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ПОКАРАНЬ 

Визначено найбільш значущі кримінологічні аспекти, які притаманні 
незаконному заволодінню чужим майном, вчинюваному засудженими в 
установах виконання покарань. Зокрема, охарактеризовано спосіб, у який 
воно може здійснюватися, перелік майна, яким частіше за все 
заволодівають, місця, де це може вчинятися. Визначено пенітенціарно-
кримінологічну структуру злочинності щодо незаконного заволодіння 
чужим майном в установах виконання покарань. 
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Актуальність теми дослідження обумовлена характером 

злочинності в місцях позбавлення волі, адже діяння, що включені до її 
структури мають свою специфіку – здійснюються в пенітенціарних 
установах (виправних, виховних колоніях, слідчих ізоляторах) за певний 
проміжок часу і характеризуються власними кількісними та якісними 
показниками. Такі злочини у багатьох випадках посягають на власність, 
а саме – незаконне заволодіння чужим майном, що належить, різним 
категоріям потерпілих – як вільнонайманим, так і атестованим 
співробітникам установ виконання покарань (далі – УВП); особам, які 
періодично відвідують ці установи (прокурору, представникам 
правоохоронних органів, близьким родичам засуджених та ін.) так і, в 
більшій мірі, особам, які відбувають у них покарання. 

Варто зазначити, що суб’єктами посягання на чуже майно в таких 
специфічних місцях, шляхом незаконного заволодіння ним без законних 
на те прав виступають: з одного боку – засуджені, а в окремих випадках – 
співробітники, службовці, працівники кримінально-виконавчої системи в 
цілому. 

Найбільш розповсюдженим майном, незаконне заволодіння яким 
здійснюється засудженими в умовах відбування покарання є: цивільний 
одяг, військовий комплект, гроші, дорогоцінності, спиртні напої, тютюн, 
продукти харчування та медикаменти (таблетки, сприт і т. д.). В останні 
роки частіше за все зустрічались випадки, коли привласнення майна 
супроводжувалося подоланням різноманітних перешкод. Це, як правило, 
підкопи, взломи дверей, стінних прорізів тощо.  

Загалом предмет незаконного заволодіння – чуже майно, має 
визначатися не лише за критеріями економічної значимості речей, але й 
за побутовою, релігійною, культурною, науковою та іншою соціальною 
важливістю. Так, наприклад, з точки зору професора Г. Н. Борзенкова, не 
можуть бути предметом привласнення – майно, що практично втратило 
господарську цінність, чи предмети, стосовно яких не втілено працю 
людини [1, с. 7]. Але, в цілому майно, що втратило своє господарсько-
побутове призначення, може набувати нову цінність, наприклад, 
відноситись до категорії історичних та культурних пам’яток, або 
складати предмет колекції.  

Сам факт незаконного заволодіння чужим майном засудженими в 
УВП створює потребу у вирішенні ряду практичних завдань, зокрема, 
забезпечення більшого ступеня охорони власності (майна) в УВП з 
урахуванням специфічних особливостей окремо взятої установи 
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(дислокації, мікросередовища та ін.); забезпечення постійного та 
цілодобового нагляду за засудженими у місцях їх проживання – в 
житловій зоні, так і на роботі – у виробничій зоні; кабінетах начальників 
цехів; роздягалень; проведення позапланових перевірок в окремих 
камерах, підсобних приміщеннях, цехах та в їдальні. Найбільш вірогідні 
місця для привласнення чужого майна засудженими територіально не 
обмежуються лише виправними чи виховними колоніях. Під ними слід 
розуміти всі ті місця, де знаходяться засудженні у період відбування 
ними покарання [2, с. 51].  

По суті ж сама небезпека незаконного заволодіння чужим майном в 
УВП полягає не тільки в тому, що в результаті його обернення на свою 
користь без відома власника – таємним або відкритим способом; 
поєднаного із насильством, що є небезпечним для життя і здоров’я особи 
(20,2 %); з використанням колючо-ріжучих предметів чи холодної зброї 
(3,7 %), засуджені заподіюють не тільки майнові (матеріальні), фізичні 
збитки особі (власнику), яка правомірно володіє, розпоряджається своїм 
майном, але й порушується нормальне функціонування самої 
пенітенціарної установи.  

Крім цього, якщо характеризувати пенітенціарно-кримінологічну 
структуру злочинності щодо незаконного заволодіння чужого майна в 
УВП, то необхідно виокремити наступні її елементи: засуджені особи, як 
наслідок мають високу соціально-моральну занедбаність; кримінальну 
спрямованість соціальної поведінки; проблеми фінансового становища 
особи (заборгованість); кількість вчинених злочинів засудженими; 
кількість осіб, які вчиняли такі дії; форма привласнення чужого майна; 
місце його вчинення; час його вчинення тощо. Звідси, стає очевидним, 
що структура даної злочинності – це питома вага та стан різних видів 
злочинів в загальній їх кількості за певний проміжок часу на певній 
території [3, с. 50]. 

Отже, із вищевикладеного закономірно випливає те, що незаконне 
заволодіння чужим майном засудженими в УВП є частиною загальної 
корисливої злочинності, і незалежно від того, чи це майно (власність) 
знаходиться в самій пенітенціарній установі, або поза її межами, воно має 
охоронятися такою ж мірою, як і будь-яке інше майно незалежно від 
форми власності. А тому концепція нашої правової держави має бути 
побудована таким чином, щоб забезпечувати реалізацію та захист 
загально-соціальних принципів, а саме рівності усіх перед законом та 
законності.  
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КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

Досліджено проблемні питання, які пов’язанні з суперечностями 
між положеннями статті 368-2 «Незаконне збагачення» та статтями 
62 Конституції України, 20 Організації Об’єднаних націй проти корупції.  

Ключові слова: незаконне збагачення, антикорупційна політика, 
презумпція невинуватості, зловживання, кримінальна відповідальність. 

 
У наш час, невиконання владними інституціями своїх функцій на 

протязі тривалого часу не тільки унеможливлює сталий розвиток 
суспільства, а й призводить до системних деформацій, породжує 
злочинність кризового типу. Високий же рівень латентності корупційних 
злочинів істотно ускладнює функціонування існуючого механізму 
кримінально-правового регулювання [5, с. 807]. 

Національною антикорупційною стратегією на 2011–2015 роки 
визнано необхідність приведення антикорупційної політики України у 
відповідність із міжнародними стандартами у сфері запобігання і 
протидії корупції та впровадження в Україні найкращих практик 
іноземних держав у сфері запобігання і протидії корупції [2]. Але, нажаль, 
на практиці ми спостерігаємо, що національна антикорупційна система 
об’єктивно не здатна виконувати свою основну мету.  

Основним інструментом боротьби і протидії корупції в України є 
притягнення осіб, винних у вчинені корупційних злочинів до 
кримінальної відповідальності. Статтею 368-2 Кримінального кодексу 
України (далі – ККУ) передбачено кримінальну відповідальність за 
«незаконне збагачення».  


