ на рівні суспільства до криміногенних 
явищ і властивості конкретної особи (пияцтво, алкоголізм, наркоманія, 
вікгимний стан тощо). В групу криміногенних об’єктів правового 
характеру включаються явища, ґенеза яких лежить у сфері правових 
недосконалень, грубих помилок, протиправних дій, необґрунтованого, 
несвоєчасного, некомпетентного регулювання суспільних відносин на 
різних рівнях соціального буття. Група криміногенних об’єктів 
психогенного характеру охоплює ті психологічні, психіатричні та інші 
кримінологічне значущі аномальні явища, які дезорганізують суспільне 
життя, відіграють деструктивну роль у процесі соціалізації і 
ресоціалізації особи, перешкоджають їй чи обмежують її здатність 
адекватно оцінювати свої вчинки і діяти на основі такої оцінки. 

Правова основа діяльності суб’єктів попередження 
злочинності 

Суб’єкти попередження злочинності – це державні органи, 
громадські організації, соціальні групи, службові особи чи громадяни, 
які спрямовують свою діяльність на розроблення і реалізацію заходів, 
пов’язаних з випередженням, обмеженням, усуненням криміногенних 
явищ та процесів, що породжують злочинність, а також недопущення 
вчинення злочинів на різних злочинних стадіях, у зв’язку з чим мають 
права, обов’язки і несуть відповідальність. 

Під системою суб’єктів попередження злочинності слід розуміти 
сукупність з’єднаних єдиною метою суб’єктів, які здійснюють свої 
повноваження у взаємозв’язку та по узгодженню в часі і просторі. 
Систему суб’єктів попередження злочинності складають юридичні і 
фізичні особи, які внаслідок своїх повноважень, соціального статусу або 
громадського обов’язку виконують дану роботу. Це законодавчі органи, 
органи виконавчої і судової влади, органи державного і господарського 
управління, культурно-виховні, навчальні заклади, адміністрації установ, 
підприємств, фірм, трудові колективи, громадські організації і 
товариства, охоронні та приватні розшукові установи, сім’я, громадяни. 
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Органи, що здійснюють протидію злочинності: 
1 група – державні органи, побудова системи державних органів, 

які здійснюють боротьбу зі злочинністю, заснована на принципі 
розподілу влади: 

– законодавча влада – займається створенням нормативно-
правової бази для боротьби зі злочинністю шляхом прийняття нових 
законів та удосконалення існуючих; крім того, представницькі 
законодавчі органи, як правило, наділяються повноваженнями по 
контролю за діями виконавчої влади у тому числі, по здійсненню 
боротьби зі злочинністю; 

До державних суб’єктів законодавчої влади належать перш за все  
1) Верховна Рада України,  
2) її комітети та  
3) народні депутати.  
Відповідно до Конституції України єдиним органом законодавчої 

влади в Україні є парламент – Верховна Рада України, яка визначає 
засади внутрішньої, зовнішньої політики, затверджує загальнодержавні 
програми економічного, науково-технічного, соціального, національно-
культурного розвитку, охорони довкілля, створює законодавчу основу 
здійснення загально-соціального і соціально-кримінологічного 
попередження злочинності. Повноваження парламенту України дають 
йому підстави для розроблення головних напрямів боротьби зі 
злочинністю, створення для цього достатньої правової бази, істотно 
впливати на кримінологічну політику держави, а взагалі своєю 
діяльністю сприяти зниженню кількісно-якісних показників злочинності. 

4) Президент України є главою держави, гарантом державного 
суверенітету, територіальної цілісності України, додержання 
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Перш за все 
Президент України на основі та на виконання Конституції і законів 
України затверджує комплексні програми попередження злочинності. 
Метою таких програм є забезпечення активної наступальної протидії 
злочинності та досягнення уповільнення темпів й зростання на основі 
чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль 
держави і громадськості, вдосконалення законодавства, організації, 
засобів і методів запобігання і розкриття злочинів. Крім того, своїми 
указами Президент України корегує напрями боротьби зі злочинністю. 
З 1993 р. при Президентові України діє Координаційний комітет по 
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. 

– виконавча влада – напряму здійснює функції по боротьбі зі 
злочинністю; підконтрольні цій гілці влади правоохоронні органи 
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реалізують заходи з попередження злочинності, здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування злочинів; у 
відання виконавчої влади також перебуває система виконання 
покарань та здійснення контролю за поведінкою осіб, які звільняються 
із місць позбавлення волі (адміністративний нагляд, умовно-
дострокове звільнення, засудження з випробуванням). До органів 
виконавчої влади, які здійснюють протидії злочинності, відносяться: 

1) Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади 
(державні адміністрації різних рівнів) здійснюють заходи щодо 
забезпечення громадського порядку і боротьби зі злочинністю, 
відповідно до Конституції України контролюють і координують 
виконання комплексних програм профілактики злочинності, організують 
їх наукове супроводження і ресурсне забезпечення та інше. 

2) органи місцевого самоврядування, які за своїми 
повноваженнями здійснюють організаційно-управлінські функції щодо 
попередження злочинності, організують і координують роботу 
відповідних суб’єктів системи попередження злочинності, займаються 
їх ресурсним забезпеченням, контролюють виконання постанов і 
рішень вищих органів влади і своїх власних питань попередження 
злочинів на підвідомчій території.  

3) органи прокуратури є участь прокурора у розробленні 
державними органами влади комплексних планів попередження 
злочинності, сприяння розвитку діяльності щодо попередження 
злочинності громадськістю, організація роботи по кримінологічній 
поінформованості населення та правовій пропаганді, координація; 

4) МВС України; 
5) Служба безпеки України; 
6) Державна фіскальна служба України, здійснюють 

широкомасштабну діяльність щодо спеціально-кримінологічного 
попередження правопорушень, які загрожують громадській, 
державній, економічній та іншим видам безпеки України. 

7) численні державні контрольні органи: державна контрольно-
ревізійна служба, рибоохорона, державна лісова охорона, 
Антимонопольний комітет, Фонду державного майна України та інші 
органи державного контролю, які здійснюють правозастосовно-
охоронні функції. Згідно зі своїми повноваженнями по контролю за 
виконанням законів у різних сферах народного господарства і 
природокористування вони здійснюють різноманітні заходи і засоби 
щодо недопущення вчинення злочинів; усунення і обмеження тих 
криміногенних факторів, які їх породжують або сприяють їм; 
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8) державні та комунальні структури правоохорони (наприклад, в 
м. Дніпрі створено Комунальне підприємство «Муніципальна варта», 
що перебуває у віданні Дніпровської міської ради та здійснює 
правоохоронній функції і місті, на території громади. До функцій 
«Муніципальної варти» відноситься контроль за порядком в 
населеному пункті: правильне паркування автомобілів, забезпечення 
громадського порядку спільно з органами поліції під час проведення 
масових заходів, контроль за дотриманням встановлених місцевою 
владою правил для торгівельних підприємств тощо, а також складання 
адміністративних протоколів про адміністративні правопорушення); 

– судова влада – здійснює правосуддя по конкретних 
кримінальних справах (провадженнях):  

1) суди всіх рівнів,  
2) спеціальні суди,  
3) вищий судовий орган – Верховний суд України; 
4) Конституційний суд України. 
Основними напрямами попереджувальної роботи судових органів 

є: а) виявлення і усунення причин та умов, які сприяли вчиненню 
злочину; б) виховно-профілактична функція; в) підвищення 
попереджувальної активності громадян. 

5) Міністерство юстиції України є провідним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації 
державної правової політики, правової експертизи проектів нормативних 
актів, державної реєстрації та систематизації законодавства України, 
координації нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої 
влади та роботи з адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського союзу, захисту прав і свобод людини, розвитку правової 
інформатизації, формуванні у громадян правового світогляду тощо. 
Здійснюючи організаційне керівництво і контрольно-ревізійні функції, 
органи юстиції спрямовують і стимулюють попереджувальну діяльність 
підлеглих органів (департаменти нотаріату та ліцензування юридичної 
практики, державної виконавчої служби, у справах громадського стану 
громадян та ін.). 

2 група – недержавні органи, до них відносяться ті органи, що не 
входять в систему державних: 

1 – органи недержавної системи безпеки: приватні охоронні 
підприємства та служби безпеки організацій, приватні охоронні 
структури, навчальні та консультативні організації; 

2 – громадські організації (добровільні народні дружини, 
добровільні молодіжні загони по охороні громадського порядку, 
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волонтерські загони та групи, правозахисні організації по наданню 
безкоштовної правової допомоги ув’язненим, засудженим, жертвам 
неправомірних дій правоохоронців); 

3 – окремі громадяни та їх групи, що здійснюють сприяння пра-
воохоронним органам (ініціативні групи, окремі особи, які самі стали 
жертвами будь-яких злочинів і намагаються поширювати через комп’ю-
терні мережі інформацію, фото правопорушників, злочинців – водіїв-по-
рушників, п’яниць, педофілів, або інформацію про негаразди на дорогах 
– аварійні місця, небезпечні місця в житлових масивах чи будинках); 

Сім’я, деякі громадські організації і об’єднання громадян, тобто 
профспілки, добровільні громадські формування для захисту порядку, 
ради профілактики, громадські пункти охорони порядку, козацькі 
куріні, фонди, рухи, релігійні та багато інших організацій 
громадського контролю також належать до суб’єктів попередження 
злочинності. Тісний зв’язок спеціалізованих суб’єктів боротьби зі 
злочинністю з сім’єю, населенням і громадськими організаціями 
забезпечує ефективність попереджувальної практики. 

Громадяни також являються суб’єктами попередження 
злочинності. Формами соціальної активності громадян у сфері 
попередження злочинності являються: а) участь у діяльності 
громадських організацій; б) участь у діяльності трудових колективів; 
в) неформальну реалізацію громадського обов’язку.  

4 – засоби масової інформації, що привертають увагу суспільства 
до проблем протидії та профілактики злочинності, здійснюють 
журналістські розслідування, публікують профілактичні матеріали (як 
не стати жертвою злочину, які з’явилися небезпеки тощо). 

Засобам масової інформації надано право на збирання, аналіз і по-
ширення інформації, яка привертає увагу до тих чи інших суспільних 
криміногенних явищ і процесів, недоліків у діяльності державних і не-
державних органів і організацій, а також їх посадових осіб. Закріплений 
нормативними актами обов’язок правоохоронних органів відповідним 
чином реагувати на неї, можливість створювати громадську думку – все 
це робить засоби масової інформації важливим суб’єктом попередження 
злочинності. Їх попереджувальний потенціал ще не вичерпаний. 

За типом попереджувальної діяльності можна виділити таких 
суб’єктів, які:  

1) визначають її основні напрями, завдання, форми (політику 
боротьби зі злочинністю), планують, спрямовують та контролюють її, 
забезпечують її правове регулювання;  
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2) здійснюють безпосереднє управління і координацію окремими 
напрямами і учасниками попередження злочинності;  

3) виявляють та пізнають об’єкт попереджувального впливу та 
інформують про них інших суб’єктів;  

4) виконують попереджувальні заходи щодо випередження, 
обмеження, усунення криміногенних явищ та процесів, захисту 
соціальних благ і особи;  

5) реалізують заходи щодо запобігання і припинення злочинів і 
злочинності.  

Класифікуючи суб’єкти, потрібно враховувати: по-перше, всі вони 
відрізняються один від одного, але функціонують не ізольовано, а у 
взаємозв’язку, тим більше, що існує їх своєрідна ієрархія; по-друге, 
кожний суб’єкт наділений певними повноваженнями. Він є носієм 
конкретних прав і обов’язків. 

Множинність суб’єктів попереджувальної діяльності складає 
систему суб’єктів, що зумовлено різноманітністю об’єктів 
попереджувального впливу. 

Будь-яка діяльність, у тому числі попереджувальна, будується на 
певних методах і формах її здійснення. Характеризуючи діяльність того 
чи іншого суб’єкта попередження злочинів, потрібно враховувати, що 
вона здійснюється по двох основних напрямках: у співвідношенні 
заходів переконання із заходами примусу стосовно осіб, які порушують 
норми права і правила поведінки, встановлені суспільством. Тому тут 
використовують два методи: переконання і примусу. Якщо перший 
метод є більш гуманним, оскільки спрямований на переконання тієї чи 
іншої особи про недопущення протиправної поведінки, то другий 
пов’язаний із застосуванням тих чи інших заходів примусу до осіб, які 
допускають відхилення у поведінці. Безумовно, названі методи повинні 
застосовуватися з урахуванням соціальної запущеності особи.  

Контрольні питання по темі: 
Які правові акти регламентують питання протидії злочинності? 
Які законодавчі акти прийняті в Україні для протидії та 

попередження злочинності? 
Які правові акти міжнародного характеру з попередження 

злочинності діють в Україні? 
Чи можна подолати злочинність? 
Чи достатньої формування якісної правової бази з питань протидії 

злочинності? 
Яким чином діє система попередження злочинності в Україні? 



 246 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ПО ТЕМІ № 7 

Завдання № 1 
Визначте правову основу протидії наркозлочинності в Україні: 
– правові акти міжнародного характеру; 
– правові акти національного законодавства; 
– нормативно-правові акти МВС України. 

Завдання № 2 
Проаналізуйте чинний Закон України «Про національну поліцію» 

та визначте, які кримінологічні завдання та функції у ньому 
відображені (конкретно по статтях). 

Краще викласти таке порівняння у вигляді таблиці. 

Таблиця. Кримінологічні завдання  
та функції органів поліції України 

Положення Закону 
«Про Національну 

поліцію» 

Кримінологічні 
завдання органів 

поліції 

Кримінологічні 
функції органів поліції

стаття ….   
   
стаття …   
   
стаття …   

Завдання № 3 
Проаналізуйте чинний Закон України «Про Національну гвардію» 

та визначте, які кримінологічні завдання та функції у ньому 
відображені (конкретно по статтях) 

Краще викласти таке порівняння у вигляді таблиці. 

Таблиця. Кримінологічні завдання  
та функції національної гвардії України 

Положення Закону 
«Про Національну 

гвардію» 

Кримінологічні 
завдання національної 

гвардії 

Кримінологічні 
функції національної 

гвардії 
стаття ….   
   
стаття …   
   
стаття …   
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Завдання № 4.  
Проаналізуйте чинний Закон України «Про прокуратуру» та 

визначте, які кримінологічні завдання та функції у ньому відображені 
(конкретно по статтях) 

Краще викласти таке порівняння у вигляді таблиці. 

Таблиця. Кримінологічні завдання  
та функції органів прокуратури України 

Положення Закону 
«Про прокуратуру» 

Кримінологічні 
завдання прокуратури

Кримінологічні 
функції прокуратури 

стаття ….   
   
стаття …   
   
стаття …   

Завдання № 5 
Визначте правову основу протидії тероризму в Україні: 
– правові акти міжнародного характеру; 
– правові акти національного законодавства; 
– нормативно-правові акти МВС України. 

Завдання № 6 
Визначте роль громадських організацій у протидії злочинності в 

регіоні (область, район, окрема дільниця). 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПО ТЕМІ № 7 

1. На які групи поділяються нормативні акти, що регламентують 
питання протидії злочинності в Україні: 

а) загальнодержавні, відомчі, регіональні; 
б) міжнародні, національну, державні, місцеві; 
в) міжнародні, міждержавні, державні, відомчі, міжвідомчі, 

регіональні, місцеві; 
г) міжнародні, міждержавні, національні, відомчі, місцеві; 
д) міжнародно-правові, державні, відомчі нормативно-правові, 

місцеві. 
 

2. Які правові акти дозволяють здійснювати попередження 
злочинності: 

а) Кримінальний процесуальний кодекс України; 
б) Кримінальний кодекс України; 
в) Податковий кодекс України; 
г) Господарський кодекс України. 
 

3. В якому правовому акті вказано, що його норми спрямовані на 
запобігання злочинів: 

а) в Кримінальному, Кримінальному процесуальному та 
Кримінально-виконавчому кодексах України та в Кодексі України при 
адміністративні правопорушення; 

б) в Кримінальному кодексі України; 
в) в Кримінальному процесуальному кодексі України; 
г) в Кримінально-виконавчому кодексі України; 
д) в Кодексі України про кримінальні правопорушення та 

кримінальні проступки. 
 

4. Якими правовими актами керується у своїй діяльності поліція: 
а) міжнародними правовими актами, імплементованими в 

законодавство України, Конституцією та законами України, 
рішеннями та резолюціями ООН, постановами та розпорядженнями 
Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, відомчими та 
міжвідомчими актами МВС, Генеральної прокуратури, Служби 
безпеки України, постановами та рішеннями Конституційного суду та 
Пленуму Верховного Суду України; 

б) Конституцією України, цим законом, іншими законодавчими 
актами України, постановами Верховної Ради України, указами 
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Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, 
нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України, 
Загальною декларацією прав людини, міжнародними правовими 
нормами, ратифікованими у встановленому порядку; 

в) Конституцією України, міжнародними договорами України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим законом 
та іншими законами, актами Президента України та постановами Вер-
ховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 
України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповід-
но до них актами МВС України, іншими нормативно-правовими актами; 

г) Конституцією України, міжнародними договорами України, цим 
законом та іншими законами, актами Президента України та 
постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів 
України, актами МВС України; 

д) Конституцією України, цим та іншими законами, постановами 
Верховної Ради України, указами Президента України, постановами 
Кабінету Міністрів України, нормативними актами МВС України, 
міжнародними правовими нормами. 

 
5. Що собою представляє кримінальна політика: 

а) генеральна лінія, що визначає основні напрями, цілі та засоби 
впливу на злочинність шляхом формування кримінального, 
кримінально-процесуального, виправно-трудового законодавства, 
практики його застосування, а також шляхом вироблення та реалізації 
заходів, спрямованих на попередження злочинів; 

б) політика боротьби зі злочинністю, що визначає основні її 
напрями (А.І. Долгова, Г.М. Міньковський, П.Л. Фріс); 

в) сфера дії кримінально-правових, кримінально-процесуальних, 
кримінально-виконавчих, криміналістичних, кримінологічних заходів, 
та заходів чисто соціального характеру (економічні, ідеологічні, 
медичні та ін.) (А.А. Герцензон, П.Л. Фріс); 

г) спеціальні заходи боротьби зі злочинністю, які регламентовані 
нормами кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-
виконавчого права (С.В. Бородін, І.М. Гальперин, О.Я. Естрін, 
В.І. Курляндський, М.А. Стручков, П.Л. Фріс); 

д) встановлення кримінальної відповідальності та покарання за 
суспільно небезпечні, протиправні, винні, карані діяння, вчинені 
суб’єктом злочину та скасування кримінальної відповідальності та 
покарання за ті діяння, які втратили суспільну небезпечність. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80�
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80�
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6. Які державні органи здійснюють боротьбу зі злочинністю: 
а) Національна поліція; 
б) Національна гвардія; 
в) Збройні сили; 
г) прокуратура; 
д) Державна фіскальна служба; 
е) пенітенціарна служба. 
 

7. Які правові акти є основою протидії насильницькій 
злочинності в Україні: 

а) Кримінальний процесуальний кодекс України; 
б) Кримінальний кодекс України; 
в) Податковий кодекс України; 
г) Господарський кодекс України. 
 

8. Які правові акти є основою діяльності органів поліції з 
розслідування окремих злочинів та злочинності в цілому: 

а) Кримінальний процесуальний кодекс України; 
б) Кримінальний кодекс України; 
в) Податковий кодекс України; 
г) Господарський кодекс України. 
 

9. Які правові акти є основою діяльності органів поліції з 
попередження злочинності: 

а) Кримінальний процесуальний кодекс України; 
б) Кримінальний кодекс України; 
в) Податковий кодекс України; 
г) Господарський кодекс України; 
д) Про Національну поліцію; 
е) Про Національну гвардію; 
є) Про прокуратуру. 
 

10. Який законодавчий акт для органів поліції має найвищу силу в 
протидії злочинності: 

а) Конституція України; 
б) Кримінальний процесуальний кодекс України; 
в) Кримінальний кодекс України; 
г) Податковий кодекс України; 
д) Про національну поліцію. 
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ДО ТЕМИ 7: 

Правова основа протидії злочинності – комплекс нормативно-
правових актів, що визначають основні засади та напрями, принципи і 
цілі протидії злочинності.  

 
Заходи протидії злочинності – комплекс заходів, що можуть 

здійснюватися державними та недержавними структурами для 
протидії, попередження та профілактики злочинності. Це можуть бути 
заходи правового, організаційного, технічного, психологічного 
характеру. 

 
Правові заходи протидії злочинності – комплекс заходів, що 

приймаються законодавчими органами країни для підвищення 
ефективності протидії, попередження та профілактики злочинності в 
цілому або окремого її виду. Наприклад, прийняття законів, внесення 
змін до існуючих законів, прийняття державних, регіональних та 
місцевих програм і планів протидії злочинності, відомчих нормативно-
правових актів з питань попередження та профілактики злочинності. 

 
Організаційні заходи протидії злочинності – комплекс заходів, 

спрямованих на зміну, створення або ліквідацію певних органів, 
структурних підрозділів, що здійснюється державними та 
недержавними структурами для підвищення ефективності протидії, 
попередження та профілактики злочинності в цілому або окремого її 
виду. Наприклад, створення нових міністерств, відомств, громадських 
організацій, створення нових відділів та служб в уже існуючих 
правоохоронних структурах, на які будуть покладатися завдання з 
попередження та профілактики злочинності певного виду. 

 
Технічні заходи протидії злочинності – комплекс заходів, 

спрямованих на заміну, створення, або виробництво певних технічних 
засобів, пристроїв, що здійснюється державними та недержавними 
структурами для підвищення ефективності протидії, попередження та 
профілактики злочинності в цілому або окремого її виду. Наприклад, 
заміна або облаштування системи нагляду за засудженими в місцях 
позбавлення волі; розробка нових технічних приладів для легального 
прослуховування криміногенних осіб; запровадження системи 
технічного контролю за особами, які працюють на підприємстві, в 
установі, організації (у т.ч. прихід та ухід з роботи); розробка та 
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використання в органах поліції засобів фіксації швидкості руху 
транспортних засобів (радарів). 

 
Психологічні заходи протидії злочинності – комплекс заходів, 

спрямованих на зміну ставлення певної категорії осіб до вчинення 
злочинів, що здійснюється державними та недержавними структурами 
для підвищення ефективності протидії, попередження та профілактики 
злочинності в цілому або окремого її виду. Наприклад, виховна робота 
із засудженими в місцях позбавлення волі; правова освіта населення; 
постановка на обліки в правоохоронних органах криміногенних осіб; 
проведення просвітницької роботи з учнями загальноосвітніх шкіл 
тренінгів з питань поводження у разі втягнення їх у протиправну 
діяльність. 

 
Кримінальна політика – генеральна лінія діяльності держави, що 

визначає основні напрями, цілі та засоби впливу на злочинність 
шляхом формування кримінального, кримінально-процесуального, 
кримінально-виконавчого законодавства, практики його застосування, 
а також шляхом вироблення і реалізації заходів, спрямованих на 
попередження (запобігання) злочинів). 

 
Профілактика злочинів (медичний термін) – діяльність всіх 

органів, які є в державі, спрямована на недопущення злочинів та 
правопорушень, обмеження їх кількості та нейтралізація причин і 
умов, які сприяють вчиненню злочинів. 

 
Профілактика злочинів – здійснення системи заходів, 

спрямованих на виявлення й усунення причин і умов, що сприяють 
вчиненню злочинів. Профілактичні заходи можуть здійснюватися на 
усій території України або в окремому її регіоні, галузі народного 
господарства, на підприємстві, в установі, організації незалежно від 
форм власності, серед групи населення (загальна профілактика) або 
стосовно конкретної особи (індивідуальна профілактика). 
Профілактика злочинів в Україні передбачає співробітництво з 
відповідними органами інших держав, участь України у відповідних 
заходах, які здійснюються міжнародними організаціями.  

 
Рання профілактика злочинів – стосується об’єктів, які 

перебувають на початковому етапі криміналізації особи. 
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Безпосередня профілактика – стосується осіб, поведінка яких 
свідчить про розвиток у них негативних інтересів, звичок, стереотипів 
(відчуження від позитивного мікросередовища, сумнівні знайомства, 
безпосередні контакти з кримінальним середовищем і особами, що 
надмірно вживають алкоголь, немедично вживають наркотичні засоби 
тощо); безпосередньо беруть участь у вчиненні адміністративних 
правопорушень.  

 
Профілактика на етапі злочинної поведінки (пенітенціарний 

вид)- стосується осіб, що вчинили злочини і стосовно них суд прийняв 
рішення про застосування різних заходів кримінально-правового 
впливу.  

 
Профілактика рецидиву (постпенітенціарний вид) – стосується 

осіб, що відбули кримінальне покарання у виді позбавлення волі, але 
підлягають нагляду з метою запобігання рецидиву.  

 
Індивідуальна профілактика реалізується: якщо йдеться про 

усунення причин і умов, які сприяли вчиненню конкретних злочинів, 
що були виявлені у процесі діяльності спеціальних суб’єктів; якщо 
йдеться про особу конкретного злочинця, то застосовують програми 
індивідуального коригування правої і оружуючої поведінки.  

 
Об’єкти індивідуальної профілактики злочинів: 

антигромадська поведінка та спосіб життя особи, що призводить до 
вчинення злочинів; кримінологічно значущі особистісні 
характеристики людини, зумовлюють деформацію його поведінки; 
кримінологічно значущі психофізіологічні особливості; безпосередні 
умови несприятливого формування та життєдіяльності особистості або 
побутовому оточенні, у сферах праці, навчання, дозвілля, в інших 
мікросоціальних групах, передусім антигромадської спрямованості, а 
також несприятливі умови індивідуального буття; елементи 
несприятливої життєвої ситуації, які об’єктивно мають криміногенний 
характер і існують досить тривалий час. 

 
Профілактична бесіда – застосовується за наявності інформації 

про те, що особа вчинила протиправні дії, які можуть призвести до 
вчинення злочину, з метою роз’яснення суспільної небезпечності та 
усного попередження про неприпустимість протиправних і 



 254 

антигромадських дій, що посягають на громадський порядок і 
громадську безпеку, а також установлений порядок управління.  

 
Офіційне застереження – застосовується до особи, яка двічі 

протягом року притягувалась до адміністративної відповідальності за 
вчинення адміністративних правопорушень.  

 
Профілактичний облік – застосовується для систематичного і 

цілеспрямованого здійснення заходів індивідуальної профілактики 
щодо особи, поведінка якої свідчить про реальну можливість вчинення 
нею злочину, тому така особа підлягає взяттю на профілактичний 
облік в органі внутрішніх справ або службі безпеки. 

 
Соціальний патронаж – це комплекс заходів державної 

підтримки та допомоги щодо особи, яка потребує їх. 
 
Метод переконання – це комплекс виховних, роз’яснювальних 

заходів, що здійснюються з метою зміни антигромадської 
спрямованості осіб, що профілактуються, і закріплення їх позитивної 
соціальної орієнтації.  

 
Метод примусу – реалізується шляхом застосування різних за 

своєю юридичною природою, змістом і спрямованістю заходів впливу, 
які регламентуються нормами відповідних галузей права (цивільного, 
сімейного, адміністративного тощо).  

 
Припинення злочинів – діяльність держави та правоохоронних 

органів по перериванню злочинів, спрямована на те, щоб зупинити 
вчинення злочину на ранній стадії (готування, замаху), коли іще на 
настали шкідливі, суспільно небезпечні наслідки злочинної діяльності. 

 
Недопущення злочинів – діяльність держави та правоохоронних 

органів, спрямована на створення такої обстановки у суспільстві, коли 
вчинення злочинів буде неможливим. 

 
Боротьба зі злочинністю – системна діяльність державних та 

громадських органів, окремих осіб, спрямована на забезпечення 
дотримання норм кримінального закону, попередження та усунення 
злочинності, недопущення заподіяння шкоди охоронюваним інтересам 
та благам особи, держави і суспільства.  
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Переривання злочинів – діяльність правоохоронних органів, 

спрямована на те, щоб перешкодити злочинцю досягти своєї злочинної 
мети. 

 
Превенція злочинів – іншомовний термін, запозичений 

українською мовою, аналогічно попередженню. 
 
Превентивна діяльність – діяльність правоохоронних органів, 

спрямована на припинення та попередження злочинів. 
 
Обмеження злочинності – діяльність правоохоронних органів, 

спрямована на обмеження та усунення можливостей осіб, які здатні 
вчинити злочини, до здійснення протиправної діяльності. 

 
Соціальний контроль над злочинністю – діяльність держави, 

спрямована на те, щоб контролювати, спостерігати за діяльністю 
окремих злочинців та злочинних угруповань, об’єднань, і не допускати 
вчинення злочинів з їх боку. 

 
Попередження (запобігання) злочинності – сукупність 

різноманітних видів та форм діяльності правоохоронних органів, 
спрямованих на виявлення і нейтралізацію детермінант злочинності, 
інших негативних явищ та процесів у суспільстві, що породжують 
злочинність або сприяють їй, а також недопущення вчинення злочинів 
на різних стадіях злочинної поведінки. 

 
Протидія злочинності – комплексна діяльність держави, що 

включає в себе сукупність заходів, що вживаються різними 
державними та недержавними структурами, окремими службовими та 
приватними особами, спрямована на обмеження кількості злочинних 
проявів у суспільстві, виявлення, усунення чи нейтралізацію 
детермінант злочинності, виявлення злочинів, їх розкриття та 
розслідування, пошук злочинців. 

 
Комплексна програма попередження злочинності (комплексна 

програма профілактики злочинності) – правовий акт, що 
приймається виконавчими органами влади на рівні держави, регіону, 
територіальної одиниці на певний період (як правило, 4-5 років) і 
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визначає основні напрями, форми та методи попередження і 
профілактики злочинності в цілому або певного її виду.  

 
Віктимологічна профілактика – це специфічна діяльність 

соціальних інститутів, спрямованих на виявлення, усунення або 
нейтралізацію факторів, обставин, ситуацій, які формують віктимну 
поведінку та зумовлюють вчинення злочинів, виявлення груп ризику 
та конкретних осіб з підвищеним ступенем віктимності, з метою 
відновлення та активізації захисних властивостей, а також розроблення 
або вдосконалення засобів, що існують для захисту громадян та 
конкретних осіб від злочинів. 

 
Масова віктимність – явище соціальне, яке має складну 

структуру, певною мірою дзеркально відображає структуру 
злочинності. Вона включає потенційну і реалізовану: загальну 
віктимність (віктимність усіх жертв); групову віктимність (віктимність 
окремих груп населення, категорій людей, що мають сходні параметри 
віктимності); об’єктивно-видову віктимність (віктимність як 
передумову та наслідок різних видів злочинів); суб’єктивно-видову 
віктимність (віктимність як передумова та наслідок злочинів, що 
вчиняються різними категоріями злочинців). 
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ТЕМА 8. ПРОТИДІЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ 

Протидія злочинності як один з основних елементів предмету 
кримінологія. Протидія злочинності – це система засобів, що 
застосовуються державними та приватними установами, громадськими 
організаціями, окремими громадянами для усунення чи блокування 
криміногенних факторів, а також для того, щоб не допустити вчинення 
та завершення конкретних злочинних посягань. Різні точки зору щодо 
визначення поняття «попередження злочинності». Поняття 
«профілактики», «запобігання» та «припинення» злочину, та їх 
співвідношення з «попередженням» окремого злочину. Завдання та 
функції попереджувальної діяльності. 

Система заходів впливу на злочинність. Класифікація 
попереджувальних заходів. Загально-соціальне запобігання 
злочинності. Спеціально-кримінологічна та індивідуальна 
профілактика. Заходи подвійної превенції. Правова основа здійснення 
профілактики злочинності. Межі профілактики злочинності. Методи і 
форми попереджувальної діяльності.  

Національна поліція як суб’єкт попередження та профілактики 
злочинності. Служби та підрозділи Національної поліції як суб’єкт 
попередження злочинності за напрямами. Органи поліції та їх 
діяльність з профілактики та попередження злочинів. Роль різних 
служб та підрозділів поліції у попередженні та профілактиці 
злочинності: кримінальної поліції, патрульної поліції, органів 
досудового розслідування, органи превентивної діяльності, ювенальна 
превенція, поліції охорони, спеціальної поліції, поліції особливого 
призначення; Національної гвардії, міграційної служби, прикордонної 
служби, служби з надзвичайних ситуацій. 

Комплексні програми профілактики злочинності в Україні та в 
регіонах, їх характеристика.  

Контрольні питання по темі: 
Теорія протидії злочинності – це напрям діяльності чи сфера 

знань? 
Що включає в себе теорія попередження злочинності? 
Чим відрізняється протидія злочинності від попередження? 
Чим відрізняється попередження злочинності від її профілактики? 
Які програми протидії злочинності діють на цей час в Україні? 
Що включає в себе система заходів впливу на злочинність? 
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Які методи попереджувальної діяльності існують? 
Які із цих методів найбільш ефективні для сучасного українського 

суспільства? 
Які форми попереджувальної діяльності ви знаєте? 
Які форми попередження злочинності використовують органи 

поліції? 
Які форми попередження злочинів та правопорушень 

використовують недержавні структури правоохорони? 



 259

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ПО ТЕМІ № 8 

Завдання № 1 
Визначте напрями кримінологічної роботи при розслідуванні, 

розкритті злочину по конкретному кримінальному провадженню та 
його розгляді в суді: 

– дільничного офіцера поліції; 
– інспектора з ювенальної превенції; 
– оперуповноваженого карного розшуку; 
– слідчого органів поліції; 
– прокурора; 
– адвоката; 
– судді. 

Завдання № 2 
Визначте конкретні кримінологічної заходи оперуповноваженого 

карного розшуку, які він може здійснити під час розкриття крадіжки за 
наданим нижче вироком суду. 

Особа-3, уродженець і житель адреса-1, зареєстрований за адресою-
2, з базовою загальною середньою освітою, студент 3-го курсу ВПУ № 
13 м. Івано-Франківська, неодружений, несуджений, громадянин 
України, обвинувачений у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185, 
ч. 3 ст. 185, ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 304 КК України. 

Особа-4, уродженець і житель адреса-3, з базовою загальною 
середньою освітою, студент 3-го курсу ВПУ № 13 м. Івано-
Франківська, неодружений, несуджений, громадянин України, 
обвинувачений у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 
185, ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України1. 

Підсудний Особа-3 втягнув у злочинну діяльність неповнолітнього 
підсудного Особа-4. Підсудні Особа-3 та Особа-4 за попередньою 
змовою групою осіб вчинили таємне викрадення чужого майна, таємне 
викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у приміщення, 
повторно та замах на таємне викрадення чужого майна, поєднане з 
проникненням у приміщення, повторно. 

Злочини скоєно за наступних обставин. 
Підсудний Особа-3, достовірно знаючи, що Особа-4 є неповнолітнім, 

у період з 03 до 14 лютого 2011 р. пропонував останньому вчинення 
спільно з ним крадіжок з новобудови Особа-5, вчинив спільно з 

                                     
1  Вирок Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 

14.04.2011 р. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_958/ed_2011_04_07/pravo1/T012341.html?pravo=1#958�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_958/ed_2011_04_07/pravo1/T012341.html?pravo=1#958�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_60/ed_2011_04_07/pravo1/T012341.html?pravo=1#60�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_958/ed_2011_04_07/pravo1/T012341.html?pravo=1#958�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1624/ed_2011_04_07/pravo1/T012341.html?pravo=1#1624�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_958/ed_2011_04_07/pravo1/T012341.html?pravo=1#958�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_958/ed_2011_04_07/pravo1/T012341.html?pravo=1#958�
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_60/ed_2011_04_07/pravo1/T012341.html?pravo=1#60�


 260 

неповнолітнім 2 крадіжки та замах на викрадення чужого майна, 
втягнувши неповнолітнього Особа-4 у злочинну діяльність. 

03.02.2011 р. близько 23.00 год. підсудні Особа-3 та неповнолітній 
Особа-4 за попередньою змовою між собою таємно викрали з 
території, прилеглої до новобудови адреса-4, яка належить 
потерпілому Особа-5, стальні двері вартістю 200 грн., які були 
прикладені до входу у новобудову зі сторони двору, спричинивши 
потерпілому майнову шкоду на вказану суму. 

09.02.2011 р. близько 23.00 год. Особа-3 та неповнолітній Особа-4 
за попередньою змовою між собою, скориставшись відсутністю 
вхідних дверей, через отвір для вхідних дверей проникли у 
приміщення новобудови адреса-4, яка належить потерпілому Особа-5, 
звідки таємно викрали стальні міжкімнатні двері вартістю 220 грн., два 
стальних швелера загальною вартістю 100 грн. та три стальних 
арматури загальною вартістю 150 грн., спричинивши потерпілому 
майнову шкоду на загальну суму 470 грн. 

14.02.2011 року близько 03.00 год. Особа-3 та неповнолітній Особа-4 
за попередньою змовою між собою, скориставшись відсутністю вхідних 
дверей, через отвір для вхідних дверей проникли у приміщення 
новобудови адреса-4, яка належить потерпілому Особа-5, звідки 
намагались таємно викрасти майно потерпілого на загальну суму 500 
грн., а саме 45 шт. прутів арматури. Однак, свій злочинний намір не 
довели до кінця по причині, що не залежала від їх волі, оскільки їх дії 
були виявлені Особа-6, який при виході з приміщення новобудови 
затримав Особа-3, а неповнолітній Особа-4 втік з місця злочину. 

Підсудні у судовому засіданні свою вину у пред’явленому 
обвинуваченні визнали повністю і пояснили, що дійсно вчинили дві 
крадіжки з новобудови потерпілого Особа-5, викрадені двері, швелери 
і арматуру здали на пункт прийому металобрухту, за все виручили 630 
грн., які поділили порівну та використали на власні потреби; третій 
раз, коли вони намагались вчинити крадіжку арматури з новобудови, їх 
виявили. Підсудний Особа-3 також повністю визнав свою вину у 
втягненні неповнолітнього Особа-4 у злочинну діяльність. У скоєному 
щиро розкаялися. 

Дослідження фактичних обставин справи суд обмежив допитом 
підсудних. 

Крім визнання вини підсудними, їх вина доведена зібраними по 
справі під час провадження досудового слідства доказами, які підсудні 
та законний представник неповнолітнього підсудного не оспорювали і 
вважали їх дослідження в судовому засіданні недоцільним. 
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Оцінюючи зібрані по справі докази у їх сукупності, суд дійшов 
висновку, що вина підсудних у вчиненому повністю доведена, а їх 
неправомірні дії слід кваліфікувати: 

– підсудного Особа-3 за ч. 2 ст. 185 КК України, оскільки він 
вчинив таємне викрадення чужого майна за попередньою змовою 
групою осіб; за ч. 3 ст. 185 КК України, оскільки він вчинив таємне 
викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у приміщення, за 
попередньою змовою групою осіб, повторно; за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 
КК України, оскільки він вчинив закінчений замах на таємне 
викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у приміщення, за 
попередньою змовою групою осіб, повторно; за ч. 1 ст. 304 КК 
України, оскільки він втягнув у злочинну діяльність неповнолітнього 
підсудного Особа-4; 

– підсудного Особа-4 за ч. 2 ст. 185 КК України, оскільки він 
вчинив таємне викрадення чужого майна за попередньою змовою 
групою осіб; за ч. 3 ст. 185 КК України, оскільки він вчинив таємне 
викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у приміщення, за 
попередньою змовою групою осіб, повторно; за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 
КК України, оскільки він вчинив закінчений замах на таємне 
викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у приміщення, за 
попередньою змовою групою осіб, повторно. 

При призначенні підсудним покарання суд враховує ступінь 
тяжкості вчинених злочинів, особи винних, а також обставини, що 
пом’якшують покарання, та відсутність обставин, що обтяжують 
покарання. Суд враховує також думку потерпілого, який просив 
підсудних суворо не карати. 

Крім того, при призначенні покарання неповнолітньому 
підсудному Особа-4 суд враховує умови його життя та виховання, те, 
що він виріс у нормальній сім’ї у задовільних матеріально-побутових 
умовах, рівень розвитку неповнолітнього відповідає віку. 

Враховуючи обставини, що пом’якшують покарання підсудному 
Особа-3, а саме: щире каяття, повне відшкодування заподіяних збитків, 
та наступні дані про особу підсудного: раніше не судимий, за місцем 
проживання і навчання характеризується позитивно, закінчує навчання в 
училищі, на даний час хворіє, що істотно знижують ступінь тяжкості 
вчинених підсудним тяжких злочинів і впливають на пом’якшення 
покарання, суд вважає можливим застосувати до підсудного ч. 1 ст. 69 
КК України та призначити йому основне покарання, нижче від найниж-
чої межі, встановленої у санкціях ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 304 КК України. 
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З урахуванням обставин, що пом’якшують покарання 
неповнолітньому підсудному Особа-4, а саме: щире каяття, повне 
відшкодування заподіяних збитків, вчинення злочинів у 
неповнолітньому віці, та наступних даних про особу підсудного: 
раніше не судимий, за місцем проживання і навчання характеризується 
позитивно, закінчує навчання в училищі, що істотно знижують ступінь 
тяжкості вчиненого підсудним тяжкого злочину і впливають на 
пом’якшення покарання, суд вважає можливим застосувати до 
підсудного ч. 1 ст. 69 КК України та призначити йому основне 
покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції ч. 3 ст. 
185 КК України. За ч. 2 ст. 185 КК України підсудному слід 
призначити покарання у виді арешту відповідно до вимог ст. 101 КК 
України, за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України покарання у виді 
позбавлення волі на мінімальний строк відповідно до вимог ч. 1 ст. 102 
КК України. 

Суд вважає, що підсудним слід призначити покарання за 
сукупністю злочинів у виді позбавлення волі та приходить до висновку 
про можливість виправлення підсудних без відбування ними 
основного покарання у виді позбавлення волі. Суд вважає можливим 
застосувати до підсудного Особа-3 ст. 75 КК України, до підсудного 
Особа-4 ст.ст. 75, 104 КК України та звільнити їх від відбування 
основного покарання з випробуванням, поклавши на них обов’язки, 
передбачені п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України. 

Речові докази по справі, які передані на зберігання потерпілому, 
слід повернути останньому. 

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, 
суд засудив: 

Особа-3 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 
ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 304 КК України, та 
призначити йому покарання: 

– за ч. 2 ст. 185 КК України у виді арешту на строк 3 місяці; 
– за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України, із застосуванням ч. 1 ст. 69 

КК України, у виді позбавлення волі на строк 1 рік; 
– за ч. 3 ст. 185 КК України, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК 

України, у виді позбавлення волі на строк 1 рік 3 місяці; 
– за ч. 1 ст. 304 КК України, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК 

України, у виді позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців. 
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш 

суворого покарання більш суворим визначити Особа-3 остаточне 
покарання за сукупністю злочинів 1 рік 6 місяців позбавлення волі. 
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На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого Особа-3 від 
відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши 
йому іспитовий строк тривалістю 1 рік. 

Особа-4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 
ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України, та призначити 
йому покарання: 

– за ч. 2 ст. 185 КК України у виді арешту на строк 20 діб; 
– за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України у виді позбавлення волі на 

строк 6 місяців; 
– за ч. 3 ст. 185 КК України, із застосуванням ч.1 ст.69 КК 

України, у виді позбавлення волі на строк 1 рік. 
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш 

суворого покарання більш суворим визначити Особа-4 остаточне 
покарання за сукупністю злочинів 1 рік позбавлення волі. 

На підставі ст.ст. 75, 104 КК України звільнити засудженого 
Особа-4 від відбування призначеного покарання з випробуванням, 
встановивши йому іспитовий строк тривалістю 1 рік. 

Відповідно до п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на 
засуджених Особа-3, Особа-4 наступні обов’язки: 

– повідомляти орган кримінально-виконавчої системи про зміну 
місця проживання, навчання, роботи; 

– періодично з’являтись для реєстрації у орган кримінально-
виконавчої системи. 

Запобіжний захід засудженим Особа-3, Особа-4 підписку про 
невиїзд залишити без зміни до набрання вироком законної сили. 

Завдання № 3 
Проаналізуйте положення Закону України «Про Національну 

поліцію» і назвіть основні заходи попередження злочинів, здійснювані: 
– слідчим органу поліції; 
– оперуповноваженим карного розшуку; 
– дільничним офіцером поліції; 
– інспектором патрульної поліції; 
– інспектором з ювенальної превенції. 
Такі заходи краще викласти у вигляді таблиці. 
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Таблиця. Основні заходи попередження злочинів,  
здійснювані працівниками поліції 

Положення закону  
«Про Національну поліцію» Посади працівників поліції 

стаття … заходи попередження
Слідчий    
Оперуповноважений карного 
розшуку 

  

Дільничний офіцер поліції   
Інспектор з ювенальної превенції    
Інспектор патрульної поліції   

Підготувати реферат по темі: 
1. Поняття запобігання злочинності (різні точки зору). 
2. Система заходів впливу на злочинність. Заходи запобігання 

злочинності і їх класифікація. 
3. Об’єкти, рівні й форми запобігання злочинності. 
4. Суб’єкти запобіжної діяльності і їх класифікація. 
5. Правоохоронні органи як суб’єкти попереджувальної діяльності. 
6. Національна поліція України як суб’єкт запобігання 

злочинності.  
7. Значення підрозділів поліції у запобіганні злочинів. 
8. Сучасні проблеми протидії злочинності органами поліції. 
9. Сучасні проблеми запобігання органами поліції корупційної 

злочинності в Україні. 
10. Сучасні проблеми запобігання органами поліції насильницької 

злочинності. 
11. Сучасні проблеми запобігання злочинних посягань відносно 

працівників поліції. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПО ТЕМІ № 8 

1. Предметом теорії попередження злочинів є: 
а) система різноманітних елементів, що тісно пов’язані між собою, 

обумовлюють один одного: поняття попереджувальної діяльності; її 
види, форми, рівні; суб’єкти і об’єкти; організаційні і правові основи; 
тактика і методика; особливості попередження окремих видів 
злочинів; 

б) система заходів впливу на злочинність; 
в) сукупність правових та організаційних заходів, спрямованих на 

запобігання злочинності правоохоронними органами; 
г) система заходів та суб’єктів, що ведуть боротьбу зі злочинністю; 
д) загальна, спеціальна та індивідуальні профілактика. 

2. Визначте принципи попередження злочинності: 
а) законність, справедливість, гуманність, демократизм, 

своєчасність, диференціація; 
б) своєчасність, плановість, комплексність, індивідуальний підхід; 
в) законність, гуманність, диференціація, наукова обґрунтованість, 

демократизм, своєчасність, плановість, комплексність; 
г) законність, доцільність, обґрунтованість, справедливість, 

економія кримінальної репресії; 
д) законність, соціальна справедливість, обґрунтованість, 

диференціація, економія кримінальної репресії, диференціація. 

3. Який із вказаних принципів боротьби зі злочинністю 
відноситься до основоположних її начал: 

а) соціальна справедливість; 
б) диференціація; 
в) економія кримінальної репресії; 
г) забезпечення виявлення та реального притягнення до 

відповідальності, що не обов’язково зводиться до покарання, 
найбільшої кількості осіб, які вчинили злочини (в кримінальному праві 
це принцип невідворотності настання кримінальної відповідальності); 

д) своєчасність притягнення до кримінальної відповідальності та 
покарання.  

4. Що означає примат (домінування) попередження злочинності а 
не реагування на конкретні злочини: 

а) спрямовування зусиль держави та її правоохоронних органів на 
попередження та профілактику злочинів, а не на їх розкриття та 
розслідування; 
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б) надання переваги заходам профілактики злочинів; 
в) головне – попередити особу, яка задумує вчинити злочин про 

негативні наслідки для неї; 
г) попередити жертву про можливість вчинення відносно неї 

злочину; 
д) попередити криміногенну особу та особу потенційної жертви 

про можливість вчинення злочину (злочинів). 

5. Як ви вважаєте, чи можна в суспільстві подолати злочинність: 
а) цілком можливо за певних умов; 
б) можна лише обмежити певні її прояви; 
в) можна посилити міри відповідальності та покарання, тобто 

залякати потенційних злочинців надто суворим покаранням; 
г) ні, не можна, ні за яких умов; 
д) можна, за умови якісної та ефективної роботи правоохоронних 

структур. 

6. Запобігання злочинності – це: 
а) система кримінально-правових, кримінально-процесуальних і 

кримінально-виконавчих інститутів в країні; 
б) концепція протидії злочинності, покликана забезпечити 

досягнення позитивного практичного результату від її реалізації; 
в) історично надбана та така, що розвивається у нових соціальних 

умовах, система об’єктивних і суб’єктивних передумов зменшення 
злочинності, а також комплекс державних і громадських заходів, 
спрямованих на припинення, нейтралізацію (усунення) причин і умов, 
що породжують дане явище й сприяють його існуванню у суспільстві; 

в) систематично здійснюваний цілеспрямований запобіжний вплив 
на окремих громадян, які ведуть антигромадський спосіб життя, як у їх 
власних інтересах, так і в інтересах суспільства; 

г) система правоохоронних органів, що здійснюють боротьбу зі 
злочинністю; 

д) діяльність правоохоронних та судових органів по недопущенню 
злочинів, їх розкриттю та розслідуванню. 

7. З якої сфери знань термін «профілактика» увійшов в 
кримінологію: 

а) з кримінального права; 
б) з кримінального процесу; 
в) з оперативно-розшукової діяльності; 
г) з медицини; 
д) з судової медицини; 
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е) з судової медицини та психіатрії; 
є) з кримінальної соціології; 
ж) з правової статистики. 

8. Що собою представляє діяльність, спрямована на обмеження та 
нейтралізацію злочинності і окремих злочинів та осіб, які їх 
вчинили: 

а) попередження злочинності; 
б) профілактику злочинності; 
в) запобігання злочинності; 
г) протидію злочинності; 
д) соціальний контроль над злочинністю; 
е) контроль над злочинністю; 
є) недопущення злочинів; 

9. Рівні запобігання злочинності: 
а) загальний та спеціальний; 
б) загально соціальний, спеціально-кримінологічний та 

індивідуальний; 
в) загально-соціальний та спеціально-кримінологічний; 
г) ранній та безпосередній; 
д) державний, регіональний, індивідуальний. 

10. Спеціально-кримінологічна профілактика містить: 
а) комплекс перспективних соціально-економічних і культурно-

виховних заходів, спрямованих на подальший розвиток та 
удосконалення суспільних відносин і усунення або нейтралізацію 
разом з тим причин та умов злочинності; 

б) сукупність заходів, спеціально направлених і цілеспрямованих 
на боротьбу зі злочинністю, що здійснюються органами, 
підприємствами, організаціями, установами, які мають функції, 
закріплені у нормативно-правових актах, пов’язані з цією боротьбою; 

в) система цілеспрямованого, організованого, з урахуванням 
педагогічних вимог виховного впливу на свідомість, почуття, волю 
особи, яка профілактується, з метою усунення, нейтралізації, 
блокування у неї негативних і, одночасно, формування позитивних 
якостей, стереотипів і звичок законослухняної поведінки; 

г) вся соціально позитивна діяльність суспільства й держави 
(політична, економічна, моральна й ін.), що створює основу для 
зменшення негативних і антигромадських проявів у суспільстві; 

д) комплекс дій, здійснюваних системою державних 
правоохоронних органів, направлених на протидію злочинності. 
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11. Завданнями профілактики злочинів є: 
а) систематичне виявлення та аналіз явищ, процесів, факторів, 

ситуацій, що сприяють злочинам; 
б) вплив на причини злочинних проявів та їх умови; 
в) вплив на негативні обставини безпосереднього соціального 

оточення (мікросередовища) особи, що формують мотивацію 
злочинної поведінки; 

г) вплив на особу, здатну завдяки громадському способу життя 
вчинити злочин або продовжити злочинну діяльність; 

д) вплив на криміногенних осіб та їх потенційні жертви з метою 
перешкодити вчиненню злочину та віктимізації. 

12. Профілактика злочинності це: 
а) засіб підтримання належного правопорядку; 
б) ефективний спосіб боротьби зі злочинністю; 
в) один із етапів протидії злочинності; 
г) соціально-правовий процес, що обмежує або ліквідує чинники, 

які детермінують злочинність; 
д) процес впливу на соціальні умови та свідомість особи з метою 

недопущення вчинення нового злочину. 

13. Загальною профілактикою злочинів є: 
а) запобіжна діяльність, що здійснюється до окремих груп у 

суспільстві; 
б) система заходів та органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю 

на рівні держави; 
в) діяльність, спрямована на виявлення осіб, здатних вчинити 

злочин, і проведення з ними відповідної профілактичної роботи; 
г) профілактична діяльність щодо антисуспільної поведінки; 
д) комплекс перспективних соціально-економічних та культурно-

виховних заходів, спрямованих на подальший розвиток та 
удосконалення суспільних відносин і усунення або нейтралізацію 
разом з тим причин та умов злочинності. 

14. Індивідуальна профілактика злочинів представляє собою: 
а) система цілеспрямованого, організованого, з урахуванням 

педагогічних вимог виховного впливу на свідомість, почуття, волю 
особи, що профілактується, з метою усунення, нейтралізації, 
блокування у неї негативних і, одночасно, формування позитивних 
якостей, стереотипів і звичок законослухняної поведінки; 

б) правове забезпечення утримання окремих членів суспільства від 
злочинних дій; 
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в) недопущення порушення норм кримінального права членами 
суспільства; 

г) сукупність заходів, спрямованих на недопущення хуліганський 
дій окремих осіб; 

д) сукупність заходів та система осіб, які здійснюють боротьбу зі 
злочинністю. 
15. Системою профілактики злочинів являється: 

а) використання різноманітних форм, методів і засобів профілакти-
ки, спрямованих на злочинність і фактори, що її обумовлюють; 

б) використання форм, методів і засобів профілактичної 
діяльності, розроблених та рекомендованих наукою; 

в) сукупність державних органів, громадських організацій та 
громадян, які цілеспрямовано здійснюють управління, планування і 
виконання профілактичних заходів, мають у зв’язку з цим відповідні 
права і несуть відповідальність за кінцевий результат; 

г) сукупність органів та установ, які здійснюють профілактичні 
заходи.  

д) поєднання форм та методів роботи, спрямованої на протидію та 
нейтралізація злочинності і пов’язаних з нею негативних явищ. 

 
16. Одним з основних завдань профілактики є: 

а) обмеження дії негативних явищ і процесів, взаємопов’язаних зі 
злочинністю; 

б) припинення злочинної діяльності окремих осіб; 
в) нейтралізація детермінантів злочинних проявів; 
г) вивчення чинників, що призводять до формування особи 

злочинця та реалізації злочинних намірів; 
д) вивчення конкретної особи та факторів, що призвели її до 

вчинення злочину чи правопорушення. 
 

17. Суб’єктами профілактичної діяльності є наступні: 
а) особа правопорушника та умови її формування; 
б) злочинність, як соціальне явище та її детермінанти; 
в) державні органи, установи, громадські організації і формування 

та їх представники, а також окремі громадяни; 
г) правоохоронні органи; 
д) правоохоронні, судові органи та органи виконання покарань. 
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18. Який із зазначених напрямів запобіжної діяльності не 
здійснюється органами поліції: 

а) участь у забезпеченні конституційних прав і свобод громадян, 
перекриття каналів незаконного збагачення; 

б) запобігання злочинів проти довкілля, які завдають суспільству 
значних збитків; 

в) розробка і організація виконання комплексних планів 
профілактики злочинності та безпосереднє керівництво діяльністю 
державних органів і громадських організацій по боротьбі зі 
злочинністю; 

г) профілактика віктимної поведінки осіб; 
д) захист прав і свобод громадян, надання поліцейських послуг, 

розслідування злочинів. 
 

19. Рання профілактика злочинності включає в себе: 
а) здійснення заходів щодо виправлення особи, чия поведінка 

відхиляється від моральних та правових норм, але іще не стала 
злочинною; 

б) спеціальну діяльність, спрямовану не лише на окрему людину, а 
й на її мікросередовище; 

в) забезпечення усунення соціалізації особи і тим самим 
недопущення вчинення нею злочину; 

г) діяльність з усунення причин та умов злочинності та виховання і 
перевиховання осіб, які вчинили злочини і відбувають покарання в 
місцях позбавлення волі та інших місцях, які виконують покарання, не 
пов’язані з позбавленням волі; 

д) діяльність, спрямовану на перевиховання та виправлення осіб, 
які знаходяться у місцях позбавлення волі. 

 
20. До методів профілактичної діяльності відносяться: 

а) усунення криміногенних факторів середовища; 
б) своєчасне застосування превентивних заходів; 
в) переконання і примус;  
г) письмове попередження про недопустимість протиправної і 

злочинної поведінки; 
д) заохочення і подяка.  
 

21. Однією з форм профілактичної діяльності органів поліції є: 
а) здійснення керівництва суб’єктами профілактики на підвідомчій 

території; 
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б) запровадження громадського контролю за дотриманням 
правових норм у сфері побуту; 

в) інформування державних органів про стан злочинності її 
тенденції та детермінанти; 

в) запобігання злочинам, що вчиняються у місцях лікування від 
наркозалежності; 

д) запобігання злочинам, що вчиняються психічно хворими 
особами. 

 
22. Об’єктом безпосередньої профілактики є: 

а) слабка криміногенність особи; 
б) криміногенез; 
в) велика криміногенність особи (передзлочинний стан); 
г) аморальна поведінка особи; 
д) вчинення адміністративних правопорушень. 
 

23.  Які завдання органів поліції визначені в Законі України «Про 
Національну поліцію»: 

а) надання поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної 
безпеки і порядку; охорона прав і свобод людини, а також інтересів 
суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, 
визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, 
економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 
потребують такої допомоги; 

б) забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку; 

в) забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих 
Конституцією та законами України, а також міжнародними 
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, і сприяє їх реалізації; 

г) забезпечує постійне інформування органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою 
діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії 
злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку; 

д) забезпечує доступ до публічної інформації, володільцем якої 
вона є, у порядку та відповідно до вимог, визначених законом; може 
оприлюднювати (поширювати) інформацію з обмеженим доступом 
лише у випадках та в порядку, визначених законом; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80�
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е) служити суспільству шляхом забезпечення охорони прав і 
свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 
порядку; 

ж) забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і 
свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх 
припинення; охорона і забезпечення громадського порядку; виявлення 
кримінальних правопорушень; участь у розкритті кримінальних 
правопорушень та розшуку осіб, які їх вчинили, у порядку, 
передбаченому кримінальним процесуальним законодавством; 
забезпечення безпеки дорожнього руху; захист власності від 
злочинних та кримінально-протиправних посягань; виконання 
адміністративних стягнень; участь у поданні соціальної та правової 
допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним 
органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні 
покладених на них законом обов’язків. 

 
24. Хто із нижчевказаних працівників поліції виконує функції, 
пов’язані із запобіганням злочинності: 

а) голова місцевої адміністрації; 
б) голова виконкому місцевої адміністрації; 
в) начальник органу національної поліції; 
г) працівник соціальної служби у справах дітей; 
д) прокурор області. 



 273

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ДО ТЕМИ № 8 

Теорія протидії злочинності (від грец. θεωρία – розгляд, 
дослідження) – сукупність висновків та знань, що розробляються 
кримінологічною наукою у сфері протидії злочинності (теорія та 
практика специфічної державно-управлінської та кримінально-
юстиційної діяльності, а також громадські та приватні ініціативи, 
спрямовані на перешкоджання вчиненню злочинів та реагування на їх 
вчинення).  

 
Попередження (запобігання) злочинів – специфічний напрям 

спеціально-кримінологічного попередження, що складається із 
сукупності заходів, спрямованих на окремі групи та конкретних осіб, 
які виношують злочинні наміри, замислюють вчинення злочинів і 
позитивно сприймають злочинний спосіб життя, з метою 
дискредитування злочинної поведінки, відмови від злочинної 
мотивації та наміру або продовження злочинної діяльності. Має місце 
тоді, коли злочинна поведінка проходить етап від моменту формування 
злочинного мотиву до початку виконання злочину. 

 
Предмет теорії попередження злочинів включає: 1) поняття 

попереджувальної діяльності; 2) її види, форми, рівні; 3) суб’єкти і 
об’єкти цієї діяльності; 4) організаційні і правові основи 
попереджувальної діяльності; 5) тактика і методика здійснення 
попереджувальних заходів; 6) особливості попередження окремих 
видів злочинів. 

 
Принципи попередження злочинності – основоположні, вихідні 

ідеї діяльності з нейтралізації злочинності та усунення факторів, що їй 
сприяють: 1) законність; 2) гуманність; 3) наукова обґрунтованість; 
4) демократизм; 5) диференціація; 6) своєчасність; 7) плановість; 
8) комплексність. 

 
Законність – один із принципів попередження злочинності, що 

полягає у вимогах дотримуватися закону всіма без винятку суб’єктами 
попереджувальної діяльності, дотримання вимог міжнародного 
законодавства у сфері боротьби зі злочинністю, положень чинної 
Конституції, законів та підзаконних нормативних актів). 
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Гуманність – один із принципів попередження злочинності, що 
характеризується захистом гідності та інтересів людини шляхом 
очищення її духовного світу і поведінки від антисуспільних установок 
і орієнтацій, усунення причин і умов криміногенної деформації особи). 

 
Наукова обґрунтованість – один із принципів попередження 

злочинності, що передбачає суворе дотримання форм і методів 
попереджувальної діяльності, розроблених кримінологією, при їх 
виборі і використанні. Принцип науковості поширюється як на 
стратегію попереджувальної діяльності у межах держави, так і на 
тактику в умовах конкретного регіону, об’єкта, особи). 

 
Демократизм – один із принципів попередження злочинності, що 

полягає у широкій участі у попереджувальній діяльності державних 
органів, громадських формувань, а також окремих громадян). 

 
Диференціація – один із принципів попередження злочинності, 

що полягає у виявленні різних та споріднених явищ, факторів і 
процесів, що породжують злочинність, а також впливають на 
правопорушника, врахування індивідуальних особливостей злочинця). 

 
Своєчасність – один із принципів попередження злочинності, що 

полягає у випереджаючому проведенні профілактичних заходів, які б 
не дали можливості особі вчинити злочин). 

 
Плановість – один із принципів попередження злочинності, що 

полягає у проведенні профілактичних заходів згідно з відповідною 
програмою, а не спонтанно, випадково, незаплановано). 

 
Комплексність – один із принципів попередження злочинності, 

що полягає у використанні різноманітних форм, методів і засобів, 
спрямованих не лише на злочинність, а й на соціальні, економічні, 
політичні, духовні та інші умови, явища та процеси у суспільстві, що 
впливають на неї; відсутність ухилу як у бік правоохоронних, та і в бік 
превентивних заходів (їх врівноваженість). 

 
Завдання боротьби зі злочинністю – проміжковий або кінцевий 

результат діяльності, до якого прагне держава у боротьбі зі 
злочинністю: 1) нейтралізація осіб, які вчиняють злочини, є лідерами 
злочинних об’єднань, угруповань (авторитети, злодій в законі, 
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організатори); 2) забезпечення притягнення таких осіб до кримінальної 
відповідальності; 3) виявлення та ліквідація злочинних об’єднань 
(організованих груп, злочинних організацій, банд, терористичних 
організацій тощо); 4) розвінчання авторитету керівників злочинного 
світу; 5) правова освіта населення, спрямована на недопущення 
втягнення у злочинну та іншу протиправну діяльність нових членів. 

 
Класифікація заходів попередження (запобігання) злочинності 

– групування заходів попередження на групи в залежності від їх змісту 
та мети за наступними критеріями: рівень здійснення, масштаб, зміст, 
суб’єкти виконання, об’єкти впливу та інше.  

 
Класифікація заходів попередження злочинності за рівнем: 

загально-соціальні, спеціально-кримінологічні та індивідуальні заходи 
попередження злочинності. 

 
Класифікація заходів попередження злочинності за 

масштабом: заходи, які здійснюються у територіальному розрізі, на 
окремому об’єкті, щодо групи осіб. 

 
Класифікація заходів попередження злочинності за змістом: 

заходи соціально-економічного, політичного, ідеологічного, 
технічного, правового та іншого характеру. 

 
Класифікація заходів попередження злочинності за 

суб’єктами: заходи, що здійснюються органами влади та 
правоохоронними органами, організаціями, громадськими 
об’єднаннями, установами, окремими громадянами. 

 
Класифікація заходів попередження злочинності за об’єктами: 

відповідно до видів злочинів, на протидію яким вони спрямовані 
(побутові насильницькі злочини проти життя та здоров’я особи; 
корисливі злочини проти приватної власності; розбійні напади на 
вулицях; злочини у курортній місцевості). 

 
Рівні попередження (запобігання) злочинності – розподіл 

заходів з попередження злочинності в залежності від значимості та 
ступеня впливу її детермінант (ієрархії причин, умов, факторів). Види 
рівнів: 1) загально-соціальний (вплив на всі групи детермінант, що 
викликають вчинення злочинів різними категоріями осіб в різних 
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сферах); 2) спеціально-кримінологічний (вплив на певні групи та 
види детермінант і певні види злочинності, здійснюваний 
правоохоронними органами); 3) індивідуальний (вплив на ті 
детермінанти, що викликають вчинення злочинів конкретною особою). 

 
Загально-соціальне попередження злочинності – комплекс 

перспективних соціально-економічних та культурно-виховних заходів, 
спрямованих на подальший розвиток та вдосконалення суспільних 
відносин і усунення або нейтралізацію разом із тим причин та умов 
злочинності (вирішення загальних економічних і соціальних завдань 
держави, зменшення соціальних суперечностей, криміногенного 
протистояння різних верств населення, зниження рівня безробіття, 
підвищення стандартів життя людей, створення необхідних умов для 
легалізованого одержання достатніх прибутків громадянами, сприяння 
побудові міцного фундаменту щодо нормального функціонування всіх 
соціальних сфер, виховання та контролю над дітьми і молоддю, 
оздоровлення морального клімату в суспільстві, впровадження 
високих моральних цінностей в ньому, додержання демократичних 
засад та ін.). 

 
Кримінально-правові засоби попередження злочинності – 

засоби впливу на злочинність та осіб, які вчинили злочини за 
допомогою норм кримінального закону (притягнення до кримінальної 
відповідальності, засудження з іспитовим строком, призначення 
реальної міри покарання). 

 
Класифікація основних напрямків кримінально-правових 

засобів попередження злочинності – розподіл на групи та різними 
критеріями засобів попередження злочинності кримінально-правового 
характеру: 1) нейтралізація криміногенних факторів (застосування 
кримінального права в зв’язку із вчиненням злочину з метою усунути 
причини та умови вчинення подальших злочинів (реституція, компен-
сація, примирення правопорушника з потерпілим); 2) загроза настання 
негативних наслідків в разі прояву злочинної поведінки у вигляді ка-
ральних заходів чи опору з боку потерпілого і третіх осіб та інфор-
мування про недопустимість протиправної поведінки (норми-заборо-
ни) і бажаність поведінки правомірної (заохочувальні норми); 3) на-
гляд за поведінкою осіб в різних формах: від ізоляції особи до 
встановлення над нею більш чи менш жорсткого нагляду без ізоляції 
від суспільства. 
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Форми примусового кримінально-правового впливу на 

злочинність – примусові заходи виховного та медичного характеру, 
обмеження, що покладаються на засуджених з випробуванням при 
засудженні з іспитовим строком, при умовно-достроковому звільненні 
з місць позбавлення волі, при звільненні за амністією тощо; а також 
інститути та норми кримінального права заохочувального характеру: 
норми про добровільну відмову, необхідну оборону, затримання 
злочинця, умовні випадки звільнення від кримінальної 
відповідальності (ст. 111 ч. 2; ст. 263 ч. 3; ст. 307 ч. 4 КК України). 

 
Кримінологічні заходи попередження злочинності – засоби 

впливу на злочинність за допомогою комплексу заходів, що 
вживаються правоохоронними органами в різних сферах, за різними 
напрямами та відносно різних категорій осіб (в бюджетній чи 
банківській сфері; правового, економічного, соціального, 
психологічного характеру; відносно раніше засуджуваних чи вперше 
судимих, відносно неповнолітні чи дорослих злочинців). 

 
Спеціально-кримінологічне попередження злочинності – 

сукупність заходів по протидії злочинності, змістом яких є 
різноманітна робота державних органів, громадських організацій, 
соціальних груп і громадян, спрямована на усунення причин та умов, 
що породжують і сприяють злочинності, а також недопущення 
вчинення злочинів на різних стадіях злочинної поведінки.  

 
Напрями спеціально-кримінологічного попередження 

злочинів: кримінологічна профілактика; попередження (запобігання) 
злочинів; припинення злочинів. 

 
Кримінологічна профілактика – сукупність заходів щодо 

завчасного виявлення та усунення негативних явищ, які виникли чи 
можуть виникнути і детермінувати злочинність або її окремі види.  

 
Форми кримінологічної профілактики злочинності: 1) профі-

лактика випередження (діяльність тих суб’єктів попередження 
злочинності, що спрямована на завчасне попередження виникнення 
криміногенних явищ і процесів у суспільному житті; заздалегідь 
інформує про суспільно небезпечні явища, що можуть виникнути в 
разі здійснення тих чи інших соціально-економічних заходів і 
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безпосередньо або опосередковано детермінувати певні злочинні 
прояви: своєчасне врегулювання суспільних відносин з метою 
усунення в такий спосіб причин та умов майбутніх злочинів); 2) 
профілактика обмеження (здійснення таких попереджувальних 
заходів, що перешкоджають поширенню в країні, регіоні, місті 
криміногенних явищ, детермінації окремих видів злочинності та 
формуванню типових рис різних категорій злочинців: незаконного 
поширення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 
прекурсорів, профілактика поширення пияцтва, алкоголізму і 
наркоманії; заходи щодо обмеження незаконного обігу вогнепальної 
зброї, вибухових пристроїв, ядерних речовин та ін.); 3) профілактика 
усунення (така діяльність суб’єктів, що придушує або ліквідує 
негативні явища та процеси і попереджує нову активізацію їх дій: 
США – «сухий закон»; Колумбія – війна з наркобізнесом; Афганістан, 
Лівія, Сирія, Росія – боротьба з тероризмом); 4) профілактика 
захисту (сукупність заходів, що здійснюються з метою усунення умов, 
які сприяють вчиненню злочинів, та (опосередковано) антисуспільних 
поглядів з метою створити достатній захист і безпеку матеріальних 
об’єктів та особи, зовнішні перешкоди посяганням на суспільні 
цінності (застосування найбільш досконалих споруд, пристосувань, 
введення особливого порядку придбання та реалізації цінностей, 
речей, запровадження системи захисту особи, житла і власності 
громадян та ін.); 5) віктимологічна профілактика (сукупність заходів 
по недопущенню та зменшенню ризиків стати жертвами злочинів 
окремих категорій населення, соціальних груп, осіб). 

 
Індивідуальне попередження злочину – попереджувальна 

діяльність державних і недержавних органів, організацій, їх 
представників по недопущенню вчинення злочину з боку конкретної 
особи, від якої з великою імовірністю слід очікувати вчинення 
злочину.  

 
Об’єкти індивідуального попередження злочину – певні особи, 

явища і процеси, на які спрямовується діяльність правоохоронних 
структур з метою недопущення вчинення злочинів, їх запобігання 
(попередження) та профілактики протиправної і злочинної поведінки з 
боку осіб, які виношують наміри вчинити злочини або готуються до їх 
вчинення.  
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Види об’єктів індивідуального попередження злочинів – 
розділені на певні групи особи, явища, та процеси, на які 
спрямовується діяльність правоохоронних органів з метою 
недопущення вчинення злочинів, їх запобігання (попередження) та 
профілактики протиправної і злочинної поведінки. Такими видами є 
наступні: 1) поведінка та спосіб життя осіб з високою імовірністю 
вчинення злочину; 2) соціальні елементи їх особистості, які 
відображають антисуспільну спрямованість; 3) соціально значущі при 
формуванні і реалізації останньої деякі психофізичні особливості 
індивідів; 4) несприятливі умови оточуючого таку особу середовища 
та життєвого укладу; 5) інші довготривалі діючі обставини, які 
визначають криміногенну ситуацію і полегшують вчинення злочину. 

 
Властивості об’єкта попередження – характерні риси, ознаки, що 

відрізняють об’єкти попередження злочинності від інших об’єктів 
дослідження в кримінології. Такими ознаками є наступні: 1) криміно-
генність (саме вона виділяє його із сукупності негативних явищ); 
2) динамічність (зумовлює постійну мінливість його кількісно-якісних 
показників); 3) потенційність (пояснює те, що окремі явища можуть 
швидко досягти високого ступеня криміногенності); 4) латентність 
(криміногенність, яка прихована від спостерігача-дослідника). 

 
Підстави індивідуального попередження злочину – ті засади, 

що слугують підґрунтям для віднесення особи до об’єктів 
кримінологічного впливу (попередження) злочинів. Види підстав: 
фактичні, правові, кримінологічні. 

 
Фактичні підстави індивідуального попередження злочину – 

реальна поведінка особи, в якій закладений потенційний злочин (анти 
суспільна поведінка, порушення норм законів – не кримінальних).  

 
Правові підстави індивідуального попередження злочину –

урегульованість індивідуального попередження нормами права.  
 
Кримінологічні підстави індивідуального попередження 

злочину – наявність певного рівня кількісно-якісних показників 
криміногенності особи, що дозволяє виділити з маси відповідної 
категорії осіб саме тих, від кого з високим ступенем імовірності слід 
очікувати вчинення злочину. 
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Напрями індивідуального попередження злочинів – форми та 
способи впливу на свідомість особи, що призводять її до відмови від 
реалізації злочинних задумів: переконання, надання соціальної 
допомоги, примус. 

 
Заходи переконання – процес логічного обґрунтування особі 

думки про відмову від криміногенної поведінки, злочинних намірів, 
антисуспільних установок (індивідуальні і колективні бесіди, 
обговорення поведінки особи, прослуховування курсу лекцій на 
правові теми, встановлення над нею індивідуального або колективного 
шефства, стимулювання участі в громадській діяльності та ін.). 

 
Заходи соціальної допомоги – працевлаштування, поліпшення 

побутових умов, зміна способу життя шляхом підвищення соціального 
статусу, освіти, отримання престижної спеціальності, лікування, 
встановлення корисних контактів, вибору життєвих перспектив тощо. 

 
Примус тягне для особи несприятливі наслідки фізичного, 

матеріального та технічного характеру (профілактичний контроль за 
місцем проживання або навчання особи з боку правоохоронних органів 
чи громадськості, адміністративний арешт і адміністративне 
затримання, штраф, адміністративний нагляд, улаштування у 
приймальники-розподільники для дорослих і неповнолітніх, 
припинення бродяжництва і жебрацтва та ін.). 

 
Запобігання злочинності працівниками поліції – особливий 

напрямок запобігання злочинності, що входить до компетенції поліції, 
її служб та підрозділів та спрямований на протидію процесам 
детермінації злочинності, і має на меті ресоціалізацію потенційних 
злочинців та запобігання вчиненню нових злочинів. 

 
Концепція боротьби зі злочинністю – комплекс основних 

теоретичних положень, спрямованих на розкриття змісту та суті 
протидії, попередження та профілактики злочинності в конкретних 
історичних умовах, за допомогою науково-обґрунтованого визначення 
її цілей, завдань, принципів, форм, методів, структури та елементів її 
забезпечення. 

 
Система суб’єктів попередження злочинності – сукупність 

об’єднаних єдиною метою суб’єктів, які здійснюють свої 
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повноваження у взаємозв’язку та по узгодженню в часі і просторі: 
юридичні і фізичні особи, які за покладеними на них повноваженнями, 
свосоціальним статусом або громадським обов’язком виконують 
роботу з попередження злочинності (законодавчі органи, органи 
виконавчої і судової влади, органи державного і господарського 
управління, культурно-виховні, навчальні заклади, адміністрації 
установ, підприємств, фірм, трудові колективи, громадські організації і 
товариства, охоронні та приватні розшукові установи, сім’я, окремі 
громадяни). 

 
Органи, що здійснюють боротьбу зі злочинністю – певні 

структури в державі, на які покладено виконання завдань по боротьбі 
зі злочинністю: державні та недержавні органи; органи законодавчої, 
виконавчої та судової влади; правоохоронні органи та приватні 
структури, що забезпечують внутрішню безпеку на окремих об’єктах 
(в комерційних банках, на приватних підприємствах). 

 
Правоохоронні органи – державні органи виконавчої влади, що 

здійснюють широкомасштабну діяльність щодо спеціально-
кримінологічного попередження злочинів та правопорушень, які 
загрожують національній, громадській, державній, економічній, 
екологічній та іншим видам безпеки України. 

 
Види правоохоронних органів в Україні – 1) Міністерство 

внутрішніх справ (до яких входять державна прикордонна служба, 
національна поліція, національна гвардія, міграційна служба, державна 
служба з надзвичайних ситуацій, служба охорони, національна 
гвардія), 2) Служба безпеки України, 3) Державна фіскальна служба 
України. 

 
Суб’єкти попередження злочинності – державні органи, 

громадські організації, соціальні групи, службові особи чи громадяни, 
які спрямовують свою діяльність на розроблення і реалізацію заходів, 
пов’язаних з випередженням, обмеженням, усуненням криміногенних 
явищ та процесів, що породжують злочинність, а також недопущення 
вчинення злочинів на різних злочинних стадіях, у зв’язку з чим мають 
встановлені законом права, обов’язки і несуть відповідальність. 

 
Попередження злочинів органами поліції – вид діяльності 

служб, підрозділів та працівників названих органів, що здійснюється в 
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межах їх компетенції, по запобіганню та припиненню злочинів, 
виявленню причин та умов, що сприяють їх скоєнню, застосуванню 
заходів примусу до осіб з протиправною поведінкою з метою 
недопущення з їх боку злочинних дій. 

 
Основні напрямки попереджувальної діяльності органів 

поліції: 1) активна участь у забезпеченні громадського порядку, 
охороні державної та індивідуальної власності, законних прав 
громадян, перекриття каналів незаконного збагачення; 2) профілактика 
особливо небезпечних і тяжких злочинних проявів у державі, які за 
кілька останніх років мають тенденцію до зростання; 3) профілактика 
пияцтва, алкоголізму, наркоманії, поширення ТБС, ВІЛ/СНІД, 
небезпечних інфекційних хвороб; 4) профілактика злочинів та 
правопорушень серед неповнолітніх (підрозділами ювенальної 
превенції), 5) запобігання рецидивної злочинності; 6) запобігання 
вуличної злочинності (підрозділами патрульної поліції); 7) запобігання 
наркозлочинності (міжрегіональними управліннями боротьби з 
незаконним обігом наркотиків; 8) запобігання економічним злочинам 
(у сфері банківської, бюджетної, кредитно-фінансової, господарської, 
підприємницької діяльності)(підрозділи ДСБЕЗ); 9) запобігання 
загально кримінальної злочинності (підрозділи кримінальної поліції, 
дільничні офіцери превенції); 10) профілактика злочинів і порушень 
правил дорожнього руху (патрульна поліція). 

 
Основні форми попереджувальної діяльності органів поліції: 

1) повна реєстрація і своєчасне розкриття злочинів, а також розшук 
злочинців; 2) ведення справ профілактичного обліку на осіб, схильних 
до вчинення злочинів та інших правопорушень; 3) індивідуальні бесіди 
з особами, схильними до правопорушень; 4) вжиття необхідних 
заходів до осіб, схильних до правопорушень (попередження, штраф, 
адмінарешт, конфіскація, позбавлення прав, направлення на примусове 
лікування, встановлення адміністративного нагляду, притягнення до 
кримінальної відповідальності); 5) проведення різноманітних рейдів з 
метою затримання правопорушників; виявлення причин і умов 
злочинності та їх усунення; 6) розробка комплексних планів 
попередження злочинності на території обслуговування; 
7) інформування державних органів про стан злочинності, причини та 
умови, що її детермінують; 8) координація діяльності і надання 
методичної допомоги громадським формуванням у справі 
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попередження правопорушень; 9) проведення правової пропаганди 
серед населення. 

 
Етапи попереджувальної діяльності органів поліції: 1) розробка 

і здійснення загальних напрямків попереджувальної діяльності; 
2) конкретизація загальних планів, «заземлення» їх до рівня 
колективів, підприємств, установ, організацій і місць проживання 
населення; 3) організація індивідуально-виховної роботи з особами, які 
поставлені на профілактичний облік в органах поліції; 
4) попередження злочинів з боку осіб, про злочинні наміри яких 
відомо органам поліції; 5) розкриття злочинів і розшук злочинців з 
метою недопущення нових злочинних проявів; 6) виховна робота з 
раніше засудженими особами з метою недопущення вчинення ними 
повторних злочинів. 
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ТЕМА 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 
КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ПРОГНОЗУВАННЯ  

ТА ПЛАНУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ  

Основні напрямки сучасних кримінологічних досліджень в 
Україні. Кримінологічне дослідження – один із видів соціального 
пізнання. Загальнонаукові методи дослідження предмета кримінології: 
сходження від абстрактного до конкретного; гіпотеза; історичний 
метод; порівняння; статистичні методи. Поняття методики 
кримінологічних досліджень, їх завдання та організація. Засоби 
(методи) збирання, узагальнення та аналізу кримінологічної 
інформації. Методи збору кримінологічної інформації. Джерела 
кримінологічної інформації. Історичний, порівняльний, статистичний, 
конкретно-соціологічні, психологічні методи.  

Програма кримінологічного дослідження та її структура. Вибір 
об’єкту кримінологічного дослідження. Етапи кримінологічного 
дослідження. Вибірковий метод кримінологічного дослідження. 
Методика і техніка збору первинної кримінологічної інформації. 
Анкетування та інтерв’ювання в кримінології. Фіксація результатів 
кримінологічного дослідження. Форма відображення результатів 
кримінологічних досліджень: аналітичні довідки, звіти, узагальнення 
тощо. Суб’єкти проведення кримінологічних досліджень в системі 
МВС України. Роль вищих навчальних закладів системи МВС України 
в проведенні кримінологічних досліджень. Використання результатів 
кримінологічних досліджень в системі МВС України. Значення 
кримінологічної інформації в діяльності підрозділів кримінальної 
поліції, патрульної поліції та органів досудового розслідування. 

Кримінологічні дослідження у службовій та професійній 
діяльності працівників поліції та різних служб і підрозділів. Методи 
збору первинної інформації про злочинність працівниками поліції на 
дільниці обслуговування. Використання первинної та вторинної 
кримінологічної інформації. Сучасні проблеми збору та оцінки 
кримінологічної інформації в правоохоронних органах. 

Єдина система офіційного статистичного обліку злочинів 
(кримінальних проваджень) в Україні (форми звітності). Переваги та 
недоліки сучасної системи обліку злочинів, їх вплив на діяльність 
правоохоронних органів. Зв’язок кримінології з правової 
(кримінальною) статистикою. 
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Поняття кримінологічного прогнозування та його мета. Функції та 
методи кримінологічного прогнозування. Основні методи 
кримінологічного прогнозування: екстраполяція, моделювання, 
експертні оцінки. Види кримінологічного прогнозу. Значення 
кримінологічних прогнозів для діяльності органів внутрішніх справ. 
Етапи кримінологічного прогнозування. 

Кримінологічне планування. Планування попереджувальної 
діяльності правоохоронних органів – один із етапів протидії 
злочинності в державі. Принципи, види та основні етапи 
кримінологічного планування. Значення кримінологічних прогнозів 
для діяльності органів поліції. 

Прогнозування індивідуальної злочинної поведінки. Завдання та 
об’єкти прогнозування індивідуальної злочинної поведінки. Значення 
індивідуальних кримінологічних прогнозів для діяльності 
правоохоронних органів. 

Поняття методики кримінологічних досліджень, їх завдання та 
організація 

Кримінологічний аналіз злочинності дає можливість розробляти 
конкретні заходи, спрямовані на боротьбу з нею, будувати цю роботу 
цілеспрямовано і планомірно, правильно координувати діяльність 
правоохоронних органів і громадських організацій. 

Кримінологічне дослідження — один з видів соціального пізнання 
у його широкому розумінні. Воно здійснюється з використанням усіх 
методів вивчення суспільних явищ. При цьому "заховуються особли-
вості предмета кримінології. У ній використовуються такі загально-
наукові методи: 1) сходження від абстрактного до конкретного; 
2) гіпотеза; 3) історичний метод; 4) порівняння; 5) статистичні методи. 

Сходження від абстрактного до конкретного. Цей метод 
передбачає певний рівень теоретичної підготовки дослідника, 
висунення гіпотез, використання наукових понять, абстрактне 
мислення.  

Гіпотеза, як припущення чогось, дає напрям пошуку, акцентує 
увагу дослідника на тих чи інших моментах дійсності, що вивчаються. 
Гіпотеза, по-перше, має узгоджуватися з установленими в кримінології 
науковими положеннями; по-друге, характеризуватися обґрунтованою 
ймовірністю відповідного припущення. Не кожне припущення є 
гіпотезою. Як правило, під нею розуміють таке припущення, яке 
заслуговує на те, щоб його перевірили. 

Висунення і формулювання гіпотези вимагають оцінки 
теоретичних та емпіричних даних, які вже існують, їх зіставлення з 



 286 

предметом, об’єктом і завданнями дослідження. Ця робота 
проводиться у процесі підготовки дослідницької програми. 

Історичний метод забезпечує вивчення злочинності в історичному 
розрізі, в динаміці. При аналізі злочинності береться, як правило, 
тривалий період, що дає змогу розкривати стійкі характеристики й 
тенденції злочинності, а також її взаємозв’язки з іншими суспільними 
явищами. 

Порівняльний метод використовується для зіставлення 
злочинності у різних державах, різних регіонах України, злочинності 
осіб різної статі, віку, соціального статусу тощо. При цьому 
з’являється можливість отримати нові дані про детермінанти 
злочинності, оскільки її відмінності накладаються на відмінні і 
соціально-економічні та інші процеси в інших державах, регіонах. При 
використанні порівняльного методу встановлюються ті 
характеристики злочинності, які є в одних державах, регіонах і яких 
немає в інших. Такого роду відомості слугують базою для висунення і 
перевірки гіпотез, свідчать про кореляційну залежність злочинності і 
конкретних соціальних умов. 

Статистичні методи широко використовуються при вивченні 
масових явищ, одним з яких є злочинність. Вони дають змогу виявити 
закономірності та тенденції її розвитку. Статистика, знаходячи і 
вимірюючи загальні властивості, визначає закономірності, основані на 
дії закону великих чисел. Проте вона не пояснює внутрішній механізм 
формування цих закономірностей, не встановлює детермінаційних 
зв’язків між певними явищами і процесами. 

Особливе місце у кримінологічних дослідженнях посідають 
конкретно-соціологічні методи, тобто способи вивчення соціальних 
явищ у їх конкретному вияві в певних умовах місця і часу. Цю низку 
методів далі розглянемо окремо. 

Кримінологічне дослідження починається з розробки програми і 
плану аналізу об’єкта, що вивчається. Від ступеня наукової 
обґрунтованості та рівня організаційно-технічного оформлення цих 
документів значною мірою залежить результативність дослідження. 
Програма становить теоретичну основу здійснюваних кримінологом 
процедур дослідження — збору, обробки й аналізу інформації, 
необхідної для отримання наукових результатів. Структура програми 
— це виклад методів аналізу об’єкта відповідно до завдань, що 
вирішуються. Програма мусить відповідати низці вимог, аби всі її 
частини були пов’язані в єдине ціле. 
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Результати кримінологічного дослідження значною мірою 
залежать від його теоретичного обґрунтування, вдалого вибору 
системи емпіричних показників і робочих гіпотез. Погано організоване 
дослідження призводить до помилкових теоретичних висновків та 
неефективних практичних рекомендацій, що не виправдовує тих 
коштів, які витрачаються на його проведення. 

Кожне кримінологічне дослідження має бути належним чином 
підготовлено й організовано. Існує три варіанти організаційно-
технічного плану дослідження: розвідувальний, аналітичний та 
експериментальний. 

Розвідувальний план кримінологічного дослідження 
застосовується тоді, коли немає ясного уявлення про проблему або 
об’єкт дослідження. Мета плану – формулювання проблеми. У тій 
галузі дослідження, де ще мало відповідної наукової літератури або її 
зовсім немає, дослідження починається із загальної розвідки. Розвідка 
дає змогу детальніше й чіткіше сформулювати проблему, вибрати 
набір дослідницьких засобів і методів дослідження, визначити порядок 
їх застосування та черговість завдань, що підлягають вирішенню. 
Нерідко виявляється, що поставлені завдання надто широкі, а знань і 
технічних засобів недостатньо. Усі ці питання уточнюються у процесі 
реалізації розвідувального плану. 

Розвідувальний план передбачає три основні етапи роботи: 
вивчення документів, проведення інтерв’ю і здійснення спостережень. 
Передусім рекомендується переглянути всю літературу з обраної теми, 
як вітчизняну, так і зарубіжну, не забуваючи про суміжні галузі знань. 
При цьому складається найповніша бібліографія і опрацьовуються 
літературні джерела. Метою інтерв’ювання фахівців-вчених і 
практиків є отримання додаткових знань про об’єкт, що вивчається, і 
формулювання низки первинних гіпотез. Рекомендується заздалегідь 
скласти список осіб і установ, до яких треба звернутися за 
консультацією. 

Спостереження є завершальним етапом розвідки. На цей момент 
кримінолог вже має у своєму розпорядженні певну інформацію. Робота 
за розвідувальним планом завершується чітким формулюванням 
проблеми. Цей план треба відрізняти від такої дослідницької 
процедури, як пілотажне дослідження. Мета розвідувального плану – 
постановка проблеми і висунення гіпотез, а пілотаж здійснюється для 
перевірки методики і техніки дослідження.  

Аналітичний план кримінологічного дослідження застосовується 
у тих випадках, коли наявні знання про проблему дають можливість 
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визначити його об’єкт і сформулювати описову гіпотезу про 
структурно-функціональні зв’язки і класифікаційні характеристики 
об’єкта, що вивчається. Мета цього плану полягає в тому, щоб 
перевірити дану гіпотезу і в разі підтвердження отримати точні якісно-
кількісні параметри об’єкта. При цьому буде недостатньо вивчення 
наукової літератури, неформалізованих спостережень та інтерв’ю. Тут 
застосовується інший набір засобів дослідження: вибіркове або 
суцільне обстеження, анкетування, групування, кореляційний аналіз 
отриманих даних тощо. 

Експериментальний план кримінологічного дослідження 
застосовується тоді, коли знання про об’єкт дають змогу 
сформулювати пояснювальну гіпотезу. Мета плану – встановити 
причинно-наслідкові зв’язки в об’єкті, розкрити не лише структуру, а й 
чинники, що зумовлюють його функціонування та розвиток. Фактично 
аналітичний план завжди містить у собі елементи експериментального: 

У кожному дослідженні розробляється одна або кілька процедур 
збирання інформації, описуються методи й техніка збору, способи і 
порядок їх застосування. Методично грамотне дослідження завжди 
передбачає у програмі перспективу подальшої обробки та аналізу 
отриманої інформації. Воно не зводиться тільки до збирання 
емпіричних даних. Його мета – дати науково обґрунтовану 
інтерпретацію фактів, а це в свою чергу має на увазі обробку зібраного 
матеріалу на основі заздалегідь розробленої схеми. 

У кримінології розрізняють два типи обробки інформації. Перший 
– це статистичний аналіз первинної інформації. Основними засобами 
тут виступають математика і логіка. У результаті дослідник має 
інформацію, придатну для теоретичного аналізу і внесення практичних 
рекомендацій. Цей вид називається вторинною інформацією. Другий 
тип обробки кримінологічної інформації – це теоретична 
інтерпретація, аналіз вторинної інформації. 

Обробка первинної інформації – це робота з тим масивом даних, 
який отриманий за допомогою методів збору інформації, передбачених 
у програмі кримінологічного дослідження. Сам по собі цей масив не 
придатний для теоретичного аналізу. Первинна обробка впорядковує, 
класифікує емпіричний матеріал, роблячи його придатним для аналізу. 

Аналіз вторинної кримінологічної інформації включає такі 
процедури: визначення порядку аналізу вторинної інформації, який 
встановлюється, виходячи з цілей і завдань кримінологічного 
дослідження; вибір методів аналізу даної інформації. Остання 
процедура зводиться до комбінування різних методів наукового 
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пізнання, а саме: формальної логіки, історичного і логічного методів, 
методу сходження від абстрактного до конкретного, індуктивного і 
дедуктивного, аналогії, формалізації, аксіоматичного методу, 
моделювання, узагальнення, експерименту, опису і класифікацій, 
типологізації, системного аналізу тощо. 

Наочності результатів дослідження допомагає застосування: 
а) діаграм: лінійних в одному вимірюванні (у прямокутній системі 

координат або в полярній); стовпчикових (ізольованих або пов’я-
заних); секторних (фігури, знаки); площинних (у двох вимірюваннях), 
прямокутних або кругових (у трьох вимірюваннях); б) картограм, 
побудованих на основі географічної чи топографічної плану-карти; 

в) картограм, що являють собою комбінації карт і діаграм або карт 
і фігурних знаків. 

Теоретична інтерпретація кримінологічної інформації. Додер-
жання логічних і математичних правил забезпечує лише формальну 
істинність припущень. Математична обробка використовується для 
того, щоб первинній кримінологічній інформації надати форму, 
придатну для змістовної інтерпретації. Ось чому не можна перебіль-
шувати можливостей комп’ютерної обробки зібраного матеріалу. 

У процесі змістовного аналізу – осмислення, пояснення 
здійснюється шляхом логічних операцій. Тільки обробивши 
кримінологічну інформацію, отриману внаслідок дослідження, можна 
зіставити її з гіпотезою. Шляхом такого зіставлення встановлюється 
істинність висловлених припущень. Таким чином, гіпотеза 
перетворюється на наукову схему. На основі нового знання 
формулюються рекомендації для розв’язання практичних завдань, що 
призвели до даної кримінологічної проблеми. 

Широко поширився нині вибірковий метод. Майже всі 
кримінологічні дослідження базуються на вибіркових спостереженнях. 
Щоб вивчати якусь кримінологічну проблему, дослідник повинен 
відібрати таку частину об’єктів спостереження, яка представлятиме 
явище, що досліджується. Постановка завдання про вибірку для 
кримінологічного дослідження загалом не може бути чітко 
сформульована. Вона може бути дана лише в кожному конкретному 
випадку, коли є можливість сформулювати критерій, що дає змогу 
оцінити якість відібраної для дослідження частини об’єктів 
спостереження (вибіркової сукупності). 
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Методика і техніка збору первинної кримінологічної 
інформації 

Аналіз документів. У кожному суспільстві документи є засобом 
обміну інформацією. Коло кримінологічно-значимих документів 
настільки широке, що будь-яке емпіричне дослідження фактично 
починається з аналізу якихось документів. Вони поділяються на 
архівні, періодичні, статистичні та спеціальні документи дослідження. 

Для цілей кримінологічного дослідження найчастіше 
використовуються архівні кримінальні справи, їх аналіз може бути 
корисний при виробленні критеріїв оцінки того чи іншого феномена і в 
деяких випадках  для контролю результатів досліджень, проведених 
іншими методами. 

Зв’язок між статистичними матеріалами і кримінологією настільки 
тісний, що у деяких випадках лише чисто формально можна провести 
між ними межу. Більше того, сама ідея конкретних кримінологічних 
досліджень зобов’язана своїм походженням досвіду соціально-
економічної статистики. Природно, що майже всі кримінологічні 
дослідження спираються на якісь статистичні дані. Всебічний аналіз 
таких матеріалів дає підстави для узагальнюючих кримінологічних 
висновків. 

Традиційний (класичний) аналіз – все різноманіття розумових 
операцій, спрямованих на інтерпретацію відомостей, що містяться у 
документі. Інформація, яка цікавить кримінолога, зазвичай є у 
документі у прихованому вигляді і далеко не завжди відповідає цілям 
кримінологічного дослідження. Традиційний аналіз означає 
перетворення первинної форми цієї інформації на потрібну 
дослідникові. Фактично, це не що інше, як інтерпретація змісту 
документа, його тлумачення з позицій, які цікавлять кримінолога. 

Контент-аналіз – це техніка виведення висновку, що здійснюється 
шляхом об’єктивного виявлення відповідних характеристик тексту. 
Застосування такої техніки передбачає деякі стандартизовані 
процедури, які часто вимагають вимірювання. 

Контент-аналіз доцільний у випадках, коли потрібний високий 
ступінь точності або об’єктивності аналізу; за наявності великого за 
обсягом і несистематизованого матеріалу. Контент-аналіз корисний і 
тоді, коли поняття, важливі для дослідження, часто з’являються у 
документах, що вивчаються, наприклад, при роботі з відповідями на 
відкриті запитання анкет або коли велике значення має сама мова 
джерела інформації. 



 291

Спостереження являє собою спосіб збирання первинної 
кримінологічної інформації про об’єкт, що вивчається, шляхом 
безпосереднього сприйняття і прямої реєстрації його ознак. Труднощі 
застосування цього методу поділяються на суб’єктивні (пов’язані з 
особою спостерігача) та об’єктивні (що не залежать від нього). До 
суб’єктивних труднощів спостереження належить можливість оцінки 
дій інших людей через призму власного "я", свою систему ціннісних 
орієнтацій. До об’єктивних труднощів передусім треба віднести 
обмеженість спостереження часом, коли відбувається подія. Крім того, 
далеко не всі соціальні факти піддаються безпосередньому 
спостереженню. 

Залежно від ролі спостерігача в кримінологічній ситуації, що 
досліджується, розрізняють включений і невключений види 
спостереження. При невключеному спостереженні дослідник або його 
помічники перебувають поза об’єктом, що вивчається. Вони зі сторони 
спостерігають процеси, не втручаючись у їх хід; вони просто 
реєструють хід подій. Включеним є таке спостереження, при якому 
дослідник безпосередньо задіяний у процесі, що вивчається, перебуває 
в контакті з людьми, за якими спостерігає, і бере участь у їх діяльності. 
Міра включеності спостерігача в ситуацію може коливатися у досить 
широкому діапазоні: від "пасивного" до "активного" включення, коли 
він зливається з колективом, який досліджується.  

Можливості кримінологічних досліджень значно розширюються із 
застосуванням такого конкретно-соціологічного методу, як 
опитування. Це спосіб збирання первинної вербальної інформації, 
оснований на безпосередній (інтерв’ю) або опосередкованій (анкета) 
соціально-психологічній взаємодії дослідника та опитуваного 
(респондента). 

Перш ніж розробляти запитальник, підбирати інтерв’юерів, 
потрібно розібратися в контингенті респондентів, чи здатні вони 
давати правдиві відповіді на запитання. Для отримання достовірних 
даних треба, щоб опитуваний: 1) сприйняв відповідну інформацію; 
2) правильно зрозумів її; 3) зміг пригадати, якщо це потрібно, про якісь 
події минулого; 4) обрав правдиву відповідь на поставлені запитання; 
5) зміг адекватно її висловити. Необхідно також, щоб опитуваний не 
лише міг, а й хотів щиро відповісти на запитання. 

Кримінологічний опитувальник (бланк інтерв’ю або анкета) є 
вимірювальним інструментом, основне призначення якого – 
встановити певні ознаки особи респондента. 
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Для того щоб респондент міг дати правдиву інформацію, треба 
підготувати його: пояснити зміст запитальника, а в разі анкетування — 
правила заповнення анкети, і поступово, задаючи запитання, підвести 
його до теми дослідження. Не можна одразу задавати складні 
запитання, оскільки респонденту потрібна психологічна розминка, 
кілька легких запитань, які ввели б його в курс опитування і наблизили 
до основної проблематики. 

Зміст цієї фази – розвідка, зондажування. Її розробка дуже 
відповідальна, і, крім знань у галузі психології спілкування, вимагає 
від дослідника попереднього знайомства з аудиторією, якій 
адресується інтерв’ю або анкета. Основне завдання цієї фази – 
встановити контакт з респондентом, зав’язати розмову. 

Основний зміст кінцевої фази опитування – досягнення 
поставленої мети, тобто збір інформації, потрібної для вирішення 
намічених завдань. У цій фазі інтерес респондентів до дослідження 
може згасати. Для його підвищення використовують функціонально-
психологічні запитання, які мають бути цікавими для опитуваних. 
Чоловіків, наприклад, можна спитати про футбол, жінок — про моду. 
Основна мета цих запитань — зняти втому і підвищити інтерес до 
дослідження. 

Статистичний метод у кримінології 
На даному методі ми зупинимося детальніше внаслідок його 

особливої значимості для кримінологічних досліджень. Останні 
неможливі без використання показників статистики (обліку), а також 
тих її прийомів, за допомогою яких аналізується отримана інформація. 
Однією з численних галузей статистики є правова статистика, яка 
кількісно досліджує різні аспекти правових порушень – кримінальних, 
адміністративних, цивільних, їхні структуру, динаміку, детермінанти 
та сукупність засобів боротьби з ними. Правова статистика відображає, 
як охороняється суспільний і державний устрій, власність, гарантовані 
Конституцією України права та інтереси громадян, підприємств, 
установ, організацій тощо. Основним завданням правової статистики є 
облік порушень законності, а також заходів боротьби з ними. 

Статистичне вивчення злочинності – складний багатоступеневий 
процес. У ньому виділяють такі етапи: 

1) статистичне спостереження; 
2) зведення зібраного матеріалу; 
3) обробка й аналіз зведених статистичних показників. Ці етапи 

нерозривно пов’язані між собою і проводяться за заздалегідь 
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складеним планом, який охоплює всі сторони статистичного 
дослідження. 

Статистичне спостереження – це реєстрація і збір за заздалегідь 
розробленою програмою окремих фактів явища, що вивчається 
(злочинності), та його властивостей. Статистика вивчає масові 
процеси, де, як уже зазначалося, проявляється закон великих чисел. 
Тому статистичному спостереженню підлягає маса окремих елементів 
явища, яке нас цікавить. Вся сукупність зареєстрованих окремих 
фактів явищ, що досліджуються, називається статистичною 
сукупністю, або об’єктом спостереження, а окремі її неподільні 
елементи – одиницями сукупності. Отже, об’єкт статистичного 
спостереження складається з окремих елементів. Повне уявлення про 
об’єкт можна дістати, якщо використати такі поняття статистики, як 
одиниця спостереження, одиниця сукупності та одиниця виміру. 

Одиниця спостереження – це джерело, звідки надходить початкова 
статистична інформація. 

Одиниця сукупності – це всі ознаки, що реєструються у процесі 
статистичного спостереження і становлять неподільний елемент 
сукупності. 

Одиниця виміру в правовій статистиці показує, в яких величинах 
обчислюється соціально-правові явища. 

Розрізняють кілька видів статистичного спостереження. Якщо 
реєстрацією охоплено всі одиниці сукупності, то таке спостереження 
буде суцільним. Прикладом може бути реєстрація в органах 
внутрішніх справ злочинів та осіб, які їх вчинили, що здійснюється за 
формами № 1 і № 2. 

В окремих випадках уявлення про всю сукупність можна дістати, 
дослідивши лише її частину. Таке спостереження називається 
вибірковим. Практика показує, що вибіркове дослідження при його 
правильній організації дає достовірні дані про всю сукупність. 
Докладніше це питання розглядатиметься далі. 

За обліком фактів у часі статистичне спостереження може бути 
поточним, коли факти реєструються постійно, в міру їх виникнення 
(реєстрація заяв про злочини у чергових частинах органів внутрішніх 
справ), та перервним, за якого реєстрація фактів не пов’язана з часом 
їх виникнення, а відображає їх стан на певну дату (наприклад, стан 
злочинності за місяць, квартал, рік). Головним при організації 
статистичного спостереження є визначення його програми. 

Програмою статистичного спостереження називається перелік 
питань, на які необхідно отримати відповіді по кожній одиниці 
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сукупності при статистичному спостереженні. Тому розробка 
програми і забезпечення достовірності зібраних даних – необхідна 
умова статистичного дослідження. Питання програми розміщуються 
на спеціальному бланку – статистичному формулярі. Розрізняють два 
види формулярів: карткові і списочні. При картковій системі кожна 
одиниця сукупності та всі її ознаки реєструються на окремій картці 
(картка ф. № 1 на зареєстрований злочин). При списочній системі в 
одному журналі чи формулярі реєструються відомості про дві і більше 
одиниць спостереження. Збір статистичних показників здійснюється у 
двох основних формах: офіційна статистична звітність підприємств, 
установ, організацій та спеціальні статистичні обстеження. 

Офіційна статистична звітність – це нормативно закріплена у 
встановлених формах і часі звітність нижчестоящих перед 
вищестоящими установами, що містить сукупність документів, які 
дають відповіді на питання програми статистичного спостереження за 
певний (звітний) період. Розрізняють державну та внутрішньовідомчу 
звітність. Перша є загальнообов’язковою для всіх підприємств, 
установ, організацій, а друга використовується для 
внутрішньовідомчих потреб. Централізоване керівництво статистикою 
здійснює Державний комітет статистики України. 

Основними об’єктами кримінально-правової статистики є: 
а) злочинність (усі злочини, передбачені кримінальним 

законодавством України); 
б) злочинці (особи, які вчинили дії, передбачені кримінальним 

законом як злочини); 
в) покарання (заходи державного примусу за вчинені злочини). 
Характеристика одиниць об’єктів кримінально-правової 

статистики відображається показниками документів первинного обліку 
органів поліції, прокуратури, судів та установ з виконання покарань. 
Правильна організація первинного обліку о обов’язкова умова 
складання статистичних звітів про злочинність, судимість, діяльність 
правоохоронних органів щодо протидії злочинності. 

Статистичний облік кримінально-правової статистики – це 
суцільне статистичне спостереження злочинів, осіб, які їх вчинили, а 
також результатів діяльності органів, що здійснюють боротьбу зі 
злочинністю, основане на заповненні відповідних документів (у 
картковій або журнальній формі). З січня 1996 р. діє єдина система 
обліку і звітності за показниками, що характеризують стан злочинності 
в Україні та роботу правоохоронних органів з протидії їй. В Україні 
існує єдина система офіційного статистичного обліку злочинів. 
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Випадковий відбір являє собою вибірку з генеральної сукупності 
певної кількості елементів за принципом лотереї (скажімо, третій, 
п’ятий або десятий елемент сукупності, яка досліджується).  

Статистичне зведення – це підрахунок одиниць первинного обліку 
і зведення їх у сукупність за певними ознаками. Наприклад, за видами 
злочинів. Зведення може бути централізованим і децентралізованим. 
При централізованому зведенні первинні документи і направляються у 
центр, де їх опрацьовують. 

Поняття, завдання і види кримінологічного прогнозування 
Кримінологічне прогнозування є частиною соціального прогнозу, 

який охоплює всі явища і процеси життєдіяльності суспільства: 
перспективи розвитку науки й техніки, економіки, демографічних й 
етнічних процесів, охорони здоров’я, освіти, мистецтва, держави і 
права тощо. Тому видами галузевого прогнозування можуть бути будь-
які специфічні сфери суспільства. Однією з важливих галузей 
соціального прогнозування виступає передбачення розвитку 
кримінологічно значимих явищ і процесів. 

Будь-яке прогнозування – це спроба проникнути у майбутній стан 
прогнозованого явища. Прогнозування – це процес отримання 
наукового знання про майбутнє, що ґрунтується на закономірностях 
певних явищ, в результаті аналізу їх стану в минулому і сьогоденні. 
Прогноз – це результат передбачення, висновок про ймовірність 
настання певних змін в об’єкті дослідження. 

Таким чином, кримінологічне прогнозування – це діяльність, 
спрямована на обробку і аналіз кримінологічної інформації з метою 
одержання знання про майбутній стан злочинності, окремих її видів і 
груп або вірогідності вчинення злочину окремою особою. 
Кримінологічний прогноз – це висновок, одержаний в результаті 
прогнозування про майбутній рівень, структуру, динаміку злочинності, а 
також про реальну можливість вчинення злочину конкретною особою. 

Метою кримінологічного прогнозування (відповідно до предмета 
кримінології) є встановлення всіх параметрів злочинності в 
майбутньому, виявлення на цій основі небажаних тенденцій та пошук 
засобів їх зміни у позитивному напрямку. 

Кримінологічний прогноз повинен дати відповідь на такі 
запитання: 

– як виглядатимуть із заданою вірогідністю на відповідний термін 
основні показники злочинності (стан, рівень, структура, динаміка); 

– яка ймовірність змін у видах злочинності, а відтак і в категоріях 
злочинців; 
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– які саме чинники і за якою силою негативно чи позитивно 
впливатимуть на злочинність; 

– які категорії осіб можуть поповнити коло злочинців; 
– яке існує співвідношення між найближчими і більш віддаленими 

завданнями боротьби зі злочинністю та які заходи найпридатніші для 
їх досягнення. 

У кримінологічному прогнозуванні використовуються певні 
методи. Найпоширенішим є метод екстраполяції. Його сутність 
полягає у співставленні минулого і сучасного станів досліджуваного 
об’єкту та перенесенні на майбутнє виявлених закономірностей його 
розвитку. 

Точнішим є метод моделювання. Він передбачає прогнозування 
кількісних характеристик злочинності, які відображають її залежність 
від дії соціально-економічних, політичних, ідеологічних, правових та 
інших чинників. Підставивши у модель значення факторів, що 
обумовлюють злочинність на прогнозований період, визначають 
майбутній її стан. Складність даного методу полягає у тому, що ще 
недостатньо вивчені всі чинники злочинності, механізм їх взаємодії та 
сила впливу кожного з них на злочинність. Слабко використовуються 
математичні методи і комп’ютерні технології обробки емпіричного 
матеріалу. 

Якість кримінологічних прогнозів підвищується при поєднанні 
екстраполяції і моделювання з методами експертних оцінок. Останній 
полягає в узагальненні думок фахівців щодо можливих змін кількісних 
і якісних показників злочинності за прогнозований відтинок часу. 
Існують певні правила збору, обробки, аналізу й узагальнення 
експертних оцінок. 

За термінами кримінологічні прогнози поділяються на 
короткострокові (1-3 роки), середньострокові (до 5 років) і 
довгострокові (10 і більше років). Чим довший термін прогнозу, тим 
менша його достовірність (так само, як і в метеорологічних прогнозах). 

Практичне значення кримінологічного прогнозування полягає у 
забезпеченні планової і цілеспрямованої діяльності державних органів 
і громадських організацій, які беруть участь у боротьбі зі злочинністю. 
Вони орієнтуються на вибір адекватних засобів протидії цьому 
негативному явищу з урахуванням як наявних ресурсів, так і тих, що 
з’являться згодом. Прогнозування дозволяє заздалегідь підготуватися 
до вирішення нових проблем, застерегти суб’єктів профілактики від 
такої ситуації, коли вони постають перед здійсненим фактом і змушені 
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займатися вже наслідками, які склалися, не маючи можливості діяти на 
випередження.  

Під прогнозуванням індивідуальної злочинної поведінки 
розуміється кримінологічне судження щодо визначення ступеня 
вірогідності вчинення конкретною особою злочину в майбутньому, 
відмови від злочинної діяльності або законослухняної поведінки після 
відбування покарання. 

На думку А.П. Закалюка, методика індивідуального кримінологіч-
ного прогнозування має складатися з чотирьох частин, забезпечуючи 
послідовне вирішення наступних завдань: 

– вивчення сучасного і минулого характеру поведінки особи й 
чинників, що її обумовлюють, середовища та ситуації, їх ознак, 
закономірностей формування, розвитку та проявів (здійснюється, як 
правило, шляхом застосування соціологічних методів і носить назву 
“методика ретроспекції”); 

– виявлення серед ознак, вказаних в п. 1, тих із них, які мають 
прогностичне значення; встановлення їх якісної ролі та кількісних 
показників, у тому числі в системі показників, найзручніших для 
практичного прогностичного застосування (найчастіше проводиться з 
використанням кількісних методів та шляхом кримінологічної 
інтерпретації результатів і носить назву “методика діагностики”); 

– створення прикладної моделі прогнозу злочинної поведінки 
(використовується метод моделювання ознак, зазначених у п. 2, та 
кількісних методів для визначення вірогідності прогнозованих 
висновків; це методика, власне, прогнозу); 

– практичне прогнозування (здійснюється завдяки створенню і 
застосуванню методики, що визначає порядок, правила та способи 
користування прогностичною моделлю). 

Треба зазначити, що наприкінці 60 – початку 70-х років минулого 
століття вітчизняні кримінологи почали активно розробляти проблему 
індивідуального кримінологічного прогнозування. Праця Г.А. Аванесова 
“Теория и методология криминологического прогнозирования” дала 
поштовх до створення відповідних методик. Вагомий внесок у цю справу 
зробили Ю.М. Антонян, Ю.Д. Блувштейн, А.Ф. Зелінський, 
А.П. Іващенко, Л.А. Ігнатьєв, Г.М. Міньковський, А.А. Новіков та інші. 

Дослідження показали, що тип особи є своєрідною інтегративною 
моделлю, яка дає змогу встановлювати відповідність конкретної особи 
даній моделі. Виділення типів особи злочинців, а також осіб, від яких з 
високим ступенем ймовірності можна очікувати скоєння злочину, 
лежить в основі моделей їх типових ознак. Прогноз злочинної 



 298 

поведінки базується на встановленні належності (або неналежності) 
ознак даної особи до вказаних моделей. 

Типологія осіб проводиться, як правило, за трьома критеріями: 
характером і змістом антисоціальної спрямованості; її інтенсивністю; 
глибиною антисуспільної спрямованості.  

Так, за глибиною антисуспільної спрямованості виокремлено осіб: 
асоціального типу, антисоціального типу, суспільно небезпечного 
типу. В свою чергу, останній тип поділяється на осіб: некримінального 
різновиду, передкримінального різновиду і кримінального різновиду. 
В ході емпіричних досліджень були виявлені ознаки, значимі для 
прогнозу злочинної поведінки. Вони, як правило, показують негативне 
ставлення особи до таких соціальних цінностей, як праця, освіта, 
культура, сім’я, виховання підростаючого покоління, нормальне 
спілкування з людьми, дотримання норм моралі і права, тобто свідчать 
про належність до типу осіб антисуспільної спрямованості; вказують, 
що ці особи своєю поведінкою завдають шкоди названим соціальним 
цінностям, тобто відносяться до суспільно небезпечного типу. 

Поняття, завдання і види кримінологічного планування 
Кримінологічне планування становить собою цілеспрямований 

процес розробки плану, в якому на основі цілей і завдань боротьби зі 
злочинністю окреслюються шляхи й засоби їх досягнення, нормативне, 
інформаційне, організаційне, методичне та ресурсне забезпечення на 
визначений термін. 

Кримінологічне планування може бути ефективним за умови 
включення його як елементу системи соціального управління, зокрема 
суб’єктів профілактики злочинів. Дієвість їх роботи залежить від: 

– чіткого усвідомлення всіма і кожним своїх функціональних 
обов’язків; 

– належного забезпечення відповідними ресурсами; 
– знання умов майбутньої ситуації, в якій доведеться реалізовувати 

покладені на них завдання; 
– координації дій усіх ланок системи з метою оптимального 

досягнення спільної мети. 
План – це різновид управлінського рішення, поданого у вигляді 

системи взаємопогоджених і взаємопов’язаних заходів, які потрібно 
здійснити у встановленій послідовності та визначені строки з метою 
досягнення поставлених цілей. 

Планування – це формування низки планів в системі певної 
галузі. Скажімо, якщо йдеться про правоохоронні органі, то маються 
на увазі плани як цього міністерства, так і усіх служб та підрозділів.  
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Комплексне планування охоплює розробку міжвідомчих завдань і 
засобів боротьби зі злочинністю на певній території чи сфері 
суспільного життя. Основне його завдання в тому, щоб об’єднати 
різних суб’єктів профілактики злочинів і спрямувати їх зусилля у 
єдине русло цілеспрямованої діяльності. Прикладом такого 
планування є Комплексна програма профілактики правопорушень на 
2007-2009 роки (останні 7 років не було прийнято жодної програми 
протидії чи профілактики злочинності в Україні). 

Кримінологічне планування ґрунтується на наступних принципах: 
– наукової обґрунтованості, який полягає в тому, що планування 

повинно здійснюватися на основі наукового аналізу об’єктивної 
дійсності, в умовах якої реалізовуватиметься план. При цьому мають 
бути науково обґрунтовані: завдання органу, що реалізує план, його 
ресурсне забезпечення, передбачення майбутньої ситуації, в якій йому 
доведеться діяти. 

– законності, який передбачає розробку планів відповідно до 
чинного законодавства. 

– актуальності, який означає необхідність у процесі планування 
визначити пріоритетні напрямки профілактичної діяльності. 

– реальності, який вимагає врахування об’єктивних можливостей 
суб’єктів профілактики.  

– конкретності, який передбачає однозначність змісту 
запланованих заходів, термінів їх виконання, суб’єктів реалізації та 
контролю. 

– несуперечливості, який означає узгодження в межах плану усіх 
його складових частин, аби вони не суперечили один одному.  

– субординації, який полягає у підпорядкуванні заходів 
короткострокових планів довгостроковим, нижчих ланок суб’єктів 
профілактики вищим. 

– інформативності, який розглядається у двох аспектах. Згідно з 
першим, цей принцип означає складання плану на підставі повної й 
достовірної інформації. Відповідно до другого аспекту, план повинен 
розроблятися таким чином, щоб при якомога меншому обсязі 
знакового масиву містити якнайбільше необхідної інформації. 

Кримінологічне планування має свої етапи. Основними з них є: 
1. Підготовчий. Змістом цього етапу є збір та обробка криміно-

логічної інформації, визначення основних завдань на планований 
термін. 

2. Збору пропозицій. Тут особа, відповідальна за складання плану, 
доводить отриману на підготовчому етапі інформацію до керівництва 
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суб’єктів попередження злочинності, а потім узагальнює їх пропозиції 
і вносить до відповідного плану. 

3. Узгодження плану. Цей етап передбачає координацію дій 
окремих суб’єктів з урахуванням їх наявних ресурсів, а також 
узгодження заходів нижчестоящих органів з планом вищестоящих. 

4. Затвердження плану. Останній етап, на якому керівник 
відповідного суб’єкта профілактики злочинів, перевіривши 
відповідність плану основним завданням, що стоять перед ним, та 
планам вищестоящих органів, затверджує його. 

Для реалізації принципів планування використовують відповідні 
методи. При цьому на кожному етапі суб’єкт планування повинен 
обирати найдоцільніші з них. На першому етапі застосовуються 
методи, які умовно можна об’єднати в групу методів збирання та 
обробки інформації. Сюди відносяться: 

1) соціологічні методи – анкетування, інтерв’ювання, опитування, 
спостереження; 

2) математичні методи – сітьового, лінійного, динамічного 
планування, метод послідовних наближень, балансовий метод.  

Важливою умовою, яка забезпечує високу ефективність плану, є 
контроль за його виконанням. Це особливо стосується діяльності 
спрямованої на боротьбу з таким складним і багатогранним явищем, як 
злочинність. 

Планування тісно пов’язане з кримінологічним прогнозуванням. 
Щодо їх співвідношення, то у науковій літературі існують різні 
погляди. Одні автори стверджують, що прогнозування – це процес, 
який передує плануванню. Інші вважають, що це етап, наступний за 
плануванням, який охоплює перспективи, що не піддаються 
плануванню. Треті уявляють прогнозування як передбачення 
некерованих процесів природи і суспільства, а планування – як засіб 
регулювання керованих процесів. 

Кримінологічне планування можливе за певних умов, а саме: 
– наявності конкретної кінцевої мети, щоб процес планування не 

перетворився у безладні дії; 
– визначеності у часі, в межах якого ця мета має бути досягнута; 
– визначеності у засобах, які використовуватимуться для реалізації 

поставлених завдань; 
– кінцева мета не повинна бути жорстко прив’язана до засобів її 

здійснення. 
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Контрольні питання по темі: 
Що представляє собою прогнозування злочинності? 
Що представляє собою планування заходів протидії злочинності?  
Чи потрібна сучасній Україні діяльність з прогнозування 

злочинності?  
Які є сучасні проблеми у прогнозуванні злочинності?  
Які є сучасні проблеми у розробці заходів протидії злочинності?  
Чи правильним є рішення чинної влади не приймати нових 

програм з протидії, попередження та профілактики злочинності?  
На який період найкраще приймати програми протидії та 

попередження злочинності?  
Чи можна правовими засобами подолати злочинність? 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ № 8 

Завдання № 1 
Скласти графіки можливого розвитку криміногенної ситуації 

(прогнозу) по найбільш небезпечних та поширених злочинах проти 
життя та здоров’я особи на найближчі 5 років (на підставі аналізу 
статистичних даних Генеральної прокуратури України по відкритих 
кримінальних провадженнях). Для цього необхідно заповнити надану 
таблицю і на її основі скласти графіки прогнозу показників (таблицю 
краще розташовувати в альбомному варіанті). 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Злочини проти життя 
та здоров’я особи 

        

ст. 115 КК України         
ст. 119 КК України         
ст. 129 КК України         
ст. 121 КК України         
ст. 122 КК України         
ст. 125 КК України         
ст. 120 КК України         
ст. 130 КК України         
ст. 134 КК України         
ст. 135 КК України         
ст. 136 КК України         
ст. 142 КК України         
ст. 143 КК України         
ст. 144 КК України         

Завдання № 2 
Скласти графіки можливого розвитку криміногенної ситуації в 

країні, області по найбільш небезпечних та поширених злочинах проти 
власності на найближчі 5 років (на підставі аналізу статистичних 
даних Генеральної прокуратури України по відкритих кримінальних 
провадженнях). 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Злочини проти 
власності 

        

ст. 185 КК України         
ст. 186КК України         
ст. 187 КК України         
ст. 189 КК України         
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 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ст. 190 КК України         
ст. 191 КК України         
ст. 194 КК України         
ст. 197-1 КК України         
ст. 198 КК України         

Завдання № 3 
Скласти графіки можливого розвитку криміногенної ситуації в 

країні, області по найбільш небезпечних та поширених злочинах проти 
громадського порядку та моральності на найближчі 5 років (на підставі 
аналізу статистичних даних Генеральної прокуратури України по 
відкритих кримінальних провадженнях). 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Злочини проти 
громадського порядку 
та моральності 

        

ст. 293 КК України         
ст. 294 КК України         
ст. 296 КК України         
ст. 297 КК України         
ст. 299 КК України         
ст. 300 КК України         
ст. 301 КК України         
ст. 302 КК України         
ст. 303 КК України         
ст. 304 КК України         

Завдання № 4 
Скласти анкету для опитування пересічних громадян з метою 

з’ясування їх думки щодо якості роботи органів патрульної поліції. 

Завдання № 5 
Скласти анкету для опитування пересічних громадян з метою 

з’ясування їх ставлення до покарання за умисні вбивства. 

Завдання № 6 
Визначити коло заходів, які може здійснити дільничний офіцер 

поліції на дільниці обслуговування (район в місті) для запобігання і 
профілактики квартирних крадіжок. 
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Завдання № 7 
Визначити коло заходів, які може здійснити дільничний офіцер 

поліції на дільниці обслуговування (район в місті) для запобігання і 
профілактики створення наркопритонів. 

Завдання № 9 
Визначити коло заходів, які може здійснити дільничний офіцер 

поліції, оперуповноважений карного розшуку на дільниці 
обслуговування (район в місті) для запобігання і профілактики 
насильства серед неповнолітніх. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПО ТЕМІ № 9 

1. Методика проведення кримінологічних досліджень – це: 
а) заздалегідь розроблена система заходів; 
б) сукупність методів; 
в) програма яка складається із завдань; 
г) заходи, що забезпечують виконання поставлених завдань. 
д) анкета. 
 

2. Метод кримінологічного дослідження преставляє собою: 
а) прийом та способи дослідження; 
б) основні напрями діяльності; 
в) шляхи наукового пізнання світу; 
г) висунення і формування гіпотез; 
д) місце збору кримінологічної інформації. 
 

3. Кримінологічне дослідження представляє собою: 
а) висунення і формулювання гіпотези; 
б) взаємозв’язок злочинності з іншими негативними явищами; 
в) спосіб вивчення соціальних явищ; 
г) один із видів соціального пізнання в його широкому розумінні; 
д) організація, яка проводить кримінологічне дослідження. 
 

4. Метод сходження від абстрактного до конкретного в 
кримінологічному дослідженні передбачає: 

а) результат оцінки спеціалістами характеру та ступеня впливу 
досліджуваного об’єкта (або окремих його сторін) на злочинність; 

б) відбір за спеціальними методиками частини генеральної 
сукупності;  

в) певний рівень теоретичної підготовки дослідника, висунення 
гіпотез, використання наукових понять, абстрактне мислення; 

г) обробку та аналіз статистичних даних, при якому сукупність 
явищ, що вивчаються розподіляється на однорідні за певними 
ознаками групи, кожна з яких характеризується системою 
статистичних показників; 

 
5. Висунення гіпотези в кримінології дає можливість: 

а) описати властивості, закономірності, тенденції, фактори 
злочинності або окремого її виду, а також визначити ознаки особи 
злочинця певного типу; 
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б) акцентувати увагу дослідника на певних моментах дійсності, що 
вивчається; 

в) виявити закономірності розвитку негативних соціальних явищ; 
г) оцінити теоретичні та емпіричні дані, що уже існують, та 

співставити їх з предметом, об’єктом і завданнями дослідження; 
д) визначити вид злочину, що досліджується. 
 

6. Історичний метод в кримінологічному дослідженні забезпечує: 
а) висвітлення окремих явищ на певній території за певний період 

часу; 
б) аналіз злочинності за минулий період; 
в) конкретизацію індивідуальних заходів попередження; 
г) конкретизацію загально соціальних та спеціально-

кримінологічних заходів профілактики; 
д) вивчення злочинності в історичному розрізі, в динаміці. 
 

7. Порівняльний метод в кримінології, це: 
а) співставлення злочинності в різних регіонах України, 

злочинності осіб різної статі, віку, соціального статусу тощо; 
б) комплекс взаємопов’язаних заходів, що проводяться 

державними органами і громадськістю з метою зниження рівня 
злочинності і усунення причин, що її породжують; 

в) імовірне припущення про майбутній стан злочинності, її 
детермінант та можливості профілактики, яке включає в себе якісну 
оцінку передбачуваних змін та зазначення приблизних строків; 

г) метод вивчення даних кримінально-правової статистики; 
д) методика вивчення відомостей кримінальної соціології. 
 

8. Статистичні методи в кримінології використовуються: 
а) при співвідношенні рецидивної та первинної злочинності; 
б) допомагають визначити стан, рівень, структуру, динаміку 

злочинності; 
в) при вивченні масових явищ, одним з яких є злочинність; 
г) при вивченні кількісної сторони правових явищ; 
д) при порівнянні злочинів.  
 

9. Конкретно-соціологічні методи в кримінології представляють 
собою: 

а) способи вивчення соціальних явищ у їх конкретному прояві в 
певних умовах місця і часу; 
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б) засоби дослідження суспільства; 
в) процес реалізації внутрішньої детермінації злочинної поведінки, 

що обумовлює вчинення злочину; 
г) сукупність прийомів та способів кількісного вивчення об’єктів 

кримінологічних досліджень; 
д) сукупність взаємопов’язаних чинників, що характеризують 

злочинність. 
 

10. Кримінологічне прогнозування – це: 
а) висновок, отриманий у результаті прогнозування, тобто 

судження про майбутній рівень, структуру та динаміку злочинності, 
про небезпеку вчинення злочину конкретною особою, а також про 
детермінанти злочинності й засоби впливу на неї; 

б) процес отримання, обробки та аналізу інформації з метою 
визначення майбутнього стану злочинності чи ймовірності вчинення 
конкретного злочину; 

в) цілеспрямований процес розробки плану, в якому на основі 
цілей і завдань боротьби зі злочинністю визначаються шляхи та засоби 
їх вирішення; 

г) нормативне, інформаційне, організаційне, методичне й ресурсне 
забезпечення кримінологічного прогнозу на визначений період часу. 

 
11. Кримінологічні прогнози в залежності від строків бувають 
таких видів: 

а) довгострокові, середньострокові, безстрокові; 
б) короткострокові, середньострокові, довгострокові; 
г) на 3 роки, на 5 років, на 10 років, на 15 років, на 20 років і 

більше; 
д) короткострокові, довгострокові, індивідуальні, середньострокові. 
 

12. Кримінологічне планування – це: 
a) цілеспрямований процес розробки плану, в якому на основі 

цілей і завдань боротьби зі злочинністю окреслюються шляхи й засоби 
їх досягнення, нормативне, інформаційне, організаційне, методичне та 
ресурсне забезпечення на визначений термін; 

б) діяльність, що дозволяє зробити систему профілактики злочинів 
раціональною, системною, ефективною; 

в) колективне складання плану як за колом учасників, так і за 
колом його виконавців; 



 308 

г) це різновид управлінського рішення, поданого у вигляді системи 
взаємопогоджених і взаємопов’язаних заходів, які потрібно здійснити 
у встановленій послідовності та визначені строки з метою досягнення 
поставлених цілей; 

д) складання плану або програми протидії, попередження чи 
профілактики злочинності на певний період часу. 

 
13. Процес планування складається з таких основних етапів, як: 

а) організаційно-підготовчий, інформаційно-аналітичний, 
безпосередня розробка плану, організація виконання плану, 
оцінювання запобіжної діяльності й висновки; 

б) підготовчий, організація виконання плану, оцінювання 
запобіжної діяльності й висновки; 

в) підготовчий, аналітичний, узагальнення результатів, висновки, 
план на майбутнє; 

г) безпосередня розробка плану, організація виконання плану, 
оцінювання запобіжної діяльності й висновки. 

 
14. Чим відрізняється планування від прогнозування: 

а) ці поняття не можна порівнювати; 
б) планування є складовою частиною прогнозування; 
в) прогнозування є складовою частиною планування; 
г) ці поняття тотожні; 
д) планування передує прогнозуванню. 
 

15. На який строк розробляються поточні плани запобігання чи 
профілактики злочинності: 

а) до 1-го року; 
б) від 1 до 2 років; 
в) від 3 до 5 років; 
г) понад 5 років; 
д) 5-7 років; 
е) 10 років і більше. 
 

16. На який строк розробляються короткострокові плани 
запобігання чи профілактики злочинності: 

а) до 1-го року; 
б) від 1 до 2 років; 
в) від 3 до 5 років; 
г) від 2 до 4 років; 
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д) від 2 до 5 років. 
 

17. На який строк розробляються середньострокові плани: 
а) до 1-го року; 
б) від 1 до 2 років; 
в) від 1 до 3 років; 
г) понад 5 років.  
д) від 3 до 5 років. 
 

18. На який строк розробляються довгострокові плани: 
а) до 1-го року; 
б) від 1 до 2 років; 
в) від 3 до 5 років; 
г) понад 5 років; 
д) від 5 до 7, 10, 15, 20 років. 
 

19. Чим відрізняється прогнозування від прогнозу: 
а) ці поняття тотожні; 
б) результатом наукового прогнозу та висновком про можливе 

настання явища; 
в) висновком про зміни явища (його динаміки та інших 

показників); 
г) ці поняття не можна порівнювати; 
д) прогнозування – це процес, певна діяльність, а прогноз – це 

результат діяльності. 
 

20. Як співвідносяться наступні поняття у сфері кримінологічного 
планування: «план» та «програма» профілактики злочинності: 

а) ці поняття тотожні; 
б) плани та програми розробляються незалежно один від одного; 
в) програма – більш широке поняття і включає в себе план; 
г) план – це більш широке поняття, ніж програма; 
д) в залежності від ситуації приймається план або програма 

протидії злочинності, її попередження чи профілактики. 
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ДО ТЕМИ № 9 

Основні напрями сучасних кримінологічних досліджень в 
Україні – найбільш важливі та актуальні напрями проведення 
досліджень, що стосуються сучасних проблем правоохоронної та 
правозастосовної діяльності, спрямованих на обмеження, 
нейтралізацію, попередження певного виду злочинів чи злочинності 
(дослідження озброєної, насильницької, корисливої, економічної, 
корупційної злочинності, вивчення особи злочинця-терориста, 
насильницького злочинця, корисливого злочинця, корупціонера, особи 
злочинця з психічними аномаліями та жертв всіх цих злочинів). 

 
Кримінологічне дослідження – процес отримання нових знань 

про злочинність та пов’язані з нею негативні соціальні явища.  
 
Об’єкти кримінологічного дослідження: 1) рівень (коефіцієнт), 

структура, динаміка, характер, географія злочинності; 2) причини та 
умови злочинності; 3) особа злочинця; 4) розробка заходів протидії, 
попередження, профілактики злочинності; 5) жертва певного виду 
злочинності чи злочину (умисного вбивства з корисливих мотивів, 
квартирної крадіжки, вуличного грабежу). 

 
Види кримінологічних досліджень, що проводяться у ВНЗ 

системи МВС України: 1) вибіркові (вивчення судової практики по 
обвинувальних вироках в межах написання курсової роботи з 
кримінального права чи процесу); 2) монографічні (одноособове або 
колективне дослідження певного питання діяльності органів поліції 
(кваліфікація умисного вбивства, хуліганства, попередження злочинів 
у побутовій сфері або серед неповнолітніх, що відображається в 
наукових статтях, монографіях); 3) комплексні та міждисциплінарні 
(вивчення та узагальнення практики діяльності органів поліції та 
правоохоронних органів в цілому з конкретного питання: розкриття та 
розслідування хулагінських дій з використанням зброї; попередження 
корупції у сфері використання бюджетні коштів; профілактика 
насильства серед підлітків, що відображається в низці наукових статей, 
навчальних посібників, монографій, розробці нових навчальних 
дисциплін). 
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Загальнонаукові методи кримінологічного дослідження (і пред-
мета кримінології): сходження від абстрактного до конкретного; 
гіпотеза; історичний метод; порівняння; статистичні методи.  

 
Завдання кримінологічного дослідження – отримання нових 

знань про злочинність та пов’язані з нею негативні соціальні явища, їх 
взаємовплив одне на одного, виявлення причин та умов злочинності та 
окремого злочину, з метою удосконалення правоохоронної діяльності з 
попередження та профілактики злочинності. 

 
Методи збору кримінологічної інформації: 1) документальний 

(збір на аналіз паперових, комп’ютерних, відео-, фотоматеріалів); 
2) опитування: анкетування та інтерв’ювання (пересічних 
громадян, засуджених, свідків); 3) спостереження (візуальне та з 
використанням технічних засобів); 4) експертних оцінок (опитування 
та висновки фахівців з певного питання: криміналістів, медиків, 
психіатрів, вихователів, викладачів, юристів); 5) експеримент 
(запровадження в практику діяльності правоохоронного органу або 
його відділу нових методик попередження, розкриття, розслідування 
злочинів. 

 
Джерела кримінологічної інформації: 1) матеріали кримінальних 

проваджень (справ); 2) статистичні бази даних МВС та інших право-
охоронних органів; 3) характеристики з місця роботи, навчання, про-
живання; 4) дані Єдиного реєстру досудових розслідувань; 5) дані 
Міністерства юстиції України про розглянуті провадження та прийняті 
по них рішення; 6) відомості медичних закладів (кількість криміналь-
них травм, їх види); 7) дані Державної пенітенціарної служби України 
про кількість та рух засуджених і ув’язнених; 8) відомості виховних 
закладів про неповнолітніх, які в них навчаються; 9) відомості 
Державної служби статистики України про соціально-демографічний 
склад населення, зайнятість тощо. 

 
Програма кримінологічного дослідження – документ 

комплексного характеру, що передбачає обсяг заходів з вивчення 
певного об’єкту кримінологічного дослідження. 

 
Етапи кримінологічного дослідження: 1) формулювання мети 

дослідження; 2) складання програми та плану дослідження (виявлення 
та з’ясування кримінологічної проблеми; прийняття наукових гіпотез; 



 312 

формулювання завдань дослідження; визначення об’єкту та предмету 
кримінологічного дослідження); 3) вибір методів та методик 
дослідження; аналіз результатів та обробка емпіричного матеріалу. 

 
Вибірковий метод кримінологічного дослідження – 

дослідження проводиться лише певної частки явища, що вивчається, 
але висновки стосуються всього явища в цілому (вивчення побутових 
вбивств із всієї кількості умисних вбивств, вчинених в країні). 

 
Методика і техніка збору первинної кримінологічної 

інформації – система конкретних способів, прийомів, засобів збору, 
обробки, аналізу та оцінки інформації про злочинність, її 
детермінанти, особу злочинця та її жертву, заходах боротьби зі 
злочинністю, методів кримінологічного прогнозування її розвитку та 
планування заходів протидії злочинності, реалізація рекомендацій з 
удосконалення практики попередження злочинів та можливостей 
оцінки ефективності цієї діяльності. 

 
Завдання кримінологічного дослідження – отримання 

об’єктивного та глибокого за інформаційним змістом матеріалу, 
заснованого на виявленні глибинних, системо утворюючих зв’язків 
між кримінологічно значимими ознаками. 

 
Методи кримінологічного дослідження – поділяються на 2 

групи: 1) загальнонаукові; 2) спеціальні (приватно-наукові). 
 
Загальнонаукові методи кримінології – загальні способи і шляхи 

дослідження криміногенних та інших соціальних процесів та явищ, 
визначення тенденцій їх змін, що використовуються в різних галузях 
наукового знання (аналіз та синтез, індукція та дедукція, гіпотеза, 
узагальнення, абстракція, експеримент, формалізація, аналогія, 
історичний підхід, системний підхід, системний аналіз, методи 
моделювання та ін.). 

 
Спеціальні (приватно-наукові) методи кримінології – способи 

та прийоми конкретного дослідження кримінологічно значимого 
об’єкта або процесу з метою його оптимального регулювання. 

 
Кримінологічна інформація – інформація про злочинність та 

заходи її попередження. 
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Головні джерела кримінологічної інформації: 1) статистична 

звітність про злочинність та результати боротьби з нею; 2) результати 
наукових кримінологічних досліджень. 

 
Вимоги до кримінологічної інформації: 1) повнота та всебічність 

інформації; 2) своєчасність отримання інформації; 3) істинність та 
достовірність інформації. 

 
 Спостереження в кримінології – безпосереднє сприйняття 

кримінологічної інформації дослідником та її реєстрації (статистична 
реєстрація кількості вчинених злочинів на певній території за певний 
період часу). 

 
Форма відображення результатів кримінологічних досліджень: 

аналітичні довідки, звіти, узагальнення тощо.  
 
Суб’єкт проведення кримінологічних досліджень в системі 

МВС України – науково-дослідні інститути, центри, лабораторії, 
відділи, науково-педагогічний склад вищих навчальних закладів 
системи МВС України, які проводять наукові дослідження за певною 
тематикою (визначеною МВС як пріоритетні напрями наукових 
досліджень,  

 
Роль вищих навчальних закладів системи МВС України в 

проведенні кримінологічних досліджень – проведення наукових 
досліджень курсантами (студентами), слухачами магістратури, 
ад’юнктами (аспірантами), викладачами з актуальних питань 
діяльності органів поліції у попередженні злочинності певного виду 
або окремих видів злочинів (квартирних крадіжок, вуличних грабежів, 
побутових вбивств у стані алкогольного сп’яніння та ін.). 

 
Використання результатів кримінологічних досліджень в 

системі МВС України – підготовка лекцій, задач, тестових завдань на 
основі узагальнення результатів наукових досліджень, підготовка 
пропозицій щодо змін законодавства у сфері протидії злочинності або 
реформування правоохоронних органів. 

 
Значення кримінологічної інформації в діяльності підрозділів 

поліції – отримана кримінологічна інформація використовується в 
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якості досвіду, алгоритму здійснення діяльності за конкретним 
напрямом: слідчі та кримінальна поліція – як алгоритм розслідування, 
підрозділи поліції превентивної діяльності – як методи та засоби 
попередження та профілактики злочинів і правопорушень з боку 
різних категорій осіб (неповнолітніх, молоді, наркозалежних, осіб з 
психічними аномаліями, раніше засуджених, адмінпіднаглядних).  

 
Методи збору первинної інформації про злочинність 

працівниками поліції на дільниці обслуговування – сукупність 
прийомів та засобів отримання кримінологічно значимої інформації 
про криміногенну ситуацію на дільниці (запити, бесіди, 
спостереження, аналіз документів): 1) статистична кількість злочинів 
та правопорушень, «злачних» місць та ін.; 2) статистична кількість 
населення та його склад (кількість мешканців, дорослих і 
неповнолітніх, жінок і чоловіків, працездатних і непрацездатних, 
працюючих і непрацюючих, раніше засуджених, адмінпіднаглядних, 
засуджених з іспитовим строком, неповнолітніх правопорушників, 
неблагополучних сімей, притонів, наркозалежних, п’яниць); 3) харак-
теристики з місця проживання, навчання, роботи правопорушників і 
злочинців; 4) відомості медичних установ про кількість 
наркозалежних, алкоголіків, хворих на венеричні, інфекційні хвороби, 
гепатити, ТБС, ВІЛ/СНІД, осіб з психічними аномаліями, поведінка 
яких може бути суспільно небезпечною; 5) відомості судів та 
кримінально-виконавчих інспекцій про кількість засуджених до видів 
покарань, не пов’язаних з позбавлення волі; 6) інформація 
пенітенціарної служби про осіб, які ухиляються від виконання 
покарання та ін. 

 
Єдина система офіційного статистичного обліку злочинів 

(кримінальних проваджень) в Україні – облік кількості та руху 
кримінальних проваджень, відкритих по фактах вчинення злочинів по 
Україні. 

 
Переваги сучасної системи обліку злочинів – прийом та 

реєстрація всіх заяв про злочини, вчинені в країні. 
 
Недоліки сучасної системи обліку злочинів – реєстрація 

абсолютно всіх фактів, без їх попередньої фахової оцінки, немає 
відмежування злочинів від правопорушень та деліктів, малозначні 
діяння не відмежовуються від злочинів, відсутня система обліку 
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злочинів по територіальних одиницях (району, місту, області), по 
категоріях злочинців (раніше засуджені, неповнолітні, жінки, чоловіки, 
службові особи, правоохоронці, військовослужбовці тощо), по формах 
співучасті, по видах злочинності, по заподіяній шкоді кожним видом 
злочинності, по злочинах, вчинених організованими злочинними 
об’єднаннями тощо. Все це не дозволяє правоохоронним органам 
отримати повне та об’єктивне уявлення про сучасну криміногенну 
ситуацію в країні та прогнозувати її розвиток. 

 
Аналіз документів – метод кримінологічного дослідження, що 

ґрунтується на вивченні предметів, призначених для передачі, аналізу 
або зберігання інформації (вивчення матеріалів кримінальних 
проваджень, справ, матеріалів ОРД, характеристик на особу).  

 
Анкетування – метод кримінологічного дослідження, що 

застосовується у разі вивчення конкретних осіб (особи злочинця, його 
жертви), або думки фахівців з приводу певних питань (опитування 
слідчим з приводу проблем, що виникають при кваліфікації 
конкретного злочину). 

 
Анкета – перелік питань (опитувальник), який підлягає 

самостійному заповненню респондентом (працівником 
правоохоронного органу, пересічним громадянином, підозрюваним, 
засудженим). Як правило, анкета має анонімний характер і 
використовується для проведення соціологічних досліджень 
експертної думки з питань ефективності кримінального законодавства, 
опитування засуджених з приводу їх оцінки справедливості судового 
рішення, опитування пересічних громадян з оцінки рівня 
криміногенної безпеки в суспільстві). 

 
Види анкет: 1) поштова; 2) роздаткова; 3) експресна (швидко-

заповнювана); 4) опитувальний лист (невелика за обсягом анкета, що 
вміщується на одному листі паперу і містить, як правило, не більше 10 
питань). 

 
Біографічний метод – спосіб кримінологічного дослідження, 

орієнтований на пізнання особи (злочинця, жертви), що 
використовується для пізнання психічних особливостей індивіда 
шляхом аналізу його життєвого шляху (життєві умови формування 
ієрархії ціннісних орієнтацій особистості, домінуючі установки і 
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мотиви поведінки, узагальнені способи реагування особи в типових 
ситуаціях). Отримані дані піддаються статистичній обробці, 
аналізуються за допомогою процедур контент-аналізу. 

 
Варіаційні групування – статистичні дані про злочинність та інші 

явища, які пов’язані із нею і використовуються для вивчення 
структури аналізованої сукупності за будь-якою змінною 
(варійованою) ознакою. 

 
Вибіркова сукупність – сукупність або частка одиниць 

статистичного спостереження із числа всієї (генеральної) сукупності, 
достатньої для отримання об’єктивних результатів (кількість вивчених 
кримінальних проваджень для отримання об’єктивних даних про 
домінуючі мотиви вчинення злочину: побутових вбивств, розбійних 
нападів на приватні будинки або торгівельні кіоски; кількість вивчених 
осіб, які вчинили злочини певного виду: мародерство, зловживання 
владою, опір працівникам поліції). 

 
Кримінологічне прогнозування – процес отримання, обробки та 

аналізу інформації з метою визначення майбутнього стану злочинності 
чи ймовірності вчинення конкретного злочину.  

 
Види кримінологічного прогнозування: 1) за тривалістю періоду 

попередження: а) оперативний (з періодом попередження для об’єкта 
прогнозування кримінології до 1 місяця); б) короткостроковий (з 
періодом попередження від 1 місяця до 1 року); в) середньостроковий 
(з періодом попередження від 1 до 5 років); г) довгостроковий (з 
періодом попередження від 5 до 15 років або понад 15 років); 2) за 
об’єктом прогнозування: а) прогноз розвитку злочинності; 
б) прогноз формування особи злочинця; в) прогноз формування та 
видів чинників злочинності (криміногенних явищ в економіці, у 
побутовій сфері, серед наркозалежних); г) ймовірних наслідків зло-
чинності (числа жертв автотранспортних злочинів); д) необхідних 
заходів боротьби зі злочинністю (прогноз змін кримінального 
законодавства); 3) за предметом прогнозування: а) пошуковий 
прогноз (прогнозування стану об’єкта: обсягу злочинності, кількості 
неповнолітніх осіб, які будуть залучені до вчинення злочинів); 
б) нормативний прогноз (прогнозування тенденцій та періоду 
розвитку об’єкта: періоду завершення розподілу сфер впливу 
злочинних угруповань). 



 317

 
Кримінологічний прогноз – висновок, результат, отриманий в 

процесі аналізу сучасного стану злочинності та побудови можливого її 
розвитку на майбутнє. 

 
Значення кримінологічного прогнозування – дозволяє: 1) попе-

редити суспільство і державу про можливі варіанти розвитку 
криміногенної ситуації в країні в майбутньому; 2) здійснити належне 
планування боротьби зі злочинністю, розробити заходи, спрямовані на 
її запобігання; 3) сприяти розробленню спеціальних програм для 
вирішення соціально-економічних проблем суспільства; 4) вирішити 
питання про законодавче забезпечення тих чи інших суспільних 
відносин, внесення змін чи доповнень до чинного законодавства, яке 
регламентує різноманітні сфери суспільного життя; 5) провести 
обґрунтовану кримінологічну експертизу необхідних законопроектів 
чи інших нормативно-правових актів; 6) виявити можливі позитивні і 
негативні наслідки заходів запобігання злочинності, окремих її форм, 
груп чи видів злочинів. 

 
Кримінологічне дослідження – процес отримання нових знань 

про злочинність, її причини, умови, що сприяють їй, особу злочинця та 
її жертву, а також про інші різноманітні фактори та явища, які 
пов’язані зі злочинністю, з метою розробки й реалізації заходів, 
спрямованих на підвищення ефективності діяльності, пов’язаної з 
попередженням злочинних проявів.  

 
Основні цілі (завдання) кримінологічного дослідження – той 

результат, якого прагне досягти дослідник: 1) глибоке пізнання фак-
торів, що впливають на злочинність, їх взаємозв’язки, закономірності 
розвитку та прояву; 2) винесення обґрунтованих пропозицій про 
прийняття на різних рівнях управління рішень у сфері протидії, 
попередження та профілактики злочинності; 3) аналіз криміногенної 
обстановки на певній території за певний період часу; 4) виявлення 
найбільш криміналізованих сфер суспільного життя, видів злочинності 
в них; 5) активізація правоохоронної діяльності за певними напрямами 
протидії, попередження, профілактики злочинності; 6) аналітичне 
забезпечення вирішення конкретних завдань правоохоронних органів. 

 
Кримінологічне планування (кримінологічне програмування) 

– цілеспрямований процес розробки плану, в якому на основі цілей і 
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завдань боротьби зі злочинністю визначаються шляхи та засоби їх 
вирішення, нормативне, інформаційне, організаційне, методичне й 
ресурсне його забезпечення на певний період часу.  

 
Етапи кримінологічного планування попередження 

злочинності: 1) організаційно-підготовчий; 2) інформаційно-
аналітичний; 3) безпосередня розробка плану; 4) організація виконання 
плану; 5) оцінювання запобіжної діяльності, висновки. 

 
Види планування попередження злочинності – діяльність по 

розробці документів програмного характеру у сфері протидії, 
попередження, профілактики злочинності, що розраховані на певний 
час і розповсюджуються на певне коло суб’єктів: 1) загально-
державне (планування попередження злочинності в межах держави 
(«Комплексна програма профілактики правопорушень на 2008-2012 
роки», затверджена Кабінетом Міністрів України); 2) регіональне (в 
межах регіону: області, декількох районів, міст); 3) місцеве (в межах 
населеного пункту, району, окремого об’єкту). 

 
Види планів попередження злочинності: 1) за терміном прове-

дення: а) короткострокові; б) середньострокові; в) довгострокові; 2) за 
змістом, масштабами і цілями: а) комплексно-територіальні; б) комп-
лексно-галузеві; в) функціонально-відомчі. 

 
Комплексно-територіальні плани – програмні документи, що 

приймаються на рівні держави, регіону, населеного пункту з розробки 
плану, програми попередження злочинності на певній території, її 
певних видів, або виду злочинів, що включає розробку стратегічних і 
тактичних цілей і завдань, визначення сил і засобів, строків та 
ресурсів, відповідальних осіб. 

 
Комплексно-галузеві плани – програмні документи, що 

приймаються на рівні держави, сфери діяльності, підприємства з 
розробки плану, програми попередження злочинності, її певних видів, 
або виду злочинів в певній галузі, що включає розробку стратегічних і 
тактичних цілей і завдань, визначення сил і засобів, строків та 
ресурсів, відповідальних осіб. 

 
Функціонально-відомчі плани – програмні документи, що 

приймаються на рівні певного відомства з розробки плану, програми 
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попередження злочинності, її певних видів, або виду злочинів в межа 
відомства, що включає розробку завдань, визначення сил і засобів, 
строків та ресурсів певного відомства (існує в органах внутрішніх 
справ, органах поліції, прокуратури, служби безпеки, інших органах, 
що виконують спеціалізовані функції по боротьбі зі злочинністю). 

 
Програма запобігання злочинності – правовий акт комплексного 

характеру, що приймається на рівні держави, галузі, відомства, 
адміністративно-територіальної одиниці і визначає основні принципи 
та напрями запобігання, профілактики злочинності, основні цілі, 
завдання правоохоронних органів та інших структур (державних і 
недержавних) на конкретно визначений термін із зазначенням строків 
та виконавців, а також нормативне, інформаційне, організаційне, 
методичне й ресурсне забезпечення його виконання.  

 
Програми та плани попередження (профілактики) злочинів 

органами поліції – правові акти комплексного характеру, що 
приймаються на рівні центрального апарату або територіального 
органу поліції на підставі загальнодержавних комплексних програм 
попередження злочинності з урахуванням певних особливостей на 
певний період (криміногенної обстановки, територіальної специфіки, 
соціально-демографічної ситуації, складу та якості населення, 
промислових характеристик території тощо). 
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ТЕМА 10. КООРДИНАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНІВ У ПРОФІЛАКТИЦІ ЗЛОЧИНІВ 

Система органів, що здійснюють протидію злочинності в Україні. 
Система органів профілактики злочинів в Україні. 

Заходи загально-соціальної та індивідуальної профілактики 
злочинів, здійснювані правоохоронними органами. Заходи 
кримінальної, кримінально-процесуальної та оперативно-розшукової 
профілактики злочинів, здійснювані правоохоронними органами. 

Координація діяльності по профілактиці злочинів. Суб’єкти 
координації, їх роль в загальній системі протидії злочинності. Правова 
основа координації діяльності по профілактиці злочинів. Координація 
профілактики злочинів в органах поліції. Місце та значення різних 
підрозділів поліції у профілактиці злочинів, здійснюваній органами 
поліції.  

Взаємодія правоохоронних органів у запобіганні злочинів. Роль 
громадських формувань у профілактиці загально-кримінальної 
злочинності. Взаємодія правоохоронних органів з іншими державними 
та недержавними органами у профілактиці злочинності. 

Поняття і значення координації у протидії злочинностІ 
Координація (лат. – узгодження, співпідпорядкування, приведення 

у відповідність понять, дій, функцій і т.ін.). Координувати – означає 
узгоджувати. 

В юридичній літературі термін «координація» використовується 
тоді, коли мова іде про взаємоузгоджень спільну діяльність різних 
органів та організацій, котрі приймають участь у боротьбі зі 
злочинністю та іншими правопорушеннями. 

Значення координації дій правоохоронних та інших органів 
полягає у тому, що вона дозволяє об’єднати їх зусилля у справі 
попередження злочинів і на цій основі добиватися більших результатів 
у більш стислі терміни і з меншими витратами сил. Координація 
сприяє створенню єдиного фронту боротьби зі злочинами та іншими 
правопорушеннями, що є необхідною умовою успіху. 

Термін «координація» за своїм змістом близький до терміну 
«взаємодія», який визначає взаємозв’язок, взаємопідтримку. В 
юридичній літературі поняття «взаємодія» досить чітко не 
сформульовано. Однак, дане поняття використовується тоді, коли мова 
іде про взаємоузгоджень діяльність різних органів та організацій у 
боротьбі зі злочинністю та іншими правопорушеннями. 
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В літературі було висловлено думку, що взаємодія – більш широке 
поняття, ніж координація, і охоплює всі форми зв’язків між суб’єктами 
боротьби зі злочинністю, що мають загальні цілі та завдання. 

В літературі і на практиці розрізняють декілька видів координації. 
Першим та всеохоплюючим видом координації є адміністративно-
територіальна координація, посередництвом якої забезпечується 
узгодженість дій всіх суб’єктів протидії та попередження злочинів, що 
функціонують на певній території. Даний вид координації складається 
із трьох рівнів: республіканського, регіонального та місцевого. На 
кожному рівні функціонує орган, який організовує координацію, і 
складається з представників взаємодіючих суб’єктів боротьби зі 
злочинністю. Дана система координації як в теоретичному, так і в 
практичному розумінні перебуває в стадії розвитку, що обумовлює 
необхідність розгляду її окремих найбільш важливих аспектів. 

Ще одним видом координації є координація, в рамках якої 
забезпечується узгодженість дій органів прокуратури, МВС, СБУ, 
державної фіскальної служби та інших правоохоронних органів, що 
приймають участь у протидії злочинності та іншими 
правопорушеннями. Об’єктивна потреба в узгодженості дій 
правоохоронних органів обумовлена особливою їх роллю у боротьбі зі 
злочинністю та попередженням правопорушень, наявністю у них 
загальних цілей та завдань в цій сфері.  

Принципи координації дій правоохоронних органів у протидії 
злочинності 

Немає потреби доказувати, яке важливе значення мають рішення 
координаційних нарад для забезпечення єдності дій правоохоронних 
органів у сфері протидії злочинності. Однак, організуюче значення 
вони мають лише тоді, коли відповідають вимогам, що до них 
пред’являються. 

Перш за все, рішення, що приймаються, повинні бути спрямовані 
на досягнення найбільш важливих профілактичних цілей та завдань. 
Націленість рішень на досягнення другорядних завдань профілактики 
злочинів призводить до мінімального позитивного результату при 
значних витратах людських, матеріальних та інших ресурсів. Істотною 
умовою ефективності рішень, що приймаються координаційними 
нарадами, є їх конструктивність.  

Важливою умовою ефективності рішень координаційних нарад є їх 
узгодженість з раніше прийнятими рішеннями правоохоронних органів 
та інших органів (державних та недержавних) у сфері профілактики 
злочинів. В іншому випадку реалізація їх ускладнюється, і мета може 
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не бути досягнута. Більше того, рішення координаційних нарад, що 
суперечать раніше прийнятим рішенням з цих питань, які суперечать 
або ідуть у розріз з раніше прийнятими, практично дезорганізують 
профілактичну роботу. 

Відзначені недоліки в роботі координаційних нарад 
правоохоронних органів є одночасно і основними напрямами 
удосконалення координації діяльності правоохоронних органів.  

Заслуговує уваги той факт, що практика, коли початок 
координаційної наради пов’язаний зі звітуванням керівників 
правоохоронних органів про хід виконання раніше поставлених 
завдань. При цьому є можливість висловити зауваження стосовно 
потреб у коригуванні раніше прийнятих рішень, їх зміні у зв’язку із 
змінами оперативної обстановки чи криміногенної ситуації, а також 
вказати на необхідність залучення певних категорій спеціалістів для 
досягнення остаточної мети прийнятого рішення (при розслідуванні 
кримінальної справи, по якій необхідно проведення не лише 
криміналістичних, а й мистецькознавчих, літературних експертиз, – 
залучення відповідних експертів, філологів, перекладачів).  

Контрольні питання по темі: 
Що означає термін «координація» в кримінології? 
Що означає термін «взаємодія» в кримінології? 
Як взаємопов’язані координація та взаємодія? 
Які є принципи координації та взаємодії в кримінології? 
Чи потрібна координація дії різних правоохоронних структур в 

організації попередження злочинності? 
Чи можна обійтися без взаємодії правоохоронних органів між 

собою у попередженні злочинності? 
Які роль відіграють недержавні служби безпеки та охорони у 

попередженні злочинності? 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ПО ТЕМІ № 9 

Завдання № 1 
Скласти план роботи дільничного офіцера поліції на дільниці 

обслуговування на 1 місяць. 

Завдання № 2 
Скласти план проведення операції «Мак-2020» працівниками 

поліції на дільниці обслуговування (в районі). 

Завдання № 3 
Скласти план заходів запобігання злочинності районним органом 

поліції. 

Завдання № 4 
Скласти план заходів запобігання злочинності в районі дільничним 

офіцером поліції. 

Завдання № 5 
Визначити коло заходів при розслідуванні умисного вбивства та 

визначення кола суб’єктів, з якими повинен взаємодіяти слідчий при 
розслідуванні даного злочину. 

Завдання № 6 
Скласти план заходів при розслідуванні розбійного нападу на 

військовослужбовця збройних сил та визначення кола суб’єктів, з 
якими повинен взаємодіяти слідчий при розслідуванні даного злочину. 

Завдання 7 
Скласти спільний план заходів Головного управління 

Національної поліції в Дніпропетровській області, Головного 
управління ДФС (Державна фіскальна служба) в Дніпропетровській 
області, Прокуратури Дніпропетровської області щодо проведення 
профілактичних заходів щодо правопорушень у сфері господарської 
діяльності в місті на квартал (три місяці). 

Підготувати реферат по темі: 
1. Система органів, що здійснюють протидію злочинності в 

Україні. Система органів профілактики злочинів в Україні. 
2. Заходи загально-соціальної та індивідуальної профілактики 

злочинів, здійснювані органами поліції.  
3. Заходи кримінальної, кримінально-процесуальної та 

оперативно-розшукової профілактики злочинів, здійснювані органами 
поліції та їх підрозділами. 

4. Координація діяльності по профілактиці злочинів.  
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5. Координація профілактики злочинів в органах поліції. Місце та 
значення підрозділів патрульної поліції у профілактиці злочинів, 
здійснюваній органами поліції.  

6. Взаємодія органів та підрозділів поліції з іншими 
правоохоронними органами у запобіганні злочинів.  

7. Роль громадських формувань у профілактиці загально-
кримінальної злочинності.  

8. Взаємодія органів поліції з іншими державними та 
недержавними органами у профілактиці загально кримінальної 
злочинності. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПО ТЕМІ № 10 

1. Які органи здійснюють протидію злочинності в Україні: 
а) всі державні органи; 
б) правоохоронні органи; 
в) правоохоронні органи, суди та органи виконання покарань; 
г) державні та недержавні структури, службові та приватні особи; 
д) правоохоронні, медичні, виховні, освітні органи, органи 

державної влади та місцевого самоврядування. 
 

2. Які органи в Україні здійснюють профілактику злочинності: 
а) правоохоронні органи, суди та органи виконання покарань;  
б) органи поліції, СБУ, податкові та митні органи, прикордонна та 

міграційна служби, органи виконання покарань, кримінально-
виконавчі інспекції, виконавча служба; 

в) всі державні органи та їх службові і посадові особи; 
г) Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, 

Генеральна прокуратура, Служба безпеки України, Державна 
фіскальна служба, Державна судова адміністрація, Верховний Суд, 
Конституційний суд України; 

д) правоохоронні, медичні, виховні, освітні органи, органи 
державної влади та місцевого самоврядування. 

 
3. Що собою представляє міжособистісна взаємодія: 

а) спілкування двох або більше осіб; 
б) спільні інтереси двох осіб; 
в) особистий контакт двох або більше людей, наслідком якого є 

зміна їх діяльності; 
г) спільні дії, діяльність двох суб’єктів злочину; 
д) розподіл функцій. 
 

4. Які органи утворюють в країні систему правоохоронних органів: 
а) всі державні органи, у тому числі і правоохоронні; 
б) органи, на які безпосередньо покладається обов’язок боротьби зі 

злочинністю; 
в) органи виконавчої влади; 
г) національна поліція, національна гвардія, збройні сили, 

фіскальна служба, суди всіх рівнів; 
д) поліція, прокуратура, СБУ, фіскальна служба; 
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5. Які органи здійснюють профілактику злочинності: 
а) всі державні органи; 
б) органи, на які покладається обов’язок боротьби зі злочинністю; 
в) органи місцевої влади; 
г) державні і недержавні структури, службові (посадові особи) та 

громадяни; 
д) поліція, прокуратура, СБУ, фіскальна служба; 
 

6. Які органи здійснюють профілактику злочинності 
неповнолітніх: 

а) всі державні органи; 
б) органи, на які покладається обов’язок дотримуватися прав і 

свобод неповнолітні; 
в) медичні та виховні установи; 
г) державні і недержавні структури, службові (посадові особи) та 

громадяни, яким доручено забезпечувати охорону прав, свобод і 
законний інтересів неповнолітніх, бути їх опікунами, попечителями 
або законними представниками; 

д) поліція, прокуратура, регіональні служби у справах дітей; 
 

7. Які органи здійснюють профілактику наркозлочинності: 
а) всі державні органи; 
б) міжрегіональні управління; 
в) медичні установи, міжрегіональні управління, органи 

прокуратури; 
г) всі державні і недержавні структури, службові (посадові особи) 

та громадяни; 
д) поліція, прокуратура, СБУ, міграційна служба, прикордонна 

служба; 
 

8. Які органи здійснюють вивчення злочинності: 
а) всі державні органи; 
б) органи, на які покладається обов’язок боротьби зі злочинністю; 
в) правоохоронні органи; 
г) різні науково-дослідні інститути, лабораторії; 
д) поліція, прокуратура, СБУ, фіскальна служба, суди всіх рівнів, 

пенітенціарна служба; 
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9. Які служби в поліції здійснюють загальну профілактику 
злочинності: 

а) патрульна служба; 
б) кримінальна поліція; 
в) органи досудового розслідування; 
г) служби превентивної діяльності; 
д) всі перераховані; 
 

10. Що представляє собою координація діяльності по запобіганню 
(попередженню) злочинності: 

а) взаємна узгодженість дій різних служб або органів; 
б) узгодженість дій правоохоронних та інших органів у боротьбі зі 

злочинністю в цілому або певного виду; 
в) взаємна узгодженість та підпорядкованість дій по запобіганню 

злочинів; 
г) систематичне спілкування між службами та відділами в процесі 

попередження злочинності працівників правоохоронних органів; 
д) все перераховане. 
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ДО ТЕМИ № 10 

Координація – узгодження, співпідпорядкування, приведення у 
відповідність понять, дій, функцій і т.ін.  

 
Координувати діяльність у сфері протидії, попередження, 

профілактики злочинності – узгоджувати, взаємоузгоджувати 
спільну діяльність різних органів та організацій, котрі приймають 
участь у боротьбі зі злочинністю та іншими правопорушеннями. При 
відносинах координації одна із сторін є організатором даних відносин, 
а інша, хоча і повинна вступати у відносини координації, але 
організовувати їх не зобов’язана. 

 
Зміст координації: 1) обмін інформацією в сфері спільної 

діяльності (виявленні та фіксації слідів та інших доказів вчинення 
серійних злочинів; пошук злочинців; розслідування злочинів); 2) обмін 
інформацією та досвідом у сфері боротьби зі злочинністю, в т.ч. й 
шляхом проведення консультацій, нарад, семінарів та курсів з 
навчання; 3) обмін національними правовими актами, статистичними 
даними, результатами наукових досліджень, брошурами та 
публікаціями; 4) планування та здійснення скоординованих дій у 
боротьбі із злочинністю з дотриманням національних законодавств 
держав; 5) виконання офіційних запитів; 6) здійснення в межах 
національних законодавств інших необхідних заходів для реалізації 
міжнародної угоди про співпрацю.  

 
Види координації: 1) адміністративно-територіальна, посеред-

ництвом якої забезпечується узгодженість дій всіх суб’єктів протидії 
та попередження злочинів, що функціонують на певній території; має 
5-ть рівнів: міжнародний, державний, республіканський, регіональний, 
місцевий; в залежності від напряму діяльності організаторами можуть 
виступати МВС України; 2) міжвідомча, в рамках якої забезпечується 
узгодженість дій органів прокуратури, МВС, СБУ, державної 
фіскальної служби та інших правоохоронних органів, що приймають 
участь у боротьбі зі злочинністю та іншими правопорушеннями; 
організатором виступає Генеральний прокурор України, прокурори 
областей та міст, районів. 

 
Значення координації дій правоохоронних та інших органів – 

дозволяє об’єднати їх зусилля у справі попередження злочинів і на цій 
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основі добиватися більших результатів у більш стислі терміни і з 
меншими витратами сил; сприяє створенню єдиного фронту боротьби 
зі злочинами та іншими правопорушеннями, що є необхідною умовою 
успіху. 

 
Принципи координації: 1) дотримання законності; 2) забезпе-

чення рівності всіх учасників координації у постановці питань, 
вселенні пропозицій, розробці рекомендацій та заходів; 3) забезпечен-
ня самостійності кожного учасника взаємодії (кожного правоохорон-
ного чи іншого органу) в межах наданих йому законодавством України 
повноважень при виконанні узгоджених рішень, рекомендацій та 
заходів; 4) відповідальність керівника кожного правоохоронного 
органу за виконання узгоджених на координаційній нараді заходів. 

 
Міжнародне співробітництво держав у сфері боротьби зі 

злочинністю – взаємоузгоджена та скоординована діяльність 
державних та правоохоронних органів різних держав у протидії, 
боротьбі з певним видом злочинності на підставі міждержавної угоди. 

 
Види угод міжнародного співробітництва держав у сфері 

боротьби зі злочинністю: 1) багатосторонні; 2) двохсторонні; 3) ці-
льові (по боротьбі з конкретним видом злочинної діяльності: 
тероризмом, військовими злочинами); 4) комплексні (стосуються 
питань кримінального права та інших галузей права: угоди про 
взаємодію у кримінальних та цивільних справах (розшук, затримання 
та екстрадиція злочинців (у т.ч. колишніх політичних лідерів, діячів), 
розшук та видача неплатників податків, або осіб, які ухиляються від 
сплати аліментів, які переховуються в інших країнах). 

 
Зміст міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю 

– характер та обсяг дій, що здійснюються різними правоохоронними 
структурами в об’єднанні їх зусиль по боротьбі зі злочинністю.  

 
Сфери міжнародного співробітництва у боротьбі зі 

злочинністю: a) обмін інформацією; б) узгодження дій; в) формування 
спільних експертних груп; г) стажування та навчання працівників 
правоохоронних органів, діяльність яких пов’язана зі сферою 
застосування міжнародної угоди про співпрацю. 
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Взаємодія – взаємозв’язок, взаємопідтримка. В юридичній 
літературі поняття «взаємодія» досить чітко не сформульовано. 

 
Взаємодія у попередженні злочинності – взаємоузгоджена 

діяльність правоохоронних та інших органів і організацій у боротьбі зі 
злочинністю та іншими правопорушеннями, коли різні сторони 
взаємодії організовують відносини між собою і у кожному 
конкретному випадку роль організатора взаємодії виконує певний 
орган в залежності від специфіки попереджувальної діяльності.  

 
Принципи взаємодії у попередженні злочинності: 1) суворе 

дотримання законності; 2) оперативність розгляду і прийняття рішень з 
питань, що потребують спільного вирішення та забезпечення їх 
виконання у межах визначеної компетенції; 3) комплексне 
використання у разі необхідності сил і засобів, що є в розпорядженні 
взаємодіючих сторін. 

 
Види взаємодії у попередженні злочинності: 1) стратегічний 

(організація реалізації державної політики у сфері попередження 
певного виду злочинності, усунення причин і умов її існування, 
удосконалення правової бази попередження); 2) тактичний 
(виявлення, документування й припинення діяльності організованих 
злочинних груп, злочинних організацій у певній сфері, попередження, 
розкриття й розслідування вчинених ними злочинів, розшук, 
затримання учасників злочинних об’єднань, відшкодування збитків 
державі, фізичним та юридичним особам).  

 
Напрями взаємодії у сфері попередження злочинності: 1) орга-

нізація реалізації державної політики у сфері протидії, попередження, 
профілактики злочинності (в цілому або з окремими її видом); 2) про-
філактика злочинів та інших правопорушень; 3) виявлення, 
припинення, розкриття та розслідування злочинів; 4) розшук та 
затримання злочинців; 5) забезпечення громадського порядку та 
громадської безпеки; 6) удосконалення правової бази боротьби зі 
злочинністю.  

 
Форми взаємодії у попередженні злочинності: 1) спільні засідан-

ня колегій міністерств і відомств, що взаємодіють, оперативних нарад 
керівників їх структурних підрозділів по розгляду найбільш актуаль-
них проблем правоохоронної діяльності, прийняття погоджених 
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рішень щодо реалізації державних програм протидії, попередження, 
профілактики злочинності, виконання нових законів та правових актів 
органів влади України з питань протидії злочинності; 2) розробка та 
реалізація спільних планів, програм протидії, попередження, 
профілактики злочинності; 3) видання спільних відомчих нормативних 
актів, що регламентують порядок взаємодії під час реалізації правових 
актів органів влади України та здійсненні заходів протидії, 
попередження, профілактики злочинності, у т.ч. з окремими її видами; 
4) створення спільних робочих груп представників правоохоронних 
органів для вивчення окремих проблем протидії, попередження, 
профілактики злочинності та розробки пропозицій щодо їх вирішення; 
5) надання бригадами у складі працівників апаратів міністерств і 
відомств комплексної практичної допомоги підпорядкованим 
підрозділам у реалізації правових актів, програм протидії, 
попередження, профілактики злочинності, виконанні спільних рішень 
колегій та оперативних нарад центральних органів, вдосконаленні 
форм взаємодії між їх підрозділами на місцях; 6) спільна підготовка та 
подання до центральних органів влади узагальнених інформацій про 
стан криміногенної ситуації, пропозицій про заходи щодо її 
поліпшення.  

 
Рівні взаємодії: 1) державний (центральний) (між центральними 

апаратами МВС, СБУ, МЮ, ДФСУ, національної гвардії, МО); 
2) обласний (між управліннями поліції, юстиції, СБУ в областях, 
фіскальними органами, управліннями та військовими частинами 
національної гвардії та Збройних Сил України); 2) міський і 
районний – між міськими та районними управліннями і відділами 
поліції, юстиції, СБУ, митницями та митними постами, податковими 
органами, підрозділами Національної гвардії та Збройних Сил 
України. 
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	Відображена світоглядна позиція автора, його власний погляд на сутність проблем у сфері протидії, попередження та профілактики злочинності правоохоронними органами, обґрунтовано власну думку з відповідним посиланням на нормативні та правові акти. Проблема розкрита на теоретичному рівні, у зв’язках і з обґрунтуваннями, з точним і повним використанням фахових термінів у сфері протидії, попередження та профілактики злочинності правоохоронними органами і понять у контексті відповіді. Робота логічна, послідовна, композиційно чітко викладено її зміст. Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти практики діяльності правоохоронних органів, громадського життя або особистий досвід. Дотримані вимоги Академічної доброчесності.
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	Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті проблем у сфері протидії, попередження та профілактики злочинності правоохоронними органами. Проблема розкрита на теоретичному рівні, з обґрунтуваннями, з достатнім використанням фахових термінів і понять у сфері протидії, попередження та профілактики злочинності правоохоронними органами у контексті відповіді. Власна думка аргументована фактами практики діяльності правоохоронних органів, громадського життя або особистим досвідом. Дотримані вимоги Академічної доброчесності.
	3
	Представлено власну точку зору при розкритті проблем у сфері протидії, попередження та профілактики злочинності правоохоронними органами. Проблема розкрита з використанням основних термінів і понять у сфері протидії, попередження та профілактики злочинності правоохоронними органами у контексті відповіді (теоретичні зв’язки й обґрунтування не присутні або явно не простежуються). Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти практики діяльності правоохоронних органів.
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	Проблема у сфері протидії, попередження та профілактики злочинності правоохоронними органами розкрита при формальному використанні фахових термінів і понять у сфері протидії, попередження та профілактики злочинності правоохоронними органами. Власна думка не достатньо аргументована фактами практики діяльності правоохоронних органів, громадського життя або власним досвідом.
	1
	Представлено власну позицію за даною проблематикою у сфері протидії, попередження та профілактики злочинності правоохоронними органами на побутовому рівні без аргументації.
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	Проблема у сфері протидії, попередження та профілактики злочинності правоохоронними органами не розкрита або дана інформація (факти практики діяльності правоохоронних органів, громадського життя або особистого досвіду) не в контексті завдання. Не дотримані вимоги Академічної доброчесності.
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