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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ 
МОРАЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ 

Протидія кримінальним правопорушенням завжди була пріори-
тетним напрямом діяльності правоохоронних органів. Адже завдяки 
її здійсненню зменшується кількість суспільно-небезпечних діянь та 
нормалізується ситуація в суспільстві в цілому. Злочини проти мора-
льності також потребують характерних заходів протидії від підроз-
ділів Національної поліції України. За даними Генеральної прокура-
тури України щороку до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
вноситься близько 1800 діянь за ознаками цих правопорушень, але 
лише в 60 % випадків за ними складається обвинувальний акт. Крім 
того, відповідно до даних соціологічних опитувань, поступово зрос-
тає кількість порнографічної інформації в мережах Internet, діє вели-
ка кількість будинків розпусти, не припиняються випадки надання 
інтимних послуг за грошові винагороди. У цілому, зазначене вказує 
на особливо загрозливу природу злочинів проти моральності та зу-
мовлює потребу у посиленні боротьби з ними. 

Як доречно наголошує В. Севрук, протидія злочинності – це без-
перервний процес, у межах якого одночасно й паралельно здійсню-
ються загальносоціальні та спеціальні заходи, що спрямовані на вияв-
лення й розкриття злочинів.[5, с. 288] Інші науковці характеризують її 
як особливий комплексний, багаторівневий об’єкт соціального управ-
ління, який складає різноманітна за формами діяльність відповідних 
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суб’єктів (державних, недержавних органів, установ, громадських 
формувань та окремих громадян), які взаємодіють у вигляді системи 
різнорідних заходів, спрямованих на пошук шляхів, засобів та інших 
можливостей ефективного впливу на злочинність з метою зниження 
інтенсивності процесів детермінізації злочинності на усіх рівнях, 
нейтралізації дії її причин та умов для обмеження кількості злочин-
них проявів до соціально толерантного рівня [3, с. 176]. Погоджую-
чись із Г. В. Форосом, слід зазначити, що в сучасних умовах – це най-
більш реальний внесок правоохоронних органів у сприяння 
політичній реформі та економічним і соціальним перетворенням у 
країні [7, с. 180]. 

Серед напрямів організація діяльності щодо протидії злочинам 
В. І. Воронов виділяє наступні: виявлення ознак готування чи вчи-
нення злочинів; викриття осіб, які вже вчинили злочини, для притя-
гнення їх до відповідальності; перешкоджання втягненню осіб у зло-
чинну діяльність; оперативно-розшуковий моніторинг (постійний 
поточний контроль, критичне спостереження та визначення стану 
об’єкта (процесу) з метою виявлення змін); документування злочин-
ної діяльності [1, с. 38]. Усі ці напрями необхідно розглядати як взає-
мозалежні складники протидії злочинності, які можуть уточнюва-
тись і доповнюватись залежно від негативних процесів. 

О. М. Бандурка завданнями протидії злочинності визначає на-
ступні: виявлення причин вчинення злочинів і умов, що їм сприяють; 
застосування заходів з усунення встановлених причин і умов або їх 
нейтралізації (блокування); виявлення осіб з протиправною поведі-
нкою, що має тенденцію переростання у вчинення злочинів; коригу-
ючий вплив на цих осіб з метою недопущення вчинення ними злочи-
нів шляхом застосування індивідуально-профілактичних заходів; 
застосування заходів, направлених на зниження серед громадян ри-
зику стати жертвами злочинних посягань; обмеження дії негативних 
явищ і процесів, супутніх злочинності; мобілізація всіх позитивних 
сил суспільства на створення атмосфери нетерпимості до будь-яких 
форм злочинної поведінки; усунення недоліків та підвищення ефек-
тивності у діяльності суб’єктів протидії злочинності.[2, с. 73] 

В свою чергу, М. Ю. Скітейкін до найбільш загальними засобів 
протидії злочинам проти моральності у сфері культури відніс такі: 
здійснення впливу на найбільш поширені негативні явища та процеси, 
що пов’язані із злочинністю проти моральності у сфері культури, з ме-
тою їх мінімізації. До таких засобів можна віднести антиалкогольну та 
антинаркотичну пропаганду, пропаганду здорового способу життя, 
антикриміногенну пропаганду, формування негативного громадської 
думки щодо насильницьких дій тощо; здійснення безпосереднього 



Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. Харків, 2017 

 211 

впливу на основні детермінанти здійснення злочинів проти мораль-
ності у сфері культури з метою їх усунення [6, с. 36]. 

В результаті анкетування працівників поліції нами були виділе-
ні такі умови, що сприяють вчиненню злочинів проти моральності: 

– розповсюджене рекламування у ЗМІ, мережах Internet або мо-
більних телефонних мережах надання інтимних послуг (95 %); 

– приховане (замасковане) місце розташування місць розпусти 
(79 %); 

– широкий спектр інтимних послуг із гнучкою фінансовою полі-
тикою або наявність «товару» будь-якої цінової категорії (58 %); 

– відсутність сприятливого правового та організаційного режи-
му діяльності щодо сплати податків (52 %); 

– значний кримінальний досвід роботи злочинців у сфері надан-
ня інтимних послуг – «секс-бізнесу» (31 %); 

– втрата історичних традицій, моральних і етичних норм (12 %). 
Загалом, формуванню належного рівня соціальної культури, як 

відмічає О. А. Сафоненко, буде сприяти проведення громадської про-
світи в усіх сферах діяльності держави, що також буде спрямовувати 
суспільну думку до прихильності нормам права. Ідеологія, заснована 
на вихованні почуття громадського обов’язку, прагнення бути кори-
сним суспільству й усвідомлення цінності особистого матеріального 
добробуту як похідного від добробуту суспільного дасть можливість 
сформувати необхідний рівень соціальної, в тому числі політичної 
культури суспільства [4, с. 157–158]. Тому, з огляду на зазначені дум-
ки науковців та правоохоронну практику, було виділено наступні 
заходи протидії злочинам проти моральності підрозділами Націона-
льної поліції України: 

– здійснення виховного впливу підрозділами Національної полі-
ції України на неповнолітніх та малолітніх осіб шляхом пропаганди 
ненасильства та дотримання суспільної моралі; 

– здійснення підрозділами Національної поліції України профі-
лактичного впливу на громадян; 

– участь працівників підрозділів Національної поліції України в 
тематичних передач, круглих столів, ток-шоу, що висвітлюють про-
блеми суспільства у сфері порушення норм моралі; 

– організація підрозділами Національної поліції України диску-
сій у друкованих ЗМІ, присвячених актуальним питанням моралі. 

Висновок. Підводячи підсумки, зазначимо, що для протидії зло-
чинам проти моральності держава повинна провести ряд комплекс-
них заходів. Зазначені вище заходи особливо актуальні в випадку 
здійснення профілактики злочинів проти моральності серед осіб, що 
схильні до вчинення зазначених діянь. Крім того, ми вважаємо, реалії 
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європейського напряму розвитку України зумовлюють необхідність 
переосмислення ряду питань: щодо легалізації сфери надання послуг 
інтимного характеру, щодо впровадження ефективної системи опо-
даткування зазначеної діяльності, щодо створення відповідних ор-
ганів контролю за визначеною сферою. Вирішення цих питань, а та-
кож проведення зазначених заходів, на наше переконання, 
дозволить значно зменшити кількість злочинів проти моральності, 
та ефективно протидіяти їм. 
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ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

У сучасних умовах становлення й розвитку демократичної пра-
вової держави профілактика правопорушень розглядається як важ-
ливий напрям внутрішньої політики України. Залучення населення 
до охорони публічного порядку та профілактики правопорушень є 
одним з пріоритетних шляхів протидії злочинності, зменшення мас-
штабів її розповсюдження, покращення криміногенної обстановки. 


