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зброю, може привести до великого кровопролиття, ускладнить роботу право-
охоронних органів, створить страх та бажання самозахисту у пересічних гро-
мадян. 
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ДО ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ 
ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ 

Тваринний світ є одним з компонентів навколишнього природного сере-
довища, національним багатством України, джерелом духовного та естетич-
ного збагачення і виховання людей, об’єктом наукових досліджень, а також 
важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових 
продуктів та інших матеріальних цінностей. Актуальність цієї проблеми по-
лягає у тому, що кількість правопорушень, від яких потерпають тварини, стрі-
мко зростає. Це свідчить про падіння принципів моральності по відношенню 
до братів наших менших, а також визначає схильність людей до проявів агре-
сії. Однією з проблем, що нависли над нашим суспільством, є те, що люди 
своїми руками вбивають і катують братів наших менших, а вони є, перш за 
все, багатством України, її окрасою і гордістю, адже деякі з них є нашими 
символами і проживають виключно на території нашої Батьківщини. За 
останні 50 років, через людську діяльність, чисельність диких тварин та пта-
хів скоротилося на 30 %, а щороку ця цифра зростає на 1 %. Проте, варто 
пам’ятати, що тваринний світ є одним з найуразливіших компонентів навко-
лишнього природного середовища і виконує у життєдіяльності людини та ро-
звитку суспільства важливі функції. 

Небезпека даного злочину полягає в жорстокому поводженні з тваринами, 
знущання над якими формує у громадян, особливо у підлітків, почуття байду-
жості до страждань живих істот, що призводить до агресії, насилля, прояву ва-
ндалізму. Як показують кримінологічні дослідження, багато осіб, які у малолі-
тньому або неповнолітньому віці неодноразово знущалися, били або безпідста-
вно вбивали тварин, надалі вчиняли злочини, пов’язані з насильством.  

Український дослідник Р. В. Вереша зазначає, що якщо умовно поділити 
злочини проти суспільної моральності, то такий злочин як жорстоке пово-
дження з тваринами можна віднести до посягання на основні моральні прин-
ципи і цінності у сфері духовного і культурного життя суспільства. 

Небезпечність діяння передбаченого даною статтею полягає в тому, що 
воно ставить під загрозу життя тварини та істотно ударяє по моральності су-
спільству. Це свідчить про падіння принципів моральності по відношенню до 
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братів наших менших, а також визначає схильність людей до проявів агресії. 
Під громадським порядком як об’єктом кримінально-правової охорони слід 
розуміти такий стан суспільних відносин, заснованих на нормах моралі та за-
гальновизнаних правилах поведінки у суспільстві, який забезпечує зовнішньо 
нормальні умови функціонування підприємств, організацій та установ, спо-
кійні умови праці, відпочинку та побуту людей, участі громадян у суспіль-
ному житті  

Наприклад, у реєстрі судових рішень України за 2015 р. є справа, згідно 
з матеріалів якої, обвинувачений, розпиваючи спиртні напої зі своєю співме-
шканкою, вчинив сварку, в ході якої залишив місце проживання, після того 
як він повернувся додому і виявив, що його співмешканці немає. Після цього 
він, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з метою помсти, зневажа-
ючи загальноприйняті в суспільстві норми моралі що до ставлення до тварин, 
вирішив нанести тілесні ушкодження собаці своєї співмешканки. Реалізову-
ючи свій злочинний умисел, рукою притиснув до землі тварину, та наніс їй 
різано-рвану рану на шиї, в області гортані.  

Підсумовуючи викладене вище, можна наголосити на тому, що жорсто-
кому поводженню з тваринами притаманна одна з ознак, яка розкриває зміст 
злочину, а саме – суспільно небезпечне діяння. При цьому, суспільна небез-
печність цього злочину в тому, що він посягає на суспільні відносини, які за-
безпечують загальноприйняті принципи моральності у сфері поводження з 
тваринами. 
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ЗАКОНОДАВСТВО 

Сучасний етап розвитку української державності характеризується кри-
зовими явищами та занепадом різних напрямків його життєдіяльності. На-
жаль, ці процеси характерні і для правової сфери, яка є розбалансованою, у 
зв’язку з чим потребує реформування. Зокрема, щодо удосконалення процесу 
розслідування злочинів. 

Закон про кримінальні проступки українська спільнота чекала достатньо 
довго, так ще у 2012 році в Кримінальному процесуальному кодексі України 
(далі КПК України) передбачалося спрощене провадження щодо криміналь-
них проступків. Але не було відповідного закону, яким би регулювався поря-
док розслідування кримінальних проступків та процедура їх розгляду. У 




