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ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЖІНОЧОМУ 
ШАХРАЙСТВУ 

Аналіз офіційної статистики показує, що питома вага шахрайства з кожним роком 
зростає. Це говорить про те, що реальних успіхів у боротьбі з шахрайством останнім часом 
ще не спостерігається. У структурі злочинів проти власності шахрайство займає третє місце 
після крадіжок і грабежів, а в цілому в сучасній злочинності в Україні входить до десятки 
найбільш поширених злочинів [1, с. 155–156]. Попередження злочинності жіночої статі,а 
саме шахрайствам, що ними вчиняється, за своїм соціальним значенням виходить далеко за 
рамки проблеми боротьби зі злочинністю. 

Жіноча злочинність являє собою сукупність злочинів, які вчиняються жінками. Цей вид 
злочинності не є домінуючим, але він є складовою загальної злочинності і детермінується 
тими ж самими причинами та умовами. Разом з тим, жіноча злочинність має певні 
особливості, пов’язані як з біологічними так і соціальними факторами, що визначають 
фізіологічне призначення жінки як матері та її соціальне становище у суспільстві. Жіноча 
злочинність, як і злочинність неповнолітніх, є показником морального здоров’я суспільства. 
Жіноча злочинність відрізняється від злочинності чоловіків кількісними показниками, 
характером злочинів, роллю жінок у злочинах, вчинених разом з чоловіками, способами і 
знаряддями вчинення злочинів [2]. 

Запобігти шахрайству, особливо його професійним видам, в сучасних умовах доволі 
складно, але можливо, якщо під запобіганням шахрайству розуміти зниження його хоча б до 
певного мінімального рівня, який під силу державі й суспільству, з урахуванням сучасних 
економічних, соціальних та інших умов. 

Запобігання жіночому шахрайству – невід’ємна частина системи запобігання злочинності 
взагалі. Вона також здійснюється на трьох рівнях: загальносоціальному, спеціально-
кримінологічному та індивідуальному. 

Загальносоціальне запобігання жіночій злочинності, а саме шахрайству полягає у 
здійсненні комплексу заходів щодо вдосконалення суспільних відносин в адміністративно-
політичній, економічній та соціально-економічній сферах життя нашого народу. Метою цих 
заходів має стати вирішення проблем становища жінки в нашому суспільстві. Перш за все, 
жінкам має бути забезпечена реальна рівність у правах з чоловіками. Загальновідомо, що в 
разі будь-яких скорочень на виробництві, першими скорочують жінок; жінки також 
отримують меншу платню, ніж чоловіки; при прийомі на роботу перевага також надається 
чоловікам [3]. 

Одним із заходів, за допомогою якого можна досягти зниження рівня шахрайства, є 
профілактика появи шахраїв ще до формування кримінногеної особистості. Ідеться про 
прищеплення нашому підростаючому поколінню негативного ставлення до обману і брехні. 
В даному випадку це завдання покладається, в першу чергу, на батьків, а також на державу, 
навчально-виховні заклади, школи тощо. Правильне виховання і вплив на формування 
особистості, її соціальної позиції допоможе в майбутньому при виборі вірного маршруту 
життєвого шляху[1, с. 156]. 

Засоби масової інформації – ще один дієвий засіб держави у боротьбі з шахраями. 
Поширення соціальної реклами захисту від шахраїв – важливий крок до впливу на свідомість 
довірливих людей. Ефективною зброєю є також телепередачі, в яких розкриваються схеми 
злочинних операцій. Це сприяє обачності громадян в майбутніх життєвих ситуаціях. 

Запобігання жіночому шахрайству повинно будуватися в першу чергу на 
загальносоціальних заходах профілактики, включаючи медичне, правове, поведінкове 
освічення, підтримку професійної освіти, розвитку мережі загальнодоступних масових 
спортивних закладів, програм державної підтримки зайнятості молоді. 
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Злочинцями не народжуються – ними стають, тому політика держави в першу чергу 
повинна бути спрямована на забезпечення своїм громадянам гідного рівня життя, що само 
по собі буде найкращим превентивним заходом. 
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ПРОНИКНЕННЯ ДО ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ 
ЩОДО ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИМИ 

У теорії кримінального процесу серед науковців не втрачає своєї актуальності питання 
доказів та визначення аспектів їх недопустимості. Інститути недопустимості та допустимості 
доказів у кримінальному процесі є досить різноманітними та багатогранними [1]. Питання 
недопустимості доказів потребують свого подальшого дослідження, у тому числі і в рамках 
змін, що вносяться до чинного кримінального процесуального законодавства [2, с. 305]. 

Серед учених та процесуалістів питання про поняття та зміст допустимості доказів, 
зважаючи на доволі тривалу відсутність їх нормативного врегулювання, викликають чималі 
дискусії. Подекуди висловлюються різні погляди. Водночас більшість з них (Ю. М. 
Грошевий,М. М., Лобойко Л.М., Михеєнко, В. Т. Нор, С. М. Стахівський, В. М. Тертишник, Л. Д. 
Удалова та ін. загалом визнають, що допустимість доказів слід розглядати як здатність 
доказу з огляду на відповідність вимогам кримінального процесуального закону слугувати 
засобами доказування обставин, які мають значення для кримінального провадження. 

У навчальній юридичній літературі допустимість доказів, якщо викладати її поняття 
лаконічно, зазвичай визначається як процесуальна властивість, або якість, що характеризує 
отримання доказів законним шляхом. У законодавстві ж визначення поняття допустимості 
відсутнє, лише зазначається, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у 
порядку, встановленому КПК України (ст. 86 КПК) [3]. Дефініція недопустимості доказу, 
законодавцем визначена більш чітко. Недопустимими є докази, отримані внаслідок 
істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами 
України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок 
істотного порушення прав та свобод людини. До вказаних істотних порушень відносяться 
такі діяння:1) здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без 
такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов; 2) отримання доказів внаслідок 
катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження 
або погрози застосування такого поводження;3) порушення права особи на захист; 
4) отримання показань чи пояснень від особи, яка не була повідомлена про своє право 
відмовитися від давання показань та не відповідати на запитання, або їх отримання з 
порушенням цього права; 5) порушення права на перехресний допит. 


