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АНОТАЦІЯ 

Тома М.В. Особистість професійного злочинця, який відбуває 

покарання в місцях позбавлення волі (як об’єкт кримінологічного 

дослідження).  – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. – Донецький юридичний інститут МВС України, 

Міністерство внутрішніх справ України, – Кривий Ріг, 2018. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 

науки України. – Київ, 2018. 

Дисертаційне дослідження дало змогу комплексно вирішити наукову 

проблему, котра полягала у необхідності уточнення та поглиблення існуючих 

теоретичних розробок щодо особистості професійного злочинця, який 

відбуває покарання у місцях позбавлення волі.   

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які включають вісім 

підрозділів, списків використаних джерел до кожного розділу, висновків. 

Загальний обсяг дисертаційного дослідження – 257 сторінок, з них основного 

тексту – 203 сторінок. Список використаних джерел включає 

331 найменування та займає 35 сторінок. 

У першому розділі «Загальна характеристика професійної злочинної 

діяльності та професійного злочинця», що складається з трьох підрозділів, 

досліджено генезис професійної злочинності в Україні, починаючи з часів 

України-Русі, основні теоретико-методологічні підходи до визначення понять 

«професійна злочинна діяльність» та «професійний злочинець», а також 

структуровано основні види професійних злочинців. 

Другий розділ «Характеристика особистості професійного злочинця, 

який відбуває покарання в місцях позбавлення волі», що складається із трьох 

підрозділів, присвячено комплексному кримінологічному аналізу особистості 

злочинця-професіонала, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, 

зокрема надано соціально-демографічну, морально-психологічну, 
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кримінально-правову та кримінально-виконавчу характеристику вказаної 

особистості.  

Третій розділ «Попередження професійної злочинної діяльності з 

урахуванням вивчення особистості професійного злочинця, який відбуває 

покарання в місцях позбавлення волі», що складається із двох підрозділів, 

присвячено комплексному аналізу основних існуючих заходів попередження 

професійної злочинної діяльності та ключових напрямків вдосконалення цих 

заходів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що дисертація 

є першим в кримінологічній науці дослідженням, спрямованим на вивчення 

особистості професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях 

позбавлення волі. В результаті сформульовано відповідні науково-

обґрунтовані теоретичні положення, а також розроблено низку актуальних 

пропозицій щодо удосконалення національних законодавчих норм. Основні з 

них наступні: 

вперше: (1) комплексно визначено основні форми трансформації 

особистості злочинця-професіонала, що відбуває покарання в місцях 

позбавлення волі, які обумовлюються зміною середовища існування цього 

злочинця та його реакцією на необхідність виправлення, перевиховання; (2) 

запропоновано запозичити підхід США щодо здійснення додаткового 

постпенітенціарного контролю та нагляду за особами, які відбули покарання 

у місцях позбавлення волі, за рахунок законослухняного суспільства, що 

користується веб-регістром правопорушників OTIS; (3) запропоновано та 

комплексно розроблено концепцію спеціального закону України «Про 

попередження професійної злочинності», яким би вносились відповідні зміни 

до чинних кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-

виконавчого законів України. Зокрема, пропонується: підвищити межі 

покарання у санкціях статей кримінального закону, доповнивши 

професійною злочинною діяльністю список обставин, що враховуються при 

призначенні покарання, обтяжуючи його та, відповідно, прямо закріпивши в 
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кримінальному законі перелік випадків, коли така ознака, як вчинення 

кримінального правопорушення в межах злочинного професіоналізму, може 

мати місце; встановити спеціальні кримінально-виконавчі наслідки 

констатації у вироку суду факту, що злочинцем є професійний злочинець, 

приміром, доповнивши кримінально-виконавче законодавство нормами, 

котрими передбачалось би обмеження права на кореспонденцію та переказ і 

отримання грошових коштів від не родичів тощо; (4) сформульована 

пропозиція щодо розробки та прийняття загальнонаціональної стратегічної 

програми попередження професійної злочинної діяльності; 

удосконалено: (1) існуюче наукове знання про еволюцію професійної 

злочинності на історичних територіях сучасної України, починаючи появою 

на Русі холопства, представники якого досить часто, втікаючи від своїх 

господарів, рекрутували до «лісових розбійників»; (2) низку термінів, що 

стосуються предмету дослідження, зокрема таких понять, як: «професійна 

злочинність», «професійний злочинець», «особа професійного злочинця», 

«особистість професійного злочинця, що відбуває покарання у вигляді 

позбавлення волі», «попередження професійної злочинності» та інші; (3) 

систему ознак професійної злочинності; (4) виокремлено та структуровано 

основні ознаки професійного злочинця; (5) інтерпретація морально-

психологічної характеристики особистості злочинця-професіонала, який 

відбуває покарання в місцях позбавлення волі; (6) інтерпретація правової 

сутності кримінально-правової характеристики особистості професійних 

злочинців, котрі відбувають покарання в місцях позбавлення волі; (7) 

кримінально-виконавчу характеристику особистості злочинця-професіонала, 

який відбуває покарання в місцях позбавлення волі;  

дістали подальшого розвитку: (1) підходи до систематизації сучасних 

українських професійних злочинців у певні категорії (залежно від їх 

ієрархічного становища в злочинному світі); (2) комплексні теоретичні 

розробки про структурні елементи соціально-демографічних, морально-

психологічних, кримінально-правових та кримінально-виконавчих ознак 
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особистості професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях 

позбавлення волі; (3) основні заходи попередження професійної злочинності 

в Україні, якими є комплекс заходів: загальносоціального характеру 

(соціально-економічні, соціально-демографічні, організаційно-управлінські, 

духовно-моральні, виховні та ідеологічні заходи); спеціально-

кримінологічного характеру (кримінологічна профілактика; запобігання 

вчиненню професійних кримінальних правопорушень); індивідуального 

характеру (переконання; надання психологічної та педагогічної допомоги; 

індивідуальні запобіжні заходи; примус). 

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів полягає в 

тому, що сформульовані в дисертації положення, висновки, пропозиції та 

рекомендації можуть бути використані: у науково-дослідній сфері, у 

правотворчій і правозастосовній діяльності, а також у навчальному процесі. 

Вивчення особистості злочинця-професіонала, котрий відбуває покарання у 

місцях позбавлення, є актуальним завданням, успішне виконання якого в 

межах даного дисертаційного дослідження сприятиме удосконаленню 

політики попередження нашою державою спеціальної рецидивної 

злочинності, а також більш комплексному забезпеченню національної 

безпеки України. 

Ключові слова: професійна злочинна діяльність, особистість 

професійного злочинця,  покарання у виді позбавлення волі, в’язнична 

субкультура, пенітенціарна злочинність, рецидив, заходи попередження 

професійної злочинності  
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SUMMARY 

M.V. Toma. Personality of a professional criminal, who is serving his 

sentence at the institutions of confinement (as an object of criminological 

investigation). - Qualifying scientific work as a manuscript. 

The thesis for the degree of Candidate of Juridical Sciences on speciality 

12.00.08 – criminal law and criminology; criminal executive law. – Donetsk Law 

Institute of Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ministry of Internal Affairs of 

Ukraine, – Krivoy Rog, 2018. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis research allowed to solve fully an important scientific task 

regarding the necessity of adjustment and intensification of the existing theoretical 

developments according the personality of professional criminal, who is serving 

his sentence at the institutions of confinement. 

The thesis consists of introduction, three sections, divided on eight 

subsections, references to each section, conclusions. The total volume of the 

research – 257 pages, where 203 pages are the main text. References includes 331 

positions and occupies 35 pages.  

In the first section, “General characteristics of the professional criminal 

activities and the professional criminal”, which consists of three subsections, the 

genesis of professional criminality in Ukraine since the times of Ukraine-Rus, and 

the main theoretic and methodological approaches to the definition of 

“professional criminal activities” and “professional criminal” concepts have been 

investigated, as well as the main types of professional criminals have been 

structured.  

The second section, “Personal characteristic of a professional criminal, who 

is serving his sentence at the institutions of confinement”, which includes three 

subsections, is dedicated to the complex criminological analysis of the personality 

of the professional criminal, who is serving his sentence at the institutions of 

confinement, in particular, the mentioned individual’s socio-demographic, moral 

and psychological, criminal and legal, criminal and executive characteristic is 
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given.   

The third section, “Prevention of the professional criminal activities 

considering the personality examination of the professional criminal, who is 

serving his sentence at the institutions of confinement”, including two subsections, 

is dedicated to the complex analysis of the main existing measures for prevention 

of professional criminal activities, as well as key directions of these measures 

improvement.  

Scientific novelty of the obtained results is determined by the fact that the 

thesis is the first investigation in the criminal science aimed at studying the 

personality of professional criminal, who is serving his sentence at the institutions 

of confinement. As a result, the appropriate scientifically substantiated theoretical 

regulations have been formulated, as well a number of actual proposals according 

the national legislative rules improvement have been developed. The main of them 

are as follows:  

for the first time: (1) the main transformation forms of the personality of the 

professional criminal, who is serving his sentence at the institutions of 

confinement, are fully determined, and they are conditioned by the change of this 

criminal’s habitat and his reaction on the necessity of reformation, correctional 

education; (2) there is proposed to borrow the USA approach for the realization of 

additional post-penitentiary control and superintendence of persons, who have 

already been served their sentence at the institutions of confinement, at the expense 

of law-abiding society, where the OTIS web registry of delinquents is being used; 

(3) the concept of special Law of Ukraine “On the prevention of professional 

criminality” is proposed and comprehensively developed, whereby the appropriate 

changes to the current criminal, criminal and procedural, as well as criminal and 

executive laws of Ukraine would be originated. In particular, it is proposed: to 

increase the limits of punishment in the sanctions of criminal law articles, 

supplementing the list of circumstances, which are considering during the penalty 

imposing, with the professional criminal activity, that overburdens it, and so 

directly fixing in the criminal law the list of cases, when such an indication as 
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criminal offence commitment within the criminal professionalism, may take place; 

to establish special criminal-executive consequences of statement in the court 

verdict the fact that the criminal is a professional one, for example, by 

supplementing the criminal and executive legislation with the norms that would 

restrict the right for correspondence, as well as money transmission and receiving 

not from relatives etc.; (4) the proposal according the development and 

implementation of the nation-wide strategic program of professional criminal 

activities prevention has been formulated; 

there have been improved: (1) the existing science about the professional 

criminality evolution on the historical territories of the modern Ukraine, beginning 

with the appearance in Rus of the villeinage, whose representatives, while fleeing 

from their masters, were very often recruited to the “forest bandits”; (2) the 

approaches to the theoretical disclosure of the number of terms, related to the 

subject of investigation, in particular, such notions as:  “professional criminality”, 

“professional criminal”, “the person of professional criminal», «the personality of 

the professional criminal, who is serving his sentence in the form of 

imprisonment”, “the prevention of professional criminality” et alias; (3) the system 

of professional criminality indications; (4) the main features of the professional 

criminal, which are singled out and structured; (5) the approaches to the 

interpretation of moral and psychological characteristics of the professional 

criminal’s personality, who is serving his sentence at the institutions of 

confinement; (6) the interpretation of the legal essence of the criminal and legal 

characteristic concerning the professional criminals, who are serving their sentence 

at the institutions of confinement; (7) the essence disclosure of the criminal and 

executive characteristic towards the professional criminal, who is serving his 

sentence at the institutions of confinement;  

there have been further developed: (1) the approaches to modern Ukrainian 

professional criminals systematization into the certain categories (depending on 

their hierarchical position in the underworld); (2) complex theoretical elaborations 

about the structural units of socio-demographic, moral and psychological, criminal 
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and legal, and criminal and executive features of the professional criminal’s 

personality, who is serving his sentence at the institutions of confinement; (3) the 

basic measures of the professional criminality prevention in Ukraine, such as a set 

of measures with: a general social character (socio-economic, socio-demographic, 

organizational and managing, spiritual and moral, pedagogical and ideological 

measures); a special criminological character (criminological prophylaxis; 

prevention of professional criminal delinquencies realization); an individual 

character (persuasion; the provision of psychological and pedagogical support; 

individual preventive measures; coercion). 

Theoretical and practical significance of the obtained results is that the 

provisions, conclusions, proposals and recommendations, set forth in the thesis, 

can be used: in the research area, in the law-making and law enforcement 

activities, as well as in the educational process. The study of the professional 

criminal’s personality, who is serving his sentence at the institutions of 

confinement, is an actual task, as its successful fulfilment within the framework of 

this thesis research will contribute to the improving of our state policy of 

prevention the special recidivism, as well as to more complex maintenance of the 

Ukraine national security.  

Key words: professional criminal activities, the personality of the 

professional criminal, a sentence in the form of imprisonment, prisonous 

subculture, penitentiary criminality, recidivism, measures for preventing the 

professional criminality 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Професійна злочинність, яка 

уособлює собою злочинний світ, є паразитарним антисоціальним явищем, 

котре деструктивним чином впливає на правопорядок і стрімко розкладає 

законослухняне суспільство. Саме тому, найбільш помітні піки стрімкого 

розвитку означеної категорії злочинної діяльності спостерігаються у 

найбільш нестабільні для держави періоди її існування. Разом із тим, активно 

розвиваючись у кризові періоди, професійна злочинність також посилює 

згубний вплив відповідних кризових процесів, ставлячи під сумнів як 

авторитет держави, так і доцільність законослухняного суспільства, 

прискорюючи процеси розпаду держави. 

Ці та інші обставини вказують на той факт, що основна увага 

теоретиків і практиків у галузі кримінології, а також увага сучасного 

українського законодавця повинна бути в достатній мірі сконцентрована на 

питанні попередження професійної злочинності, мінімізації паразитарного 

впливу злочинців-професіоналів на законослухняне суспільство. Особливу 

увагу у вирішенні зазначених проблем слід зводити до тих професійних 

злочинців, котрі вже потрапили в поле зору держави – були засуджені та 

відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, звільняються з місць 

позбавлення волі. Саме на цих «активістів» злочинного світу держава 

повинна спрямовувати, зокрема, свій першорядний виховний та 

профілактичний вплив, прагнучи перевиховати цю категорію злочинців, в 

достатній мірі ресоціалізовувати їх. Поряд із тим, цілком очевидно, що для 

того, щоб ефективно впливати на психіку тієї чи іншої категорії злочинців, 

необхідно розуміти структуру їх особистості, їх мотиви, життєві прагнення. 

Тому, вивчення особистості злочинця-професіонала, котрий відбуває 

покарання у місцях позбавлення, є актуальним завданням, виконання якого 

сприятиме удосконаленню політики попередження нашою державою 
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спеціальної рецидивної злочинності, а також більш комплексному 

забезпеченню національної безпеки України. 

Окремі питання професійної злочинності вже були предметом 

дослідження багатьох радянських та сучасних українських, зарубіжних 

вчених-кримінологів і дослідників, зокрема Ю.А. Абросімової, 

Ю.М. Антоняна, М.М. Асланяна, О.В. Баганця, І.О. Бандурки, 

О.М. Бандурки, В.М. Бесчастного, Т.П. Бірюкової, В.Т. Білоуса, П.С. Берзіна, 

В.В. Вітвіцької, Я.І. Гілінського, В.В. Голіни, Л.Ф. Гули, О.І. Гурова, О.М. 

Джужі, Г.В. Дідківської, О.О. Дудорова, А.О. Забеліча, А.П. Закалюка, 

О.М. Ігнатова, О.А. Калганової, О.О. Ковалкіна, О.М. Костенка, 

О.В. Кришевич, В.В. Кузнецова, О.В. Лисодєда, О.М. Литвинова, 

С.Ю. Лукашевича, Дж. Мітфорда, О.К. Міхеєвої, П.П. Михайленка, А.М. 

Орлеана, В.В. Пивоварова, В.П. Сабадаша, В.П. Сахно, В.В. Сташиса, 

В.В. Сухоноса, С.А.  Тарарухіна, Є.В. Фесенка, В.І. Шакуна О.Ю. Шостко та 

інших
.
 Не применшуючи наукового внеску вказаних та інших  вчених-

кримінологів, котрі раніше розглядали проблеми професійної злочинності, 

слід наголосити на тому, що в нашій державі особистість злочинця-

професіонала, який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, не була 

об’єктом кримінологічного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота проведена з урахуванням завдань, поставлених в 

Концепції реформування кримінальної юстиції України, затвердженої 

Указом Президента України від 08.04.2008 № 311/2008, зокрема, щодо 

виконання п.3 «Реформування у сфері виконання судових рішень у 

кримінальних справах», а також  відповідно до Плану заходів реалізації даної 

Концепції (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

27.08.2008 № 1153-р).  

Дисертаційне дослідження є складовою частиною наукових досліджень 

Міністерства внутрішніх справ України, передбачених, зокрема, п. 5 

(зокрема, 5.1, 5.2, 5.4, 5.8, 5.9) Пріоритетних напрямів наукового 
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забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-

2019 років, затверджених Наказом МВС України від 16.03.2015 № 275. Тема 

дослідження узгоджується з пунктом «Фундаментальні та прикладні 

проблеми наукового забезпечення боротьби зі злочинністю в Україні» 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016-2020 роки, 

затверджених постановою загальних зборів Національної академії правових 

наук України 03.03.2016.  

Робота виконана згідно із планом наукових досліджень кафедри 

кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького 

юридичного інституту МВС України та планом науково-дослідних робіт 

Донецького юридичного інституту МВС України. Тему дисертаційного 

дослідження затверджено рішенням Вченої ради Донецького юридичного 

інституту МВС України від 28 січня 2011 року (протокол № 5), уточнено 27 

січня 2017 року ( протокол № 5).  

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Мета дисертаційного 

дослідження полягає в тому, щоб на підставі комплексного аналізу складових 

елементів структури особистості професійного злочинця, котрий відбуває 

покарання у виді позбавлення волі, поглибити існуючу кримінологічну 

теорію про особистість цієї категорії злочинців, завдяки чому в результаті 

сформулювати актуальні пропозиції з оптимізації політики нашої держави 

щодо попередження професійної злочинності. 

Для досягнення мети у роботі поставлені такі основні завдання: 

- проаналізувати історію розвитку професійної злочинної діяльності на 

історичних територіях сучасної України та систематизувати основні етапи 

еволюції цього виду злочинності; 

- сформулювати визначення термінів «професійна злочинна діяльність» 

та «професійний злочинець»; 

- визначити та надати характеристику основних видів професійних 

злочинців; 
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- надати соціально-демографічну характеристику особистості 

професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі; 

- надати кримінально-правову характеристику особистості 

професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі; 

- надати морально-психологічну та кримінально-виконавчу 

характеристики особистості професійного злочинця, що відбуває покарання в 

місцях позбавлення волі; 

- визначити та проаналізувати основні заходи попередження 

професійної злочинності, зокрема, сукупність загально-соціальних, 

спеціально-кримінологічних та індивідуальних заходів попередження 

відповідного виду діяльності;    

- сформулювати рекомендації щодо вдосконалення чинного 

національного  законодавства, а також з оптимізації дій держави у напрямку 

попередження професійної злочинності з урахуванням результатів 

кримінологічного вивчення особистості професійного злочинця, який 

відбуває покарання в місцях позбавлення волі.  

Об’єктом дослідження є професійна злочинність діяльність, її 

детермінанти та заходи запобігання.   

Предметом дослідження є особистість професійного злочинця, який 

відбуває покарання в місцях позбавлення волі.  

Методи дослідження. Методологічна основа дисертаційного 

дослідження складається із сукупності сучасних загальних і спеціальних 

теоретико-методологічних засобів наукового пізнання суспільних явищ та 

процесів. Звертаючись до історико-правового аналізу, було комплексно 

проаналізовано процес генезису професійної злочинної діяльності на 

історичних територіях сучасної України та систематизовано основні етапи 

становлення цього виду злочинної діяльності (підрозділ 1.1). За допомогою 

формально-логічного методу вирішувались наступні задачі: визначення 

правової сутності професійної злочинної діяльності та професійного 

злочинця (підрозділ 1.2) а також основних видів професійних злочинців 
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(підрозділ 1.3) та складових елементів структури особистості злочинців-

професіоналів, що відбувають покарання у вигляді позбавлення волі 

(розділ 2). Визначення особливостей соціально-демографічної (підрозділ 2.1), 

кримінально-правової (підрозділ 2.2), психологічної та моральної, а також 

кримінально-виконавчої (підрозділ 2.3) характеристики професійних 

злочинців, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а також 

дослідження основних заходів попередження професійної злочинної 

діяльності (підрозділ 3.1) було здійснено завдяки зверненню до методів 

класифікації, групування, системно-структурного та системно-

функціонального методів дослідження. Формулювання наукових визначень 

понять у дисертації (підрозділи 1.2., 1.3 і т. д.) та пропозицій щодо зміни та 

доповнення законодавства України з метою попередження професійної 

злочинності (підрозділ 3.2) здійснювалося з використанням техніко-

юридичного методу, а також правил лінгвістики. 

Емпіричну базу дослідження склали: законодавчі і нормативно-правові 

акти, котрі врегульовують питання запобігання та протидії професійній чи 

рецидивній злочинності, а також програмні документи про профілактику 

злочинності та правопорушень; дані звітів Генеральної прокуратури України 

про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, та про результати 

боротьби з організованими групами та злочинними організаціями за період 

2015-2017 роки. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що дисертація 

є першим в Україні дослідженням, спрямованим на вивчення особистості 

професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі. В 

результаті сформульовано нові науково-обґрунтовані теоретичні положення та 

пропозиції щодо вдосконалення чинного національного законодавства. Основні 

з них наступні:  

вперше: 

- комплексно визначено основні форми трансформації особистості 

злочинця-професіонала, що відбуває покарання в місцях позбавлення волі, 
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які обумовлюються зміною середовища існування цього злочинця та його 

реакцією на необхідність виправлення, перевиховання, зокрема: деструкція 

особистості злочинця, що об’єктивно закінчується у момент звільнення від 

відбування покарання; відсутність процесу деструкції особистості злочинця; 

трансформація особистості професійного злочинця у звичайну особистість 

злочинця; 

- запропоновано запозичити підхід США щодо здійснення додаткового 

постпенітенціарного контролю та нагляду за особами, які відбули покарання у 

місцях позбавлення волі, за рахунок законослухняного суспільства, що 

користується веб-регістром правопорушників OTIS. Зважаючи на те, що 

професійні злочинці досить часто спеціалізуються на таких кримінальних 

правопорушеннях як «білокомірцеві злочини», шахрайство, 

фальшивомонетництво та рейдерство, обґрунтовується доцільність розробки та 

створення Інформаційної системи відстеження правопорушників, в яких би 

містилась інформація про всіх осіб, що відбувають та відбули покарання у 

вигляді позбавлення волі за професійну злочинну діяльність; 

- запропоновано та комплексно розроблено концепцію проекту  

спеціального Закону України «Про попередження професійної злочинності», 

яким би вносились відповідні зміни до чинних кримінального та 

кримінально-виконавчого законів України. Зокрема, пропонується: 

підвищити межі покарання у санкціях статей кримінального закону, 

доповнивши професійною злочинною діяльністю список обставин, що 

враховуються при призначенні покарання, обтяжуючи його та, відповідно, 

прямо закріпивши в кримінальному законі перелік випадків, коли така 

ознака, як вчинення кримінального правопорушення в межах злочинного 

професіоналізму, може мати місце; встановити спеціальні кримінально-

виконавчі наслідки констатації у вироку суду факту, що злочинцем є 

професійний злочинець, приміром, доповнивши кримінально-виконавче 

законодавство нормами, котрими передбачалось би обмеження права на 
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кореспонденцію та переказ і отримання грошових коштів від не родичів 

тощо; 

- сформульована пропозиція щодо розробки та прийняття 

загальнонаціональної стратегічної програми попередження професійної 

злочинної діяльності, котра, зокрема, має охоплювати наступні напрямки: 

закріплення шефства та наставництва над раніше судимими особами, котрі 

відбули покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення кримінальних 

правопорушень на професійній основі; активізація взаємодії правоохоронних 

органів зі засобами масової інформації з метою пропаганди правової 

культури населення; оптимізація профілактичної роботи з неповнолітніми, а 

особливо з тими з них, хто вже порушував чинне законодавство чи 

знаходиться у «групі ризику»; 

удосконалено: 

- існуюче наукове знання про еволюцію професійної злочинності на 

історичних територіях сучасної України, починаючи появою на Русі 

холопства, представники якого досить часто, втікаючи від своїх господарів, 

рекрутували до «лісових розбійників». Встановлено, що історичний шлях 

розвитку професійної злочинності доцільно розглядати в межах восьми 

історичних періодів, зокрема: зародження примітивних видів професійної 

злочинної діяльності; утвердження в некримінальному суспільстві моделі 

злочинного промислу; інтенсивної структуризації дореволюційної 

професійної злочинності за видами і спеціальностями і т. д.;  

-  низку термінів, що стосуються предмету дослідження, зокрема таких 

понять, як: «професійна злочинність», «професійний злочинець», «особа 

професійного злочинця», «особистість професійного злочинця, що відбуває 

покарання у вигляді позбавлення волі», «попередження професійної 

злочинності», «загальносоціальне попередження професійної злочинності», 

«спеціально-кримінологічне попередження професійної злочинності», 

«попередження професійної злочинності засобами індивідуального 

характеру»; 
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- систему ознак професійної злочинності, котра складається з наступних 

груп ознак: основні ознаки, що є такими, без яких ця суспільно небезпечна 

діяльність не могла би характеризуватись як професійна злочинність (зокрема, 

це: сталість професійної злочинної діяльності; кримінальна спеціалізація; 

взаємопов’язаність зі злочинною субкультурою; виявляється для злочинця-

професіонала суттєвим джерелом доходу); необов’язкові ознаки, тобто ті 

специфічні риси професійної злочинності, які характеризують цей вид 

злочинності, однак, і за їх відсутності злочинність не припиняє бути 

професійною (наявність у злочинця некримінальної кваліфікації; вчинення 

злочинів за допомогою досягнень науково-технічного прогресу тощо); 

- структуру основних ознак професійного злочинця, серед яких: 

сповідування паразитарної злочинної ідеології та, відповідно, відмежування 

себе від законослухняного суспільства; формування життєвих прагнень в 

рамках злочинного світу; приналежності до кримінальної субкультури та 

злочинного світу, в якому злочинець займає власне ієрархічне становище та 

взаємодія з іншими злочинцями-професіоналами; 

- підходи до інтерпретації морально-психологічної характеристики 

особистості злочинця-професіонала, який відбуває покарання в місцях 

позбавлення волі, що пропонується розуміти у сенсі якісних характеристик 

особистості, зокрема, таких як її ставлення до різних соціальних та 

моральних цінностей, міра орієнтації на ці цінності, ставлення до 

правопорядку та правосуддя, котрі: почали формуватися до моменту 

засудження, сприяли зайняттю професійною злочинною діяльністю; у 

сукупності характеризують ставлення й готовність засудженого злочинця-

професіонала до виправлення й припинення злочинної діяльності під час й 

після відбуття покарання;  

- кримінально-правову характеристику особистості професійних 

злочинців, котрі відбувають покарання в місцях позбавлення волі, яку 

пропонується розуміти в якості комплексу ознак, що сукупно вплинули на: 

вирішення питання про притягнення злочинця до кримінальної 
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відповідальності саме в якості професійного злочинця; призначення судом 

виду покарання у вигляді позбавлення волі; визначення судом відповідної 

міри покарання; 

- кримінально-виконавчу характеристику особистості злочинця-

професіонала, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, яку 

пропонується розглядати в якості комплексу об’єктивної та суб’єктивної 

інформації, що дає достатньо цілісне уявлення про рівень трансформації 

особистості професійного злочинця у законослухняну особистість та 

готовність цього засудженого (або ж звільненого від відбування покарання) 

злочинця-професіонала вести після відбування покарання законослухняний 

спосіб життя;  

набули подальшого розвитку: 

- підходи до систематизації сучасних українських професійних 

злочинців у певні категорій (залежно від їх ієрархічного становища в 

злочинному світі), зокрема, виокремлено такі категорії досліджуваних 

злочинців: адміністрація злочинного світу, котрі представлені «злодіями в 

законі»; «інтелігенція» злочинного світу, яка охоплює фальшивомонетників, 

шахраїв, професійних та «кишенькових» злодіїв; фізичні та силові категорії 

професійних злочинців, до яких можна віднести вимагачів чи рекетирів та 

кілерів; декласовані професійні злочинці; 

- комплексні теоретичні розробки про структурні елементи соціально-

демографічних, морально-психологічних, кримінально-правових та 

кримінально-виконавчих ознак особистості професійного злочинця, який 

відбуває покарання в місцях позбавлення волі; 

- основні заходи попередження професійної злочинності в Україні, 

якими є комплекс заходів: загальносоціального характеру (соціально-

економічні, соціально-демографічні, організаційно-управлінські, духовно-

моральні, виховні та ідеологічні заходи); спеціально-кримінологічного 

характеру (кримінологічна профілактика; запобігання вчиненню професійних 

кримінальних правопорушень); індивідуального характеру (переконання; 
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надання психологічної та педагогічної допомоги; індивідуальні запобіжні 

заходи; примус). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені у дисертаційній роботі положення у подальшому можуть бути 

використані: 

у науково-дослідній сфері – для подальших теоретичних досліджень 

особистості професійного злочинця, який відбуває покарання у місцях 

позбавлення волі, а також професійної злочинності загалом (акт 

впровадження Науково-дослідного інституту публічного права від 22.02.2018 

р.);  

у правотворчій діяльності – в процесі розробки законопроектів, якими 

будуть змінюватись кримінальний, кримінально-виконавчий та кримінальний 

процесуальний закони у частині посилення попереджувального впливу 

держави на професійну злочинність; 

у правозастосовній діяльності – для оптимізації реалізації заходів 

попередження професійної злочинної діяльності (акти впровадження 

Державної установи «Чернівецька установа виконання покарань № 33» від 

16.05.2018 р. № 139/OД -18, Державна установа «Центр пробації у 

Чернівецькій області» від 11.05.2018 р. № 189-22/2018);  

у навчальному процесі – під час підготовки методичних розробок, 

підручників, а також навчальних посібників з курсів «Кримінологія», 

«Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право» (акти впровадження 

Донецького юридичного інституту МВС України від 16.03.2018р., 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 

10.05.2018 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації, 

висновки та практичні рекомендації обговорювалися на міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми сучасного 

правознавства» (м. Київ, 28-29 січня 2016 р.); «Проблеми теорії права і 
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практики правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25-26 лютого 

2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені у 

п’яти   наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях України та 

виданнях іноземних держав, двох тезах доповідей і наукових повідомлень на 

вказаних наукових конференціях. 

Структура й обсяг дисертації визначені її метою та завданнями. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які включають вісім 

підрозділів, списків використаних джерел до кожного розділу, висновків. 

Загальний обсяг дисертаційного дослідження – 257 сторінок, з них основного 

тексту – 203 сторінки. Список використаних джерел включає 

331 найменування та займає 35 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ЗЛОЧИННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗЛОЧИНЦЯ 

 

 

1.1.  Історія розвитку професійної злочинної діяльності в Україні 

 

Загальновідомо, що професійна злочинність у будь-якій державі світу 

вважається одним з найнебезпечніших видів злочинності. Це пояснюється 

тим, що професійна злочинність паразитує суспільство, пробирається у всі 

сфери його економічного життя, порушуючи нормальний хід розвитку 

економічних відносин, а, насамперед, майнових правовідносин. У зв’язку з 

цим, щорічний збиток від складових її злочинів оцінюється значними 

обсягами грошових коштів [16, с. 102]. Проте, необхідно зауважити, що 

професійна злочинність не є одним з тих видів злочинності, що з’явились в 

сучасному суспільстві. Професійна злочинність – це вид злочинності з 

багатою багатовіковою історією. Зокрема, О.А. Калганова зауважує, що 

історія становлення та розвитку професійної злочинності «йде своїм 

корінням у сиву давнину і з давніх-давен мала різноплановий характер» [113, 

с. 154]. Саме тому, розгляд проблеми професійної злочинності та протидії цій 

злочинності без вивчення історії її еволюції та становлення не може мати 

наукового обґрунтування.  

Зазначене, більшою мірою, можна пояснити тим, що протягом віків 

змінюються лише умови злочинної діяльності, сам же вид кримінальної 

«майстерності» злочинців-професіоналів залишається незмінним [77, с. 591]. 

В історичній ретроспективі у злочинному світі України, так само як і у 

злочинному світі багатьох зарубіжних країн, здавна виокремлювались особи, 

які систематично вчиняли переважно корисливі злочини (крадіжки, 

шахрайство тощо), досягаючи певної злочинної майстерності. При цьому, як 

зазначає В.В. Пивоваров, «вони виявляли впертість і небажання відмовлятися 
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від такої поведінки, бо вона була для них джерелом засобів існування. 

Спираючись на свій багаторічний кримінальний досвід, вони розраховували 

на безкарність. Таких людей почали називати стійкими, професійними 

злочинцями» [199, с. 1–2]. Відтак, слід погодитись з українським вченим 

Н.К. Макаренко у тому, що знання щодо етапів зародження і розвитку 

професійної злочинності дає змогу осягнути цю проблему в багатовимірній 

площині та сформувати про неї об’єктивне уявлення [172, с. 120]. А, отже, 

ефективна протидія професійній злочинності не можлива без вивчення її 

історичних передумов і практики боротьби з нею правоохоронних органів 

[255, с. 289]. Разом із тим, аналізуючи ґрунтовні наукові дослідження 

українських та зарубіжних вчених-кримінологів, істориків, в котрих у тій чи 

іншій мірі викладається історія становлення професійної злочинності в 

Україні, можемо дійти висновку, що цей вид злочинної діяльності у нашій 

державі характеризується наступними етапами свого ґенезу: 

1. Період зародження примітивних видів професійної злочинної 

діяльності (часи існування Русі та князівств). Одними з перших професійних 

злочинців, що з’являлись у розглядуваний період, були т.зв «злодії з великої 

дороги» [255, с. 290], а також «лісові розбійники», що сукупно стали не лише 

фундаментом побудови організованого злочинного світу на історичній 

території сучасної України, але й відправною точкою становлення на цій 

території злочинного світу як такого, невід’ємною й основною складовою 

якого є професійна злочинність чи інакше – «злочинний промисел». 

2. Період утвердження в некримінальному суспільстві моделі 

злочинного промислу та становлення професійної злочинності в умовах 

жорстокої протидії влади царської Росії професійній злочинності. Вперше 

професійна злочинність на історичних теренах нашої держави зустрілась з 

посиленою протидією лише наприкінці XV ст., а саме у зв’язку із прийняттям 

Судебника Івана III, ст.ст. 8 та 39 якого передбачалося особливо суворе 

покарання за вчинення злочинів у межах злочинного промислу. Однак, попри 

жорсткі заходи протидії держави діяльності злочинців-професіоналів того 
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часу, злочинний промисел продовжував існувати на території України й у 

період Гетьманщини та, що суттєво, – вдосконалюватись. Вчені-кримінологи 

зауважують, що унаслідок політики жорсткого переслідування злочинців-

професіоналів, яка була посилена за часів царювання Петра І, відбулися 

негативні зміни в динаміці та структурі злочинності, злочинне середовище 

стало активно зміцнювати свої позиції у межах держави, що дозволяло 

професійним злочинцям не лише виживати, але й «відтворюватися в умовах 

правового беззаконня, що, в свою чергу, сприяло кримінальній 

професіоналізації злочинців». Як наслідок, вже у першій половині XVIII ст. 

злочинний світ характеризувався власними сталими злочинними звичаями, 

традиціями, мораллю, елементами ієрархії та жаргоном [112, с. 44]. 

Варто звернути увагу на те, що для досліджуваного періоду 

специфічним є вкрай важке економічне і правове становище кріпосних селян, 

що неминуче тягло за собою втечі кріпосних з-під влади поміщиків. Біглі 

селяни, у подальшому, збираючись у ватаги та зграї з метою грабування 

поміщиків і купців, вбачали у своїй злочинній діяльності основне джерело 

існування [91, с. 125]. Відповідно, суттєвий вплив на наповненість 

середовища злочинців-професіоналів того часу справляли бунти та повстання 

селян (поширені зі середини XVIII ст.), які досить часто долучались до 

козаків, виступаючи разом з ними проти панства. Багато селян-бунтарів того 

часу, як правило, у зимовий період осідали в містах, де злочинна діяльність і 

милостиня були для них єдиним джерелом існування [75, с. 3; 173, с. 77–78, 

85]. 

Утім, активно процес формування злочинного світу почав відбуватись 

саме з кінця ХІХ ст., що можна пояснити зі стрімким розвитком міст 

(головним чином, портових міст у Причорномор’ї) та динамічним розвитком 

економічних відносин в межах імперії, індустріалізацією Донбасу, у 

результаті чого в Україні почав формуватися клас робочих, представники 

якого з тих чи інших економічних підстав досить часто рекрутували до 

злочинного світу. За цих умов структура злочинного світу, що активно 



26 

 

наповнювався, почала характеризуватись елементами відносно стабільної 

ієрархії («на волі» діяли «громили», «ведмежатники», «йоржі», 

«формазонники» тощо, а засуджені поділялися на «іванів», «храпів», 

«гравців», «шпанку», «сухариків», «асмадеїв» [77, с. 590; 287, с. 83]). 

3. Період інтенсивної структуризації дореволюційної професійної 

злочинності за видами і спеціальностями та ускладнення злочинного 

професіоналізму. Вже у 40-вих роках XIX ст. на історичних територіях 

України відбувся розподіл злочинців за видами діяльності, що сприяло 

підвищенню їх професіоналізму. Жебраки трималися окремо, крадії 

зосереджувалися у злодійському середовищі, грабіжники – у 

розбійницькому. Таким чином, на думку вчених-кримінологів, 

концентрувалася відповідна кримінальна еліта, створювалися підпільні 

школи для малолітніх злодіїв, а «найобдарованіших» (тобто найспритніших), 

з метою підвищення рівня їх «майстерності», злочинні лідери посилали за 

кордон. За цих умов, в тогочасній Україні з’явились відомі до сьогодні 

харизматичні представники злочинного світу, що діяли під прізвиськами 

«Мішка Япончик», Сонька «Золота Ручка», «доктор Слонимський» та інші 

[75, с. 3; 298, с. 62]. 

4. Період трансформації дореволюційної професійної злочинності у 

радянську українську професійну злочинність. В 1917 році в Російський 

імперії відбувся більшовицький переворот, розпад імперії та почала 

будуватись Радянська держава. Паралельно цим подіям відбулось 

переформатування злочинного світу: злодійська еліта була частково знищена, 

частково емігрувала; злочинці з кваліфікацією «попрощє» піддалися 

спокусам безкарних грабежів, нальотів, мародерства, які є у повній мірі 

характерними для періоду громадянської війни. При цьому, як відзначають 

вчені, основною формою організованої злочинності в ці роки стають банди, 

котрі орудують у містах і в сільській місцевості. Злочинність набуває своєї 

специфіки та формується своєрідна «радянська» модель організованої 

злочинності [160, с. 12]. Попри це, слід наголосити на тому, що СРСР 
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повністю успадкувала від Російської імперії її злочинний світ з його 

традиціями та паразитичною мораллю. Однак, ряди професійних злочинців 

на той час суттєво поповнювалися безпритульними, колишніми офіцерами та 

іншими так званими «контрами» [91, с. 126], що можна пояснити тим, що 

Жовтневий переворот 1917 року і глибока економічна і політична криза 

влади призвели до різкого падіння рівня життя населення, а громадянська 

війна та атеїстична політика, яку проводили більшовики, спричинили масове 

падіння моральності й кризу духовності росіян, все це зумовило масову 

криміналізацію населення. Саме тоді, як зазначає В.В. Сухонос, «бродяги» з 

подивом виявили, що «злодійство і розбій перестали бути тільки їхньою 

професією» [287, с. 84]. При цьому, наголосимо, що відповідні процеси 

відбувались не лише у більшовицькій Росії, а і в Україні, особливо тоді, коли 

вона була остаточно окупована силами Червоної армії. 

Окрім того, слід звернути увагу на те, що тогочасний зовнішній світ та 

події в ньому відображались і на в’язничному світі. Політична криза, що мала 

місце у суспільстві того періоду, у в’язничному світі мала свій аналог – криза 

влади старих тюремних в’язнів «бродяг». Український вчений В.В. Сухонос 

зауважує, що у той час серйозну їм конкуренцію складали нові, молоді, 

зухвалі злочинці, що не визнавали ніяких законів і ніякої влади, крім влади 

сили (такі злочинці часто отримували назву «жигани») [287, с. 84]. Це, на 

нашу думку можна пояснити високою інтенсивністю поширення в 

тогочасному суспільстві ідей анархізму (як серед незлочинних елементів, так 

і серед злочинців), які сприяли поширенню злочинності. Зокрема, 

Є.В. Фаришев звертає увагу на те, що у перші роки радянської влади одним з 

чинників зростання злочинності й особливо професійної злочинності став 

вплив ідей анархізму, «які згодом трансформувалися у блатні норми 

поведінки». У спільнотах цієї так званої «політичної течії» найчастіше 

знаходили притулок кримінальні елементи, прикриваючи свою злочинну 

діяльність гучними гаслами боротьби за «ідею» [298, с. 62]. 
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При цьому слід також звернути увагу на те, що характерною ознакою 

післяреволюційного часу стало те, що професійні злочинці, які до революції 

суворо дотримувалися обраної кваліфікації, у 1920-ті роки розширювали 

сферу своєї діяльності, опановуючи декілька суміжних професій. Завдяки 

словникам термінів, укладеним для української радянської міліції та карного 

розшуку, ми можемо встановити, які саме кримінальні професії існували в 

цей час. Зокрема, на території тогочасного Донбасу вже були поширені такі 

злочинні професії, як: «шпана», «скокарі», «городушники», «ширмачі», 

«майданники», «громили», «формазонники», «скамейники», «каїни», 

«експропріатори», «букольники», «підкидальники», «шулери», 

«підроблювачі», «шантажисти», «аферисти всіх видів», 

«фальшивомонетники», «коти», «торговці живим товаром», а також 

«контрабандисти» та «притоноутримувачі» [180, с. 61–79]. 

Новий виток еволюції професійної злочинності можна помітити, 

аналізуючи кримінологічну картину періоду Нової економічної політики. За 

часів НЕП-у, зокрема, помітних значних розмірів досягло торгове 

шахрайство (як специфічне явище того часу позначене в історії під назвою 

«непманське шахрайство»), котре полягало в організації всіляких торгових 

фіктивних відомств, продаж неіснуючих товарів («повітря»). В.І. Єзикян 

зауважує з цього приводу, що у період НЕП-у також значно зросла і кількість 

шахрайств з метою заволодіння особистим майном громадян, а також, 

незважаючи на важкі економічні умови, з’явилися нові види крадіжок майна 

громадян. «Особливо поширеними були "лялькове" та ігрове шахрайство, а 

також продаж фальшивих коштовностей під виглядом справжніх». 

Шахрайство тих років створило класичні форми обману та сформувало типи 

різних ділків, що звернули його в джерело свого існування, значна частина з 

яких відродилися після розпаду колишнього СРСР [91, с. 126] й існують по 

сьогодні. 

Слід зауважити, що серйозною помилкою Радянської держави у її 

протидії професійної злочинності було те, що в 1929 році при інспекції місць 
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ув’язнення було скасовано розподільні комісії, а прийнята у 1933 році нова 

редакція Виправно-трудового кодексу [195] практично повністю 

ігнорувалася. Зазначене, як зазначає Л.Ф. Гула, природно, було на руку 

«хоронителям» кримінальної «спадщини»: у цих умовах «злодії», «бурлаки», 

переведені, як правило, до виправно-трудових таборів із в’язниць та 

ізоляторів, своєю нахабністю і хитрістю посіли окреме становище в місцях 

позбавлення волі, у результаті чого склалася чітка трирівнева структура 

кримінального співтовариства, а саме: на вищому – «злодій у законі» 

(«козирний злодій», «всесоюзний злодій», «центровий злодій», «пахан») – 

абсолютний авторитет («лідер»); на середньому – звичайний злодій 

(«авторитет»); на нижньому – «шістки» («слуги») та інші виконавці рішень 

«злодійського братерства». Найвищий рівень професійних злочинців – 

«злодії у законі» вважаються найвищим авторитетним у злочинному світі, 

видом злочинного співтовариства, що трансформувався в основній своїй 

частині з представників колишніх «бродяг», «іванів». Назва «злодії в законі», 

як зазначає Л.Ф. Гула, символізує належність до угруповання рецидивістів й 

відносить одночасно усі інші категорії злочинців до сфери «поза законом», 

на яких, тим часом, також суттєво вплинув процес переформатування 

злочинного світу в колишньому СРСР. Особливо це стосувалось засуджених 

злочинців, які були розподілені у залежності від вчиненого злочину: тих, хто 

відбував покарання за крадіжки, почали називати «злодіями», а за 

насильницькі злочини – «фраєрами». Поступово в середовищі засуджених 

створювалася власна субкультура та ієрархія. «Для того, щоб відокремити 

себе від інших засуджених та тримати їх у покорі, організатори злочинних 

угруповань розробили й намагалися впроваджувати свої "закони". Беручи 

дещо від традицій минулого, вони ввели заборону членам свого братства 

займатися суспільно корисною працею, служити в армії, мати сім’ю тощо» 

[75, с. 5, 6]. 

5. Період становлення радянської української професійної злочинності 

у воєнній і післявоєнній України та період внутрішньо злочинної війни за 
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сфери впливу. Суттєво вплинула на злочинний світ Друга світова війна, 

пекельною ареною бойових дій якої була територія Радянської України. Під 

час війни багато «злодіїв у законі» надавали перевагу тому, щоб відсидітись 

у місцях позбавлення волі, а не брати участь в боротьбі проти нацизму та 

захисту власної Вітчизни. Так, у 1942 році на території колишнього СРСР 

відбувся з’їзд «злодіїв у законі», де кримінальні авторитети консолідовано 

прийняли рішення про те, щоби усіляко ухилятись від мобілізації та не брати 

участі у війні. Тих же «злодіїв», котрі, усупереч рішенню «злодіїв у законні», 

вирішили брати участь у війні, було оголошено такими, що знаходяться поза 

законом, та назвали «суками». «Таким чином виникло розмежування у 

середовищі цих злочинців, яке переросло в непримириму війну», що 

продовжувалась і в післявоєнний час. Окрім того, у післявоєнний час частина 

«злодіїв у законі» почала вимагати у своєму кримінальному середовищі 

зміни жорстких вимог «закону», а також створювати угруповання з тих, хто 

відійшов від «законників». Між ними і «злодіями у законі» спалахнула 

жорстка ворожнеча. З цього моменту, як зазначає Л.Ф. Гула, можна було 

користуватися пільгами, передбаченими для тих засуджених, хто чесно 

працював (тобто, суспільна корисність злочинця вже не вважалась ганебною 

для злочинного світу, а кримінальники, котрі чесно працювали та поводились 

відносно порядно вже не піддавались заходам злочинної відповідальності). 

Вказана підстава обумовила черговий розкол між «злодіями у законі». 

Злочинців, яких було визнано такими, що «відійшли», почали називати 

«справжніми злодіями». Вони залучали на свій бік «автоматників» («злодіїв у 

законі», які служили в армії, чим порушили злодійську заборону), а також 

незадоволених жорстокістю злодійських законів інших засуджених. Тому в 

1948 році злодійські «авторитети» видають свій «новий злодійський закон», 

вимоги якого докорінно суперечили принципам поведінки «правовірних 

злодіїв» (приміром, «авторитетам» місць ув’язнення дозволялося працювати 

в таборах і в’язницях старостами, нарядниками, бригадирами, а так само не 
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заборонялося мати родини, не переслідувалася минула служба в армії) [75, 

с. 7]. 

6. Період розквіту радянської української професійної злочинної 

діяльності в умовах «перемоги держави над злочинним світом та викорінення 

професійної злочинності в СРСР». Суттєвий вплив на розвиток професійної 

злочинності в нашій державі справила т.зв. «беріївська» амністія 1953 року, у 

результаті якої з місць позбавлення волі була звільнена основна маса 

злочинців. Як наслідок, в УРСР, так само як і в інших республіках 

колишнього Союзу, була створена небезпечна ситуація, що, як слушно 

зазначає О.А. Калганова, серйозно загрожувала існуючому радянському 

правопорядку [114, с. 42]. Поряд із тим, слід звернути увагу на те, що зміни у 

радянському кримінальному, кримінально-процесуальному законодавстві 

1958-1961 років (наприклад, в Особливій частині радянського кримінального 

закону близько 50 статей передбачали корисливі діяння, в яких проявляється 

спеціалізація злочинців), а так само – посилення боротьби зі злочинним 

світом змусили професійних злочинців реформувати свої ряди, обрати нову 

тактику, головним чином, піти у підпілля. У наступні роки, як зазначає 

вірменський кримінолог В.І. Єзикян, «про злочинне співтовариство не було 

чутно, що було, однак, помилково сприйнято керівництвом МВС як 

остаточна перемога над професійною злочинністю» [91, с. 126–127]. Разом із 

цим волюнтаристському висновку в повній мірі не відповідала об’єктивна 

реальність. Так, наприклад, до початку 60-х років ХХ ст. відбулось суттєве 

зростання (від 3 до 10 разів) окремих видів професійних злочинів – крадіжок, 

грабежів і розбоїв з проникненням у житло, нападів на водіїв транспортних 

засобів, викрадень автомашин тощо, а також модифікація старих і поява 

«нових» кримінальних посягань. До цих модифікованих та «нових» 

кримінальних посягань можна віднести, зокрема: викрадення людей з метою 

отримання викупу, шахрайські операції зі зовнішньоторговими чеками, різні 

види грального кримінально караного шахрайства тощо. Крім того, вчені 

вказують, що у злочинній діяльності зазначеного періоду визначилися 
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самостійні напрями протиправного збагачення, пов’язані з придбанням і 

збутом культурних цінностей, нагрудних знаків, орденів і медалей, 

встановленням контролю за каналами вилучення нетрудових доходів 

певними категоріями осіб, лихварством і сутенерством, найманої охорони 

тощо [298, с. 63–64]. Також у цей період, що офіційно значився як такий, в 

якому Радянський Союз зміг викорінити професійну злочинність, відбулось 

відродження інституту «злодія в законі», чому сприяло саме впровадження в 

діяльність правоохоронних органів у 60 - 80-х роках політико-

волюнтаристського гасла «про можливість повного викорінювання 

злочинності в СРСР», а також про досягнення ліквідації професійної та 

організованої злочинності в країні. Ця волюнтаристська політика держави 

відносно боротьби з професійною злочинністю, як зазначає українська вчена 

О.А. Калганова, насправді зводилося до «блискучих паперових звітів, до 

планування падіння злочинності», а оперативно-розшукову діяльність 

оперативних апаратів МВС, у свою чергу, було знівельовано до простих 

форм і методів роботи (приміром, з відомчих документів були виключені такі 

поняття, як «злодій в законі», «кримінально-бандицький елемент», «банд-

формування» тощо) [114, с. 42]. 

У наступні двадцять років існування колишнього СРСР професійна 

злочинність незмінно продовжувала своє становлення, поступово 

пробираючись у офіційну державну владу. Так, 70-ті роки ХХ ст. 

характеризувались появою великого кримінального класу, що захопило вже 

саме радянське суспільство, так званих «цеховиків». Організованість 

«цеховиків» була вища, аніж у інших професійних злочинців, а характер їх 

злочинної діяльності вже припускав організовані форми [91, с. 127]. У 

наступне десятиліття динаміка професійної злочинності залишалась відносно 

високою. При цьому професійна злочинність зберігала у своєму складі 

практично всі корисливі й корисливо-насильницькі злочини, почали 

відроджуватись і модифікуватися також окремі кримінально-злодійські 

традиції та злочинні звичаї [114, с. 44]. Так, вже наприкінці 80-х та початку 
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90-х років багатьма провідними юристами-вченими та практикуючими 

юристами визнавалось, що волюнтаристська декларація органів влади про 

перемогу над організованою та професійною злочинністю була помилковою. 

Окрім того, в спеціальній юридичній літературі констатувалось, що 

професійна злочинність існувала та продовжує своє існування в СРСР, 

постійно еволюціонуючи [78, с. 32] та поширюючись в некримінальне 

суспільство. 

Після того як СРСР припинив своє існування, а окремі радянські 

республіки здобули свою незалежність чи відновили її, паралельно також 

відбувся і новий різкий сплеск злочинності. Кримінологи, оцінюючи причини 

цього різкого та динамічного зростання рівня злочинності, зводять ці 

причини до тих чи інших об’єктивних та суб’єктивних факторів. Найчастіше 

в спеціальній юридичній літературі називається основною причиною 

зазначеному – «розпад Радянської Армії, котрий сприяв вільному притоку 

зброї, перш за все, в тих регіонах колишнього СРСР, де його роздроблення 

призвело до громадянських зіткнень» [114, с. 44]. Разом з тим, вважаємо, що 

професійна злочинність в Україні у 90-х роках ХХ ст. вийшла з підпілля та 

почала активно розвиватись на тих же підставах й такими ж темпами, що і в 

інших пострадянських державах. Важливим в цьому процесі була стрімка 

криміналізація суспільства – втягнення раніше правомірних громадян до 

злочинного світу та їх добровільний перехід до цього світу злочинців. 

Основні причини цьому полягають у спільності для держав колишнього 

СРСР проблем, пов’язаних з руйнуванням старої ідеології державного 

патерналізму (це, серед іншого, привело до зниження соціальної захищеності 

населення, до скорочення доступу до якісних послуг охорони здоров’я та 

освіти), а також з «диким переходом до ринкової економіки», в якій не 

забезпечувалася рівність можливостей громадян (зайняти свої місця в новій 

економіці, що будувалася, могли, насамперед, кримінальники, у яких на той 

момент був значний капітал, переважно, набутий у результаті професійної 

злочинної діяльності). Зокрема, Б.Г. Тугельбаєва та А.Д. Хамзаєва з цього 
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приводу наголошують, що в зазначених умовах «йшло становлення інституту 

приватної власності, в країні почалася лібералізація ринку товарів і послуг, 

розвивалася економічна свобода» [293, c. 101].  

7. Період становлення української професійної злочинності та 

визначальної боротьби за сфери впливу. Відтак, в 90-х роках ХХ ст. 

професійна злочинність енергійно розвивалася, модифікувалася, 

згуртовувалась й організовувалася. Серйозно підвищився її рівень 

інтелектуалізації та професіоналізації; угрупування, очолювані професійними 

злочинцями, інтенсивно брали участь у розподілі сфер впливу, що 

виражалось, як правило, у т.зв. «бандитських розборках» 90-х роках 

минулого сторіччя. Паралельно професійна злочинність активно 

розширювала в цей час свій вплив за кордоном і в цілях отримання великих 

прибутків й легалізації злочинних доходів, почала активно пробиратись до 

влади і безжально усувати власних конкурентів на цьому шляху (як з 

кримінального, так із позакримінального середовища), брати активну участь 

в розграбуванні культурної спадщини українського народу та відчуженні 

предметів старовини, культурних цінностей за рубіж, завдаючи тим самим 

колосального збитку національним інтересам держави [298, с. 64; 190, с. 57], 

так само активно професійні злочинці захоплювали заводи та фабрики, а 

також примушували підприємців «ставати під дах» тощо. 

8. Період сучасної української професійної злочинності. Процес 

перерозподілу власності та переділу сфер впливу закінчився усередині 2000-х 

років, що ознаменував собою перехід тогочасної професійної злочинності до 

сучасного її стану, форми, хоча, як справедливо зазначає Є.В. Фаришев, і в 

нинішніх умовах професійна злочинність як система, що постійно самостійно 

розвивається, «не стоїть на місці, а відчуває потребу в нових, більш 

ефективних формах функціонування» [298, с. 64]. Так, у спеціальній 

юридичній літературі дослідниками звертається увага на певні тенденції, що 

характерні для сучасної світової злочинності і які можливо спостерігати в 

сучасній Україні. Передусім це «професіоналізація» та інтелектуалізація 
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злочинності (вимивання зі злочинності «кримінального» типу та виникнення 

«інтелектуального» типу) [277, с. 152]. Для сучасних українських злочинних 

організованих груп, які професійно займаються злочинною діяльністю, є 

характерним міжнаціональний та міжнародний характер діяльності, 

наявність корупційних зв’язків, прагнення до монопольного розподілу свого 

впливу, розширення ринків збуту незаконних товарів і послуг [279, с. 8]. При 

цьому, на даний час серйозною соціальною небезпекою є замовні вбивства, 

що пояснюється тим, що психологія замовного вбивства характеризується 

складним ланцюгом взаємодій: замовник – виконавець, або замовник – 

посередник – виконавець, або замовник – декілька посередників – 

виконавець [202, с. 316]. Не меншу соціальну небезпеку також становить 

сучасний стан професійної злочинності у сфері оподатковування, 

злочинність у якій, загалом, характеризується високим рівнем кримінального 

професіоналізму. Злочинний професіоналізм в означеній сфері 

характеризується постійним удосконаленням правопорушниками механізмів 

та моделей учинення таких суспільно небезпечних діянь, участю в злочинних 

угрупованнях представників влади, у тому числі працівників правоохоронних 

органів (поліції та органів прокуратури). «Вчиненню та приховуванню 

злочинів у сфері оподаткування сприяють міжрегіональні та міжнародні 

зв’язки злочинців, розподіл сфер злочинного впливу, злиття представників 

загальнокримінальної та економічної злочинності» [146, с. 326]. 

Отже, підводячи підсумок викладеному, слід зауважити, що професійна 

злочинність, що зародилась в домонголо-татарський період, характеризується 

багатою історією свого розвитку, чому сприяли різні соціально-політичні, 

економічні та культурні чинники у різні історичні періоди існування 

українського народу. Жодні найсуворіші кримінальні заходи протидії 

професійній злочинності (так само і петровська боротьба зі злочинним 

промислом) не змогли зупинити динамічну еволюцію цього виду злочинної 

діяльності. На сьогоднішній день, злочинці-професіонали стоять в основі 

злочинного світу України та «вміло» використовують плоди науково-
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технічного прогресу у своїй протиправній діяльності, все глибше 

занурюючись у кібер-простір, не полишаючи й вже традиційні методи й 

способи вчинення професійних злочинів в нашій державі (кишенькові 

крадіжки, крадіжки з проникненням у житло тощо). 

 

1.2. Поняття професійної злочинної діяльності та професійного злочинця 

 

Для такої молодої держави як Україна професійна злочинність є в 

повній мірі небезпечним явищем, що вказує на особливу важливість 

боротьби нашого суспільства з цим паразитарним явищем. Однак слід 

погодитись із тим, що «для ефективного протистояння професійній 

злочинності в нашій державі необхідно правильно та швидко ідентифікувати 

професійного злочинця – особу, яка безпосередньо скоює такі злочини» [119, 

с. 140] та чітко розуміти, в чому саме виявляється досліджуваний вид 

злочинності.  

Аналізуючи наявні в спеціальній юридичній літературі та наукових 

розвідках підходи до визначення поняття «професійна злочинна діяльність» 

[див. напр.: 15, с. 3, 6; 77, с. 591; 88, с. 97; 91, с. 123; 96, с. 52; 155, с. 42–43; 

199, с. 3; 263, с. 149–150], можна помітити наступні тенденції у вирішенні 

проблеми визначення змісту означеного терміну: цей термін вченими 

розкривається через сукупність ознак цього виду злочинної діяльності; 

перераховуючи ознаки професійної злочинності, вчені-кримінологи, як 

правило, складають однаковий перелік цих ознак; вчені, котрі вирішують 

питання дефініції означеного поняття, не можуть дійти згоди з приводу того, 

що сукупно являє собою явище, яке характеризується наведеними ними 

ознаками – вид злочинності, відносно самостійний вид злочинності та/або 

інститут. 

Вважаємо, що розв’язати існуючі в науці неузгодженості серед 

кримінологів з приводу визначення поняття «професійна злочинність», 

«професійна злочинна діяльність» можливо, щонайперше, визначивши увесь 
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перелік (як основних, так і додаткових) ознак цієї злочинності, а також, 

критично проаналізувавши їх. Між тим, звернемо увагу на те, що в 

спеціальній юридичній літературі на сьогоднішній день існує низка 

досліджень, в яких вчені у тій чи іншій мірі вже робили спроби визначити 

перелік атрибутивних ознак професійної злочинності, окремі з яких 

необхідно зазначити в межах нашого дослідження.  

На думку провідного кримінолога О.І. Гурова, кримінальна професійна 

діяльність характеризується наступними особливостями: 1) є для злочинця 

основним джерелом засобів для існування; 2) потребує особливих знань, 

знарядь та навичок для досягнення кінцевого результату; 3) зумовлює 

наявність тісних контактів з кримінальною субкультурою; 4) визначає вид 

стійкої антисуспільної діяльності [78, с. 105]. Подібні ознаки називає також і 

український вчений В.В. Пивоваров, який вказує, що слід виокремлювати 

наступні чотири ознаки кримінального професіоналізму: 1) усталений 

різновид злочинного зайняття (спеціалізація); 2) відповідні знання та навички 

(кваліфікація); 3) вчинення злочинів для здобуття коштів на існування 

(злочинний промисел); 4) зв’язок із кримінальним середовищем, 

здійснюваний через кримінальну субкультуру [199, с. 4]. У свою чергу 

М.М. Асланян, називаючи ті ж ознаки професійної злочинної діяльності, 

звертає увагу на те, що професійні злочини зловмисником вчиняються не 

просто для отримання прибутку, а для отримання «систематичного 

прибутку» [16, с. 102], що в повній мірі узгоджується з такою ознакою 

зазначеного виду злочинності як сталість цієї діяльності, а, тобто зі – 

«злочинним промислом», яким раніше в юридичній науці та в 

дореволюційному законодавстві позначалася професійна злочинність. 

Разом із тим, окрім зазначеного класичного переліку вказаних ознак, 

окремі вчені також конкретизують чи доповнюють їх іншими ознаками. 

Приміром, вірменський вчений-кримінолог В.І. Єзикян деталізує вказані 

ознаки професійної злочинної діяльності, відносячи до таких: 1) злочинний 

промисел (сталість злочинної діяльності); 2) кваліфікацію (наявність певних 



38 

 

знань і навичок); 3) спеціалізацію (скоєння однотипних злочинів, своєрідний 

«поділ праці»); 4) постійний дохід (злочин як джерело засобу існування 

професійного злочинця); 5) наявність кримінальної субкультури (жаргон, 

прізвиська, татуювання) [91, с. 123]. Подібного підходу до виокремлення 

переліку ознак досліджуваного виду злочинної діяльності також 

дотримуються і В.М. Дрьомін, Ж.В. Мандриченко, Т.В. Мельничук та 

Ю.О. Стрелковська, зазначаючи, що вказана діяльність ґрунтується на таких 

п’яти основних ознаках: 1) злочинний промисел – системність злочинної 

діяльності; 2) спеціалізація – стійкий вид злочинного заняття (вчинення 

однотипних злочинів); 3) кваліфікація – певні знання та навички у 

професійного злочинця; 4) постійний прибуток – злочин як основне джерело 

для існування; 5) зв’язок з антисуспільним середовищем – спілкування 

злочинців-професіоналів з подібними до себе [88, с. 97]. 

Більшою мірою деталізують ознаки професійної злочинної діяльності 

українські кримінологи В.В. Голіна, М.Ю. Валуйська та І.М. Даньшин, на 

думку яких, до ознак професійної злочинності (окрім постійного і стійкого 

характеру, спеціалізації, кримінальної «кваліфікації», отримання 

протиправного прибутку) слід відносити також не просто входження 

злочинців-професіоналів до кримінальної субкультури, а прагнення їх 

підтримувати зв’язки з антисоціальним середовищем, близьким до їхньої 

орієнтації (вчені зазначають, що найбільш тривкі контакти вони 

встановлюють здебільшого зі злочинцями однієї і тієї самої спеціалізації) [68, 

с. 246–248]. Отже, як вбачається, вказані вчені деталізують ознаки 

професійної злочинної діяльності в контексті суб’єктивної сторони 

професійного злочинця, а саме – його відношення до злочинного промислу, 

яким він займається. В аналогічному напрямку визначає ознаки 

досліджуваного виду суспільно небезпечної діяльності також А.О. Забеліч. 

Вчений вважає, що професійна злочинність характеризується такими 

загальними ознаками як: сталість протиправної діяльності, стійкий вид 

злочинного заняття (своєрідна спеціалізація злочинців), злочинний промисел 



39 

 

і стабільність результатів протиправної діяльності (вчинені злочини є 

основним джерелом засобів існування злочинця), володіння злочинцями 

певними знаннями та навичками злочинного заняття (їх кваліфікація), 

специфічна кримінальна субкультура злочинців, а також зв’язок злочинців з 

кримінальної середовищем. Окрім того, А.О. Забеліч, також до вказаних 

ознак відносить: 1) звичний характер цієї діяльності (несвідома пристрасть); 

2) висока ступінь невразливості злочинців від кримінального переслідування 

[96, с. 52]. Вказані вченим дві нетипові ознаки, на нашу думку, не можуть 

вважатись такими, що характеризують будь-який прояв злочинної діяльності, 

а є додатковими, неістотними ознаками професійної злочинності, тобто 

такими, без яких злочинність може вважатись професійною. Наша позиція 

пояснюється тим, що несвідома пристрасть злочинця-професіонала до свого 

злочинного промислу може не виникати або ж, навпаки, – зникати (у тому 

числі, через «професійне вигорання», яке може мати місце і в професійній 

злочинності), проте, цей злочинець так само може займатись своїм 

злочинним промислом на професійному рівні. Іншими словами, сама по собі 

пристрасть злочинця до злочинної діяльності не робить цю діяльність 

злочинною та професійною, а відсутність цієї пристрасті не робить 

професійну злочинну діяльність непрофесійною. Що ж стосується іншої 

ознаки професійної злочинності, запропонованої А.О. Забелічем, а саме такої 

ознаки як висока ступінь невразливості злочинців до переслідування, то слід 

погодитись із доцільністю віднесення цієї ознаки до переліку основних ознак 

досліджуваного виду злочинної діяльності, адже, професіоналізм злочинця 

також припускає, що його злочинна діяльність має бути максимально 

обережною та кваліфікованою – злочинець вчиняє протиправні дії на рівні 

автоматизму, обходячи усі можливі варіанти дій та ситуації, які можуть 

розкрити його особу, особу його замовника (організатора злочину), наміри 

тощо. 
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Отже, приймаючи до уваги існуючі підходи українських та зарубіжних 

вчених-кримінологів до визначення переліку ознак професійної злочинної 

діяльності, вважаємо, що вказані ознаки слід поділяти на наступні дві групи: 

1. Основні ознаки професійної злочинної діяльності, котрі є істотними 

ознаками цього виду злочинності, тобто такими, без яких ця суспільно 

небезпечна діяльність не може характеризуватись як професійна злочинність. 

Ця група ознак охоплює наступні характеристики та елементи професійної 

злочинної діяльності: 

1) сталість цього виду злочинної діяльності, направленого на побудову 

злочинної кар’єри. Професійна злочинність є стійким видом злочинного 

заняття, про що свідчить те, що ця злочинність проявляється в множинності 

тотожних та однотипних злочинів корисливої спрямованості, що призводять, 

окрім всього іншого, до відточування злочинцями своєї «професійної 

майстерності» і доведення процесу вчинення злочинів до автоматизму [15, 

с. 3; 16, с. 102; 96, с. 51]. Проте, сталість професійної злочинності не є 

підставою для того, щоби стверджувати, що цей вид злочинності є тотожним 

рецидивній злочинності. Хоча кримінологи досить часто розглядають в своїх 

наукових дослідженнях професійну злочинність в якості синоніму 

рецидивної злочинності, а «професіоналів-злочинців виділяють серед інших 

злочинців як у спорті майстрів серед любителів» [190, с. 54]. 

При цьому, слід мати на увазі, що в юридичній літературі зазначається, 

що рецидивна злочинність як частина загальної злочинності 

характеризується стійкістю, підвищеним ступенем суспільної небезпеки, 

високим рівнем конспірації, професіоналізмом і самовідтворенням [146, 

с. 188, 193], а тому, професіональний злочинець не може не бути 

рецидивістом (мається на увазі фактичний рецидив) [8, с. 110]. Особливе 

значення в детермінації рецидивної злочинності набуває феномен злочинної 

«кар’єри», що, як зазначають вчені, полягає не лише в тому, що в окремих 

випадках це провідний чинник повернення особи до вчинення злочинів, але й 

у тому, що це шлях до злочинного професіоналізму з відповідною 
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психологією, «філософським» ставленням до категорій свободи і ув’язнення, 

праці, демонструванням своєї неординарності, тяжінням до рецидиву тощо. 

Це дає підставу говорити про кримінальний професіоналізм певної частини 

рецидивістів, що розглядають злочинну діяльність як засіб свого існування, а 

злочинні доходи – як джерело доходів. Водночас поняття і ознаки 

професійної злочинності не збігаються з поняттям і ознаками рецидивної 

злочинності [88, с. 96–97]. Відтак, можемо дійти висновку, що професійна 

злочинність є рецидивною, хоча рецидивна злочинність не завжди є 

професійною. Власне, на цю обставину також звертає Ю.М. Тарасенко, 

зауважуючи, що і професійна, і рецидивна злочинності мають багато 

спільних ознак, проте, приміром, злісний рецидивіст може не бути 

професіоналом, оскільки рецидивісти, які вчиняють різноманітні злочини, не 

можуть належати, як правило, до професійних злочинців [289, с. 205]. Також 

на цю обставину звертав увагу і законодавець, котрий ще в 1922 році у п. «е» 

ст. 25 Кримінального кодексу УРСР [295] вказував на обов’язковість 

визначення меж покарання за злочин з урахуванням того, чи скоєно цей 

злочин професійним злочинцем або рецидивістом, або ж, чи скоєно злочин 

уперше. В окремих випадках злочинний промисел прямо вказувався 

законодавцем в якості окремої кваліфікуючої ознаки. Зокрема, це стосується 

крадіжки, яка, у тому разі, якщо вчинялась «особою, що займається 

крадіжками як професією» (п. «б» ст. 180 КК УРСР 1922 року), каралась 

позбавленням волі з суворою ізоляцією на строк до двох років. 

Отже, професійна злочинність є фактично рецидивною злочинністю, 

оскільки є сталим видом кримінально карної діяльності злочинця, його 

злочинним промислом, займаючись яким, злочинець намагається зробити 

злочинну кар’єру, а, відповідно, і підвищити ціну на власні професійні 

вміння, їх цінність, паралельно, підвищуючи також і попит на власні 

професійні злочинні вміння у кримінальному світі. При цьому, слід мати на 

увазі, що сталість професійної злочинної діяльності не означає, що вона є 

безперервною чи перерви між відповідними злочинами мають обов’язково 
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бути незначними. Сталість, на нашу думку, у цьому випадку означає, що: 

а) злочинець-професіонал вчиняє певні види злочинів і планує їх вчиняти у 

майбутньому, здійснюючи в кримінальному світі власну злочинну кар’єру; 

б) професійний злочинець є економічно та/або соціально (у сенсі 

криміналізованого суспільства) залежним від результату вчинення ним 

злочину, та, між тим, він не вчиняє певних правомірних дій, не планує їх 

вчиняти у довгостроковій перспективі з тим, щоби зменшити свою 

економічну залежність від відповідних результатів його протиправної 

діяльності (тобто, не шукає законних джерел існування); 

2) стійкість у вчиненні однотипних злочинів (кримінальна 

спеціалізація). Окрім того, що професійна злочинність є рецидивною, цей вид 

злочинності характеризується також тим, що усі злочинці, що займаються 

зазначеним видом злочинності, як правило, попередньо чітко визначаються з 

тим, які саме види злочинів вони будуть вчиняти протягом усієї своєї 

професійної злочинної кар’єри. Іншими словами, професійний злочинець не 

лише беззмінно вчиняє злочини, але й постійно вчиняє злочини саме певного 

виду. 

Так, приміром, український вчений В.В. Пивоваров наголошує, що у 

кожного професійного злочинця є чітка настанова на певний вид злочинних 

занять, вчинення тотожних або однорідних злочинів. Традиційними 

проявами професійної злочинності є кишенькові крадіжки, крадіжки 

автомашин, крадіжки із сейфів або приміщень із електронною системою 

охорони, шахрайство, розкрадання антикваріату, наймані вбивства й ряд 

інших злочинних діянь. У свою чергу, професійні злодії, шахраї та інші 

категорії злочинців-професіоналів різняться на основі їх більш вузької 

спеціалізації [199, с. 5]. Таким чином, вибір злочинцем виду злочину 

визначає його злочинну спеціалізацію, котра, як правило, вже ним не 

змінюється, що цілком зрозуміло, оскільки відповідні зміни спеціалізації 

злочинця потребують паралельного ґрунтовного вдосконалення вже нових 

злочинних навичок і здобуття ним нового досвіду для того, щоби вчиняти 
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злочини за новою спеціальністю професійно. Разом із тим, розглядаючи 

спеціальні навички та досвід професійного злочинця, слід мати на увазі, що 

такими виступають, як правило, не фізичні властивості злочинця, а його 

технічні та/або інтелектуальні характеристики. Зокрема, з цього приводу 

О.І. Гуров зауважує, що серед кишенькових крадіїв найбільшою 

популярністю й авторитетом користуються не ті з них, хто застосовують 

брутальну силу, а саме ті злодії, котрі спеціалізуються на крадіжках із 

застосуванням технічних засобів. Меншим авторитетом у злочинному світі, 

відповідно, користуються т. зв. «ширмачі» та «щіпачі», потім, – т.зв. 

«рибалки» та «крючечники», а далі – злодійська чернь, в яку входять т.зв. 

«сумочники», «верхушечники» тощо [78, с. 142]. 

Попри об’єктивну невигідність для злочинця-професіонала зміни його 

власної злочинної спеціалізації, утім, ця зміна спеціалізації може відбуватись 

з наступних підстав: а) об’єктивні натуральні підстави – коли професійний 

злочинець у силу суттєвої зміни в своєму психофізіологічному здоров’ї не 

може продовжуватись займатись злочинним промислом за тією ж самою 

злочинною спеціальністю, що і до змін у своєму стані здоров’я (інвалідність 

злочинця, старість тощо); б) критичне зниження попиту на послуги злочинця 

– зниження попиту на «ринку кримінальних послуг» у зв’язку із високою 

конкуренцією, втратою популярності певного виду злочину (замовники 

віддають перевагу іншим видам злочину для досягнення тих же самих 

суспільно небезпечних цілей) тощо, у зв’язку із чим, злочинець-професіонал 

суттєво позбавляється засобів для існування; в) субкультурна підстава – коли 

змінити спеціалізацію злочинцю наказав здійснити певний злочинний 

авторитет, що володіє відповідною владою, якій має коритись злочинець-

професіонал; г) екстремальна підстава – коли професійний злочинець 

протягом невизначеного чи визначеного, проте, досить тривалого періоду 

часу не може займатись злочинною діяльністю, вчиняючи певний вид 

злочину на професійній основі, оскільки держава в особі правоохоронних 

органів проводить посилену протидію відповідним злочинним посяганням; 
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3) наявність певних протиправних знань і навичок скоєння злочину у 

професійних злочинців (злочинна кваліфікація). З того моменту, коли 

злочинець припиняє вчиняти різного роду злочини, зупинившись на 

окремому виді суспільно небезпечного діяння, він вважається таким, що 

визначився зі своєю злочинною спеціалізацією. Проте, вчиняючи однотипні 

протиправні дії, злочинець поступово вдосконалюється, доводячи їх до 

автоматизму, отримує злочинний досвід та відповідну кваліфікацію, яка 

дозволяє йому безкарно здійснювати професійну злочинну діяльність. 

Отримання вказаного досвіду відбувається методом «проб та помилок» або ж 

шляхом переймання цього досвіду у більш досвідчених злочинців-

професіоналів, в яких він навчається, що, зокрема, є типовим для злочинців-

«кишенкарів». 

При цьому вказана кваліфікація злочинця-професіонала, як правило, 

майже не залежить від загальноосвітнього рівня. В.В. Пивоваров справедливо 

вказує на те, що численні приклади з практики підтверджують, що «чимало 

злочинців, що практично вміють тільки читати, майстерно виконували 

підготовку, здійснення й приховування злочинів, що вимагають кмітливості 

й спритності» [199, с. 5–6]. Власне, у цьому контексті слід погодитись із 

В.І. Єзикяном, який наголошує, що професійна злочинна діяльність 

відрізняється від іншої протиправної діяльності тим, що виробляє у її носія 

«певні знання, практичні навички, іноді доведені до автоматизму, що 

забезпечують оптимальне досягнення мети при мінімальному ризику 

викриття» [91, с. 124]. І ці практичні навички, хоча й не залежать від 

загальноосвітнього рівня злочинця-професіонала, слід мати на увазі, що 

інтелектуальна професійна злочинна діяльність (головним чином, та, що 

пов’язана з підприємницькою діяльністю) ставить, серед іншого, високі 

вимоги до позазлочинної (суспільно корисної) кваліфікації професійного 

злочинця, котра вимагається для вчинення злочину. Відтак, в «технічних» 

професійних злочинах потребується достатній практичний досвід злочинця-

професіонала, а в «інтелектуальних» професійних злочинах – наявність у 
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злочинця вищої освіти, достатнього професійного досвіду в певній діяльності 

(приміром, в кредитно-фінансовій чи страховій сфері), у якій будуть 

вчинятись відповідні професійні злочини. 

У зв’язку із тим, що сучасний світ динамічно розвивається, 

некримінальний світ постійно змінює способи захисту власних законних 

інтересів, впроваджує нові методи протидії злочинності, вчинення певних 

видів злочину поступово ускладнюється, вимагаючи від професійних 

злочинців усе нових знань, навичок та досвіду, здобуття чи вдосконалення 

яких не завжди є об’єктивно виправданим (для здобуття цих навичок на 

необхідному рівні, приміром, потребується значний обсяг часу, грошових 

коштів та сил). Саме тому, сучасні професійні злочинці досить часто 

звертаються за допомогою у вчиненні злочину до відповідних фахівців (у 

галузі права, криміналістики та кримінології, медицини, інформаційних 

технологій та інформаційної безпеки й в інших галузях знань), таким чином, 

розширюючи кримінальний світ, залучаючи до нього професіоналів 

некримінального світу; 

4) професійна злочинна діяльність злочинця-професіонала є основою 

його доходу, що визначає корисливу спрямованість професійних злочинів. 

Кримінологи звертають увагу на те, що особистісний сенс професійної 

злочинної діяльності, насамперед, полягає в тому, що суб’єкт, котрий 

здійснює цю протиправну діяльність, прагне за рахунок цієї діяльності 

забезпечити свої матеріальні потреби. Саме тому злочинна діяльність як 

джерело матеріального існування стає обов’язковим атрибутом 

кримінального злочинного професіоналізму [16, с. 102; 96, с. 51], а тому, як 

зазначає В.О. Сакало, професійна злочинність характеризується стійкою 

корисливою спрямованістю [265, с. 2].  

Разом з тим, слід звернути увагу на те, що в спеціальній юридичній 

літературі вченими-кримінологами до сьогоднішнього дня не було 

сформульовано універсального підходу до визначення характеристик доходу 

від злочинної діяльності, який вказував би на те, що відповідну протиправну 
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діяльність, результатом якої він є, слід розуміти в якості професійної 

злочинності. Так, наприклад, М.М. Гродзинський наголошував на тому, що 

професійна злочинність виявляється у систематичному вчинені 

протиправних дій, які слугують доходом злочинця-професіонала [74, с. 62–

63], тобто, цей дохід має бути систематичним. У свою чергу Б.О. Куринов, 

вказує на те, що дохід від професійної злочинної діяльності має бути для 

професійного злочинця або основним, або додатковим джерелом існування 

(мається на увазі, порівняно з доходом, який злочинець отримує від заняття 

правомірною, суспільно корисною діяльністю) [156, с. 90]. М.Д. Лисов 

вважає, що дохід від професійної злочинної діяльності для злочинця-

професіонала має бути основним або ж регулярним додатковим джерелом 

існування [170, с. 75–77]. 

На нашу думку, вказівка на регулярність доходу від професійної 

злочинної діяльності не можна вважати загальною ознакою цієї діяльності, 

оскільки і сама ця діяльність не завжди є такою (ця «регулярність» досить 

часто є умовною). Так, слід мати на увазі масштаби тієї злочинної діяльності, 

котрою займається злочинець-професіонал: приміром, дохід «кишенькаря» 

не є таким, що дозволяє йому робити значні перерви між крадіжками, а 

вчинення цією групою злочинців протиправних посягань, між тим, не 

потребує значної підготовки, що передує кожному вчинюваному ними 

злочину; проте, авторитетні злочинці, що вчиняють крадіжки в особливо 

великих розмірах не можуть вчиняти злочини, в яких вони спеціалізуються, 

досить часто (підготовка, що охоплює необхідність прорахунків усіх 

можливих сценарії, консультацій із фахівцями, проведення репетицій 

вчинення злочину, залучення «агентів» чи здійснення вербування тощо – 

потребує, як правило, значних витрат часу), а дохід від таких протиправних 

дій, у свою чергу, дозволяє їм не вчиняти злочини протягом тривалого 

періоду часу, який може досягати й декількох років (як свідчить практика, 

протиправний прибуток професійних злочинців у наші дні не лише 

забезпечує повсякденне «привабливе» їх існування, але й дозволяє їм 
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накопичувати значний капітал [199, с. 7]). Відтак, слід зауважити, що 

професійна злочинність, хоча в багатьох питаннях має багато спільних рис із 

суспільно корисною трудовою діяльністю, утім, не є тотожною їй, і, в першу 

чергу, це стосується доходу від цієї кримінально караної діяльності. На 

відміну від правомірної трудової діяльності, винагорода за яку є регулярною, 

тобто такою, яка виплачується роботодавцем працівнику протягом певного 

періоду часу (зокрема, щомісячно) у певному розмірі, злочинна професійна 

діяльність не завжди здійснюється регулярно, а і тоді, коли ця діяльність і є 

регулярною, вона не завжди може принести злочинцю прибуток у силу тих 

чи інших обставин. 

Не вважаємо доцільним також стверджувати, що дохід від професійної 

злочинної діяльності для злочинця-професіонала обов’язково має бути 

основним, оскільки практика вказує на те, що серед професійних злочинців 

існує значний відсоток тих, для кого цей дохід є додатковим та нерегулярним 

(головним чином, це стосується тих злочинців, котрі вчиняють професійні 

злочини, користуючись власним службовим становищем тоді, коли вбачають 

в цьому доцільність). Отже, професійна злочинна діяльність завжди має бути 

спрямованою на отримання доходу, який може бути для злочинця-

професіонала як основним, так і додатковим; 

5) входження в кримінальну субкультуру та підкорення кримінально-

злочинним правилам і законам. Переступаючи за межу правомірності, особа 

стає фактичним правопорушником, що необов’язково долучається до 

злочинного світу (у сенсі злочинного світу як злочинної субкультури). Проте, 

особа, що займається злочинністю як промислом, не може тривалий час 

здійснювати свою професійну злочинну діяльність, знаходячись поза межами 

злочинного світу (не належачи до кримінальної субкультури), що 

пояснюється наступним: 

а) необхідність у пошуку замовників, споживачів професійних 

злочинних послуг та спільників. Злочинний світ, так само (а, скоріше за все, 

у більшій мірі) як і некримінальний світ, є організованим, що дозволяє 
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професійному злочинцю, входячи у злочинний світ, підкоряючись злочинним 

законам, визнаючи над собою верховенство злочинної влади, 

використовувати злочинний світ як мережу та як ринок злочинних послуг, 

які він може купувати у інших злочинців та продавати іншим учасникам 

злочинного світу. Очевидно, що поза злочинним світом професійний 

злочинець не може ефективно займатись професійною злочинністю, постійно 

вирішуючи проблеми та питання, яких не існує в злочинному світі чи які в 

ньому суттєво зведені до мінімуму. Також, в межах цього питання постає 

питання довіри: купувати чи продавати злочинні послуги чи певне майно у 

особи, котра знаходиться поза межами злочинного світу є досить 

ризикованим; професійний злочинець потребує у власній рекламі, яка в 

потрібному контексті неможлива в некримінальному світі, а також 

звертається за придбанням послуг до надійних і авторитетних злочинців, які 

відомі в злочинному світі як надійні (тобто, злочинному світу вони відомі як 

такі, що виконують ті чи інші протиправні діяння оперативно, якісно та не 

співпрацюючи з правоохоронними органами в якості інформаторів). 

Між тим, слід звернути увагу на те, що сьогодні, у зв’язку із помітною 

еволюцією окремих злочинних професій, щонайперше, пов’язаних із 

кіберзлочинністю, професійні злочинці відповідної категорії уникають 

можливості безпосередньо належати до злочинного світу, однак, є 

беззаперечними представниками сучасних злочинців-професіоналів. Тобто, 

маючи мінімальні контакти (як правило, віртуального характеру, на умовах 

не розкриття власної особистості, тобто, діючи інкогніто) з іншими 

злочинцями (це можуть бути «клієнти» чи «довірені особи», які є сполучною 

ланкою між злочинцем та його «клієнтами», «колегами»), означена категорія 

професійних злочинців може, не беручи активної участі в житті злочинного 

світу (головним чином, участі у вирішенні тих чи інших організаційних, 

адміністративних питань), належати як до злочинної субкультури, так і до 

злочинного світу опосередковано; 



49 

 

б) необхідність у «правопорядку» та авторитетному розв’язанні 

конфліктів та спорів між злочинцями за принципами «злочинної 

справедливості». Професійна злочинність немислима без взаємодії 

професійних злочинців. При цьому, там, де є взаємодія людей, неодмінно 

виникають і непорозуміння між сторонами взаємовідносин, невиконання 

однією зі сторін цих соціальних відносин взятих на себе обов’язків тощо. 

Однак, усі ці питання в некримінальному світі ефективно вирішуються за 

допомогою суду, арбітражу, відповідного адміністративного органу тощо, 

тобто компетентних органів, повноважних (уповноважених сторонами 

правовідносин чи державою) вирішувати спори, що виникають між 

сторонами. Певна річ, що до цих органів не можуть звертатись професійні 

злочинці, просячи розв’язати їх спір. А тому, ці спори можуть вирішуватись 

силою («беззаконня») чи шляхом звернення до певного авторитету, відомого 

в кримінальному світі, як такого, що знає усі злочинні закони, живе за цими 

законами та займає високу ланку в злочинному світі. У зв’язку із тим, що 

бандитські розборки, як правило, закінчуються смертю однієї зі сторін спору, 

все більше злочинців-професіоналів, уникаючи подібних втрат, намагаються 

вирішувати власні конфлікти «за законом», а саме – звертаючись до «злодіїв 

в законі», котрі в злочинному світі, серед іншого, здійснюють судові функції. 

Однак, звертатись до «злодія в законі» (бути «позивачем»), як правило, може 

лише той злочинець, що є частиною злочинного світу, а, у першу чергу, той, 

хто сплачує в «общак» відповідні податки з доходу, отриманого у результаті 

вчинення кримінального правопорушення. Ці податки направляються на 

підтримку функціонування злочинної влади кримінальних авторитетів та 

злочинного світу загалом: на «адміністративну діяльність» злочинного 

«апарату» та на «заробітну платню» кримінальним авторитетам, що 

здійснюють функцію влади; на протиправні видатки у вигляді грошових 

коштів, що витрачаються на корупцію (за оцінкою експертів, близько 30 % 

від загальної суми «общака» йде саме на хабарі посадовим особам), 

підтримку родин ув’язнених та підтримку звільнених з місць позбавлення 
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волі членів злочинного світу (близько 20 % від загальної суми «общака» 

використовується для допомоги родинам ув’язнених [див. дет.: 146, с. 176–

177]) з метою їх інтеграції та акліматизації (для найбільш швидкого 

повернення до професійної злочинної діяльності), оплату судової застави з 

метою виходу злочинця під заставу для подальшого приховування його від 

слідства тощо.  

Аналізуючи це питання, український вчений В.В. Пивоваров зауважує, 

що в сучасних українських злочинних кланах професійних злочинців 

протягом останніх років одержала розвиток добре фінансована злочинними 

доходами функція своєрідної внутрішньої безпеки, що полягає не тільки у 

фізичному, але й в юридичному захисті своїх членів і осіб, що перебувають 

під заступництвом клану. Для чого ватажки та активні учасники формувань 

вживають належних заходів до налагодження корумпованих зв’язків серед 

державних чиновників, найму досвідчених адвокатів, установленню ділових 

відносин з лікарями, журналістами, письменниками, кінорежисерами, 

популярними артистами кіно, естради, театру, комерсантами, банкірами й 

іншими «потрібними» людьми. Причому це робиться як на матеріальній, так 

і на безоплатній основі, коли та або інша особа береться під фізичний захист. 

Злочинці-професіонали, входячи в кримінальні формування або перебуваючи 

під їх заступництвом, не тільки навчають злочинців-новачків протиправному 

ремеслу, але й приносять ватажкам злочинних структур стійкий 

матеріальний дохід [199, с. 7]. Власне, у межах питання, яке ми розглядаємо, 

необхідно зауважити, що злочинний світ є і спільнотою, і інститутом, котрий, 

як ми вже зазначали, є в повній мірі організованим саме завдяки суворій 

дисципліні, «злочинній законності» у цьому злочинному світі та підкоренню 

усіх злочинних елементів владі злочинних авторитетів, влада яких 

поширюється на відповідні території, на яких діє злочинний світ. Відповідно, 

діяльність на цих територіях професійних злочинців, котрі не входять до 

злочинного світу, а, відповідно, не підкоряються владі злочинного 

авторитету та не сплачують податок від свого злочинного промислу, 
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оцінюється злочинним світом в якості крайньої зухвалості та беззаконня, яке 

виправляє сам злочинний світ: злочинець або переходить під владу 

авторитету та дію «закону», або ж його ліквідують (чи він переміщується в 

інші регіони, де знову зустрічається із тією ж самою проблемою); 

в) необхідність у визначеності місця в злочинному світі. Професійна 

злочинна діяльність передбачає, що злочинець-професіонал займає 

відповідне місце в злочинній ієрархії, що у повній мірі співпадає з тією 

думкою, що злочинний світ є відлунням некримінального світу, особливо, що 

стосується принципу класового поділу членів цього світу (умовно можна 

поділити цей світ на нижчий, середній та вищий класи) та наявності в ньому 

інституту влади, що продукує «закони», відстежує їх виконання іншими 

злочинцями (та, паралельно, дотримується цих «законів») та здійснює 

«судочинство», відповідно до унормованих злочинних звичаїв.  

На нижчих щаблях злочинного світу зосереджується традиційна 

професійна злочинність, найбільш прості форми злочинної поведінки 

(наприклад, кишенькові злодії, невибагливі вуличні шахраї, грабіжники, 

скупники краденого майна, вуличні торгівці наркотиками тощо). Більш 

високі щаблі, на думку українського вченого І.П. Рущенко, посідають середні 

та вищі прошарки цього кримінального суспільства, котрі мають значно 

більше можливостей вибору шляхів адаптації. При цьому вчений звертає 

увагу на те, що найбільш вражаючими, шокуючими обставинами є факти 

зростання «білокомірцевої» й традиційно-кримінальної злочинності, «коли 

відкриваються факти замовлення поважним банкіром або політиком вбивства 

свого конкурента, або його співпраці з мафією, або ж навіть проводу над 

цілими злочинними організаціями» [263, с. 133–134]. Так, будучи частиною 

злочинного світу, активним членом злочинного суспільства, професійний 

злочинець належить до відповідного класу цього світу. При цьому 

належність злочинця-професіонала до відповідного класу залежить як від 

його злочинної спеціалізації та кваліфікації (його злочинної кар’єри), так і 

від: його статевої орієнтації; інтеграції в кримінальну субкультуру: 
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характеристики того, наскільки він є «правосвідомим» членом кримінального 

суспільства, тобто, чи в повній мірі цей злочинець живе за обов’язковою для 

нього буквою кримінально протиправного «закону», що був вироблений 

злочинними авторитетами; 

Отже, слід наголосити на тому, що професійний злочинець, стаючи 

членом злочинного світу, у повній мірі переймає філософію цього світу, що 

помітно відображається на його зовнішності, манерах поведінки, звичках, а 

також у зміні моделі мислення та його психології. Так інтеграція злочинця-

професіонала (чи злочинця, що навчається у досвідченого злочинця та планує 

після навчання займатись злочинністю як промислом) у злочинний світ 

супроводжується тим, що він в своїй мові починає використовувати 

кримінальний жаргон (поділяється на три основних види: 

загальнокримінальний, що використовується як звичайними, так і 

професійними злочинцями; в’язничний, яким користуються злочинці у 

місцях позбавлення волі; спеціальний та професійний, яким користуються 

представники різних злочинних професій, та, відповідно, дозволяє розпізнати 

осіб за принципом «свій-чужий»), а своє тіло вкривати специфічним 

татуюванням (це має таке ж значення, що і жаргон, та визначає місце особи в 

злочинній ієрархії). Це, як справедливо зазначає С.О. Прутяний, стосується, 

насамперед, злочинців-професіоналів, що вчиняють загальнокримінальні 

(зокрема, корисливі) злочини [256, с. 100]. 

2. Необов’язкові ознаки, тобто ті специфічні риси професійної 

злочинності, які характеризують цей вид злочинність, відсутність яких не 

дозволяє зробити висновок про те, що ця злочинність припиняє бути 

професійною, зокрема: 

1) наявність певних правомірних знань і навичок скоєння злочину у 

професіональних злочинців (некримінальна кваліфікація), що досягається, 

зокрема, у процесі суспільно корисної праці. Слід мати на увазі, що 

професійна злочинна кар’єра злочинця-професіонала ґрунтується на тій ідеї, 

що професійна злочинність являє собою спосіб життя професійного 
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злочинця, є відправною точкою його світогляду. Однак, той факт, що 

професійна злочинність є основоположною ідеєю злочинця, яка мотивує його 

до злочинної кар’єри, з цього не слід робити висновок про те, що професійна 

злочинність повністю займає увагу та час злочинця, виключаючи можливість 

цього злочинця займатися іншими сферами «трудової» діяльності, серед 

іншого, і законними – суспільно корисною працею. Зважаючи на це, 

підкреслимо, що до злочинців, зайнятих професійною злочинністю, можуть 

відноситься як ті, хто на законних підставах паралельно ще працюють в 

незлочинній сфері, так і, власне, безробітні. Отже, незважаючи на те, що 

професійна злочинна діяльність, за загальним правилом, характеризується 

постійністю і, відповідно, начебто повинна займати весь час злочинця, який 

він використовує в якості ресурсу для отримання прибутку, цей час 

злочинець може витрачати і на законну (суспільну корисну) професійну 

діяльність.  

Більш того, слід мати на увазі, що професійний злочинець досить часто 

характеризується не лише злочинною кваліфікацією, оскільки ця кваліфікація 

іноді потребує глибоких знань та значного досвіду злочинця у 

некримінальній професійній сфері (хоча, наголосимо, відсутність таких не 

буде означати, що злочинець не може займатись професійною злочинною 

діяльністю, оволодівши злочинною кваліфікацією). На цю та інші супутні 

обставини також вже звертав увагу вірменський кримінолог В.І. Єзикян, 

котрий справедливо зазначає, що працевлаштовані професійні злочинці не є 

винятком злочинного світу, особливо, якщо мова йде про тих з них, хто 

«використовує роботу саме для прикриття своєї злочинної діяльності, тобто 

для створення видимості отримання коштів для існування за рахунок 

законної професійної діяльності». Окрім цього, вчений також звертає увагу 

на важливість урахування вченими та практиками того, що багато хто з 

професійних злочинців можуть здійснювати свою професійну діяльність 

тільки працюючи в певній сфері, на певній посаді (наприклад, шахрайство у 

сфері побутових послуг). Однак, при всьому цьому, необхідно все таки 
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погодитися з тим, що серед професійних злочинців досить високий відсоток 

непрацюючих: наприклад, серед кишенькових злодіїв, квартирних злодіїв, 

карткових шахраїв, рекетирів [91, с. 124]; 

2) вчинення злочинів професійними способами й методами за 

допомогою досягнень науково-технічного прогресу (у тому числі суспільно 

корисних досягнень НТП). На сучасному етапі професійна злочинність 

істотно відрізняється від колишньої, у першу чергу, зважаючи на те, що 

з’являються нові злочини, вдосконалюються способи й методи вчинення 

нових і традиційних злочинів, які обумовлені НТП, зміною економічних 

умов життя суспільства тощо. С.О. Прутяний з цього приводу зауважує, що, 

приміром, НТП призвів до появи таких нових видів злочинів, що вчиняються 

злочинцями-професіоналами, як комп’ютерні злочини. Це, у свою чергу, 

обумовлює нові характеристики самого злочинця, порівняно із злочинцями-

професіоналами, які вчиняють загальнокримінальні злочини [256, с. 99]. 

Відтак, аналізуючи наведені вище обов’язкові та окремі необов’язкові 

ознаки професійної злочинності, можемо дійти висновку, що професійна 

злочинна діяльність являє собою відносно самостійний вид злочинної 

діяльності, котрий на практиці здійснюється злочинцем, у межах його 

незмінної спеціалізації та зростаючої злочинної кваліфікації, будучи для 

нього промислом, результати якого є основним чи додатковим джерелом 

його існування, а також є показниками, на підставі яких злочинець 

просувається по кар’єрній драбині кримінального світу. 

З’ясувавши сутність професійної злочинності, можемо також 

визначити сутність професійного злочинця, зважаючи на сутність виду 

злочинної діяльності, якою він займається. Тобто, злочинець-професіонал – 

це злочинець, котрий сповідує злочинну ідеологію, є частиною злочинного 

світу та систематично та кваліфіковано вчиняє злочини одного типу, дохід 

від вчинення яких для нього є суттєвим джерелом існування (дохід для нього 

є або додатковим, або основним). 

Відповідно, атрибутивними ознаками професійного злочинця є: 
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1. Стійке негативне ставлення до суспільства. Професійні злочинці 

характеризуються стійкою антисоціальною установкою, що вчені розуміють 

в якості спотворення системи ціннісних орієнтацій, за якої «в особи є 

усвідомлена готовність до скоєння злочину у вигляді комплексу 

антигромадських поглядів і звичок». Така асоціальна установка, на думку 

Р.Ю. Карлаш, означає «відсутність в особи якостей, які змогли б утримати її 

від здійснення злочину» [119, с. 141]; 

2. Професійна злочинність для таких злочинців є центральним змістом 

їх життя. Ця ознака означає, що все, що характерне для професійної 

злочинної діяльності, є також характерним для професійного злочинця, 

оскільки цей вид злочинності для цих осіб є не лише «зайнятістю» чи 

«професією», а сенсом їх життя. Злочинець-професіонал, на думку 

В.І. Омігова, в основу свого способу життя ставить за мету вчинення 

злочинів протягом свого життя і професійним злочинцем стає, як правило, 

після трьох і більш злочинних епізодів [190, с. 54]. Окрім того, сприйняття та 

реалізація цим злочинцем корисливого мотиву в якості центрального 

орієнтиру свого життя (беззаперечним є те, що головним мотивом 

особистості професійного злочинця є користь, в основі якої лежить 

підвищення матеріального рівня життя, отримання постійних прибутків від 

злочинної діяльності [99, с. 146]), обмеженого злочинними законами, а також 

усвідомлення самим злочинцем свого вибору (тобто, долучитись до 

злочинного світу та бачити в злочинному промислі сенс свого життя) 

викликає у нього захоплення своїм вибором, своєю своєрідною соціальною 

позицією та своїм злочинним заробітком. Саме тому, приміром, 

В.В. Пивоваров вказує на те, що спритний злочинець пишається своєю 

професією й має своєрідне кримінальне мислення [199, с. 5]; 

3. Організованість. Професійний злочинець знаходиться в 

організованому середовищі (у злочинному світі) та досить часто об’єднується 

з іншими злочинцями-професіоналами в організовані групи для спільного 

вчинення злочинів. Проте, зауважимо, що об’єднання злочинців у групи для 
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спільного злочинного промислу може передувати моменту входження цих 

злочинців до злочинного світу. Зокрема, спортсмени, відвідуючи 

тренажерний зал, вирішують об’єднатись в злочинну групу для вчинення 

рекету, не завжди вже належачи до кримінальної субкультури. 

Між тим, в тенденціях еволюції злочинного промислу в сьогоднішній 

час привертає увагу те, що традиція професійних злочинців «працювати» 

поодинці вже залишається у минулому [199, с. 5–6]. Сучасні злочинці-

професіонали все частіше вчиняють злочини в межах організованих груп, 

більш того, одним з напрямів розвитку професійної злочинності є її 

трансформація в організовану злочинність: в одних випадках кримінальні 

професіонали самі об’єднуються у відповідні структури, в інших – злочинне 

співтовариство втягує злочинців-професіоналів у свою діяльність [88, с. 98]. 

Проте, певна річ, слід погодитись з тим очевидним фактом, що професійну та 

організовану злочинність змішувати не можна [152, с. 12], незважаючи на те, 

що організована злочинність, як правило, професіональна, а професіональна 

злочинність – організована. 

Отже, підводячи підсумок викладеному, слід зауважити, що професійна 

злочинність – це відносно самостійний вид злочинної діяльності, котрий на 

практиці здійснюється злочинцем у межах його незмінної спеціалізації та 

зростаючої злочинної кваліфікації, будучи для нього промислом, результати 

якого є основним чи додатковим джерелом його існування, а також є 

показником, на підставі якого злочинець просувається по кар’єрній драбині 

кримінального світу. Відповідно, центральною фігурою цього виду злочинної 

діяльності є професійний злочинець, тобто, такий порушник кримінального 

закону, котрий сповідує ідеологію злочинного світу, належить до 

кримінальної субкультури (безпосередньо чи опосередковано) та умисно 

систематично й кваліфіковано вчиняє злочини одного типу, прибуток від 

вчинення яких для нього є суттєвим джерелом існування. 
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1.3. Категорії (види) професійних злочинців 

 

З першого підрозділу дисертації, в якій детально досліджувалося 

питання генезису професійної злочинної діяльності на історичній території 

сучасної України випливає, що в ході еволюції цього виду злочинної 

діяльності змінювався як сам професійний злочинець, його модель мислення 

та методи, способи його злочинного промислу, так і світ навколо нього. 

Зазнавали також змін і моделі організації злочинців, що визначають 

взаємовідносини злочинців-професіоналів і місце кожного з них у 

злочинному світі, їх ієрархічний статус. На підставі цього неможна не 

погодитися із тим, що «появі кримінального світу передувала поява групи 

злочинців-професіоналів, котрі вирішили унормувати свої взаємини і 

дисциплінувати поведінку членів цієї групи з метою власного виживання в 

умовах протидії держави злочинності та професійної злочинності». При 

цьому важливо звернути увагу на те, що професійна злочинність фактично в 

будь-якій сучасній державі вже давно є ядром кримінального середовища. По 

суті, кримінальний світ – це надбудова професійної злочинності, що входить 

у цей світ і визначає його виключно для таких цілей, як підвищення 

комфорту і ефективності здійснення власної злочинної професійної 

злочинності, і не більше того. Власне, можна припустити, що у тому випадку, 

якщо б злочинцям-професіоналам злочинний світ (як інститут) перестав би 

бути цікавим, необхідним – він був би ними зруйнований. Однак, на даний 

момент і в довгостроковій перспективі нами не бачиться можливим, що 

злочинний світ не буде мати потребу у тому, що ми називаємо злочинним 

світом, а також те, що кримінальний світ може бути замінений будь-якою 

ґрунтовною альтернативою. Тому, цілком очевидно, що, говорячи про 

категорії (види) професійних злочинців, нам доводиться говорити саме про 

структуру ядра, основи кримінального світу. При цьому, аналізуючи існуючі 

категорії злочинців-професіоналів, вважаємо, що такі можна поділити на 

наступні основні групи. 
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1. Адміністрація злочинного світу. Як ми вже відзначали, 

«адміністративну» та «судову» владу в злочинному світі концентрують у собі 

т.зв. «злодії в законі», до яких слід відносити осіб, що вже були неодноразово 

судимими (хоча, серед «злодіїв в законі» можна спостерігати також і значну 

кількість злочинців, які взагалі не були раніше судимими), а саме тих з них, 

що: глибоко засвоїли кримінальну субкультуру; мають високий авторитет у 

злочинному світі; визнані, як правило, такими, особами, що вже мають статус 

«злодія в законі». Визнання злочинця в якості «злодія в законі» у більшості 

випадків здійснюється на злодійській сходці, що являє собою певний 

«законодавчий орган» злочинного світу, повноважний визначати систему 

злодійської етики («злочинної ідеології»), вирішувати найбільш важливі та 

складні питання життя у злочинному світі. До таких питань, зокрема, 

М.Г. Шурухнов відносить: визначення джерел поповнення «общаку» (він, як 

ми вже вище відзначали, включає грошові кошти, продукти харчування, речі, 

різні предмети, наркотичні засоби тощо; а також комплектується за рахунок 

поборів, вилучень, добровільних пожертвувань); ліквідація осіб, котрі 

зрадили інтереси злочинної спільноти, або завдали цій спільноті значної 

шкоди; вибір форм і методів протиправної діяльності; концептуальне 

ставлення злочинного світу та членів цього світу до окремих законодавчих 

актів; прийняття різних відозв [318, с. 74]. 

Існують певні закони та правила, яких зобов’язані дотримуватися злодії 

в законі. До цих обов’язків, серед іншого, вчені відносять: заборона мати 

дружину та дітей (проте, вже сьогодні нікого не дивує, що «злодій в законі», 

офіційно одружується, заводить сім’ю [159, с. 24]); заборона працювати 

(«злодій в законі» повинен жити виключно «від плодів злочинної 

діяльності»); заборона брати зброю з рук державної влади, а також служити в 

армії; заборона брати участь в суспільній діяльності (мається на увазі в 

суспільній корисній діяльності); зобов’язаний надавати моральну та 

матеріальну допомогу іншим злодіям, використовуючи злодійську касу – 

«общак» [146, с. 176–177]. Окрім того, слід зауважити, що «злодій у законі» 
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повинен мати «шану» та виглядати «привабливо». Що стосується такої 

ознаки як «шана», то з цього приводу зауважимо, що сучасний «злодій у 

законі», будучи лідером злочинного миру, має оточення, що складається із 

близьких йому людей, спільників, «шісток», які у свою чергу залучають 

злочинців-виконавців й інших потрібних фахівців.  

Що стосується такої характеристики як «привабливість», то, як 

зазначає В.В. Пивоваров, сьогодні авторитетний «злодій у законі» – це не 

татуйований «зек» з почорнілими зубами, він чисто виголений, одягнений за 

останньою модою, в його обслузі не тільки «шістки», але вже й охоронці, а у 

повсякденному побуті лідера – кілька приватизованих квартир, дачі, 

автомашини престижних марок [199, с. 7]. Зокрема, з цього приводу 

провідний кримінолог М.Г. Шурухнов наголошує на тому, що у переважній 

більшості випадків «злодії в законі» привабливі та цікаві для інших 

засуджених, особливо для тих, які взяли злодійську ідеологію. Вчений 

пояснює «привабливість» цієї авторитетної в кримінальному світі групи 

злочинців наступними причинами: зовнішнім виглядом («злодій в законі» 

зобов’язаний слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, бути акуратним, 

чистим, підтягнутим, носити підігнаний по своїй фігурі одяг); зібраністю 

(згідно з неофіційними нормами «злодії в законі» зобов’язані стежити за 

своєю мовою, критичними висловлюваннями щодо інших, не поширювати 

без необхідності неперевірену інформацію, компрометуючу когось із 

засуджених, намагатися бути витриманим і не виходити з себе) та 

стриманістю (у психологічному відношенні «злодії в законі» рідко схильні до 

емоційних зривів, вони стримані і проникливі, а в складних ситуаціях – 

холоднокровні та розважливі); показністю («злодій в законі» повинен мати 

широке коло знайомих з числа злодійських авторитетів, ні за яких обставин 

не допускати приниження своєї гідності, активно брати участь у вирішенні 

конфліктів, ретельно продумувати рішення з приводу конфліктів, домагатися, 

щоб вони були справедливими); послідовністю у своєму ставленні до 

засуджених і представникам адміністрації; доступністю тільки для вузького 
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кола засуджених («злодій в законі» повинен близько спілкуватися тільки з 

«собі подібними», зневажливо ставитися до осіб, які нижче його статусу, не 

відбувати покарання в одній камері з іншими категоріями засуджених) [318, 

с. 75]. 

Однак, аналізуючи злодійський статус та основні риси «злодіїв в 

законі», слід мати на увазі, що ці злодії у своїй сукупності не однорідні, а, 

відповідно, несхожими можуть бути і їх атрибутивні ознаки. Зокрема, в 

даний час варто розрізняти дві категорії «злодіїв у законі»:  

а) особи, що суворо дотримуються старих злодійських «законів» (т.зв. 

«непманські злодії»). Цих злодіїв залишилося дуже мало та, як правило, всі 

вони знаходяться вже в літньому віці, є багаторазово судимими (головним 

чином за злочинні посягання майнового характеру), а тому, більшу частину 

свого життя вони пробули у місцях позбавлення волі. Ці особи є 

противниками співпраці з економічними злочинцями, називають нове 

покоління злодіїв «сторожами розкрадачів», звинувачують їх у брехні, 

користі, намагаються усіляко підірвати їх авторитет у злочинному світі, який, 

до речі, змінився і продовжує змінюватись, відповідно до нової злодійської 

філософії, котра формується вже новими «злодіями в законі»; 

б) особи, що суттєво модифікували старі злодійські «закони» 

відповідно до нових соціально-економічних умов (т.зв. «нові злодії»). Цих 

«нових злодіїв» відрізняє від «непманські злодії» те, що вони є більш 

молодими професійними злочинцями, які провели у місцях обмеження чи 

позбавлення волі менше часу (чи взагалі не були судимими) та є 

прихильниками тісної взаємодії у скоєнні злочинів з економічними 

злочинцями [159, с. 25]. 

2. «Інтелігенція» злочинного світу (інтелектуальна та технологічна, 

елітарна професійна злочинність). В злочинному світі вже давно була 

сформована та активно функціонує до сьогоднішнього дня авторитетна в 

кримінальному світі група «інтелігенції», що охоплює різних професійних 

шахраїв, фальшивомонетників, професійних злодіїв та інші «елітні» 
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(зокрема, через давню історію відповідної протиправної професії) види 

професійних спеціалізацій злочинців. 

Так чи інакше, аналізуючи цю групу злочинців-професіоналів, науковці 

зазначають, що шахрайські операції з векселями, акціями та іншими цінними 

паперами, що спрямовані на обман держави, а іноді й на обман звичайних 

громадян, вимагали чіткої розробки та «віртуозного виконання», на що 

очевидно здатними є лише «інтелектуальні» та «талановиті» злочинці. 

Шахраї з давніх часів займалися підробкою дорогоцінного каміння, 

здійснювали обман на розміні валют, історії відомі навіть шлюбні аферисти, 

псевдо-благодійники тощо. При цьому всьому, особливим «мистецтвом» 

завжди вважалось фальшивомонетництво, котрим займались злочинці-

професіонали, що досить часто були талановитими художниками, граверами, 

котрі, окрім того, володіли особливою «мужністю», беручи до уваги той 

факт, що для того, щоб займатися цим злочинним промислом необхідно було 

мати чималу «мужність», оскільки, покарання за підробку грошей у всі часи 

були одними з найжорстокіших [52, с. 8; 160, с. 11–12; 297, с. 3–5]. Так, на 

сьогоднішній день до групи так званої «інтелігенції злочинного світу» слід 

відносити наступні види (категорії) професійних злочинців: 

1) фальшивомонетники – відносно нечисленна, але стійка, організована 

та технічно добре оснащена категорія професійних злочинців, здатних 

завдати величезних збитків державі [91, с. 129], займаючись підробкою 

грошових купюр, цінних паперів, магнітних або кредитних карт тощо [178, 

с. 221] й певними іншими супутніми злочинами (підробку грошових знаків 

представники цієї категорії професійних злочинців також поєднують, 

зокрема, з незаконним обігом наркотичних засобів тощо) [271, с. 167], що є в 

повній мірі очевидним, зважаючи на те, що фальшивомонетництво порушує 

гарантовану й захищену діючим правопорядком монополію держави на 

випуск грошових знаків й державних цінних паперів, а, разом із тим, також 

дискредитує владні структури, знижує довіру (як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках) до офіційних грошових знаків країни [89, с. 25–26]. 
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Відтак, характеризуючи професійний тип фальшивомонетника, слід 

зазначити, що більша частина представників цієї категорії злочинців-

професіоналів складається з чоловіків у віці 20–35 років [100, с. 11] (у свою 

чергу українська вчена І. Мамчій зазначає, що вік фальшивомонетника 

коливається у межах 18–40 років [175, с. 252]), котрі володіють спеціальними 

знаннями або технічними навичками, не мають постійного місця 

проживання, не підтримують зв’язків зі своїми родичами, характеризуються 

значними деформаціями в системі ціннісних орієнтацій [29, с. 150]. При 

цьому, як і в інших професійних злочинців, у фальшивомонетників 

спостерігається низький рівень правосвідомості, однак, відрізняє їх 

прагнення до задоволення своїх завищених потреб (на тлі середнього 

освітнього та професійного рівня) за рахунок інших осіб. Рівень теоретичної 

та практичної підготовки у більш ніж однієї третини випадків 

фальшивомонетництва обумовлюється тим, що трудова діяльність або 

отримана спеціальність якимось чином стикається з процесами, які 

застосовуються при підробці грошових знаків (підробляють купюри та цінні 

папери досить часто працівники друкарень, фахівці у сфері поліграфії, 

граверної справи тощо) [100, с. 11–12]. Між тим, фальшивомонетники, як 

правило, чутливі до змін соціально-економічного стану суспільства, а також 

до науково-технічному прогресу, зміни яких, щонайперше, суттєво 

впливають на еволюцію здійснення ними зазначеного виду злочинів. На цю 

обставину також звертала увагу українська вчена І.В. Сингаївська, 

зазначаючи, що вказанні чинники позначаються на характеристиці 

особистості злочинця-фальшивомонетника не тільки щодо способів 

підроблення, але також і на характеристиці цього злочинця у цілому [272, 

с. 178]. 

2) шахраї – досить розповсюджена категорія професійних злочинців, 

які, разом з фальшивомонетниками, складають еліту кримінального світу. 

При цьому, слід звернути увагу на те, що не будь-який шахрай є злочинцем-

професіоналом. Загалом, вчені-кримінологи виокремлюють наступні типи 
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шахраїв: а) «випадкові» шахраї, що здійснюють шахрайство вперше по 

легковажності, під впливом обставин або інших осіб; б) шахраї-рецидивісти, 

які здійснюють головним чином дрібні шахрайські витівки; в) шахраї-

багатократні рецидивісти; г) шахраї-гастролери; ґ) шахраї, котрі вчиняють 

продовжуване шахрайство; д) шахраї-аферисти [118, с. 101]. При цьому не 

викликає сумнівів, що шахрай-професіонал – це рецидивіст та аферист, 

котрий в достатній мірі знає свою злочинну справу, а тому, є: 

а) своєрідними психологами, маніпуляторами. Ці злочинці є достатньо 

комунікабельними та говіркими. Шахраї-професіонали здатні досить швидко 

привернути до себе потрібну увагу жертви, а, зацікавивши їх, викликати 

повагу та довіру, сформувати у жертви приємне враження надійної або 

потрібної для неї людини [див. напр.: 165, с. 10; 309, с. 207]. А.С. Булатов з 

цього приводу зазначає, що будь-який вид шахрайства заснований на 

актуалізації ірраціональної складової свідомості – «аферисти не апелюють до 

розуму, вони впливають на підсвідомість на рівні символічних образів», які 

можуть бути простими словами, що самі по собі нічого не значать, не містять 

ніякої інформації, однак на підсвідомому рівні відіграють важливу роль: 

«заспокоюють жертву, вселяють почуття впевненості у власних силах, 

переконаність у правоті, а також пробуджують найпримітивніші інстинкти, 

насамперед жадібність» [41, с. 208–209]; 

б) як правило, добре освіченими людьми. Зокрема, О.В. Смаглюк, 

зокрема, зауважує, що шахраї є начитаними, освіченими, а нерідко є й 

представниками інтелігенції [276, с. 83]. Саме завдяки освіченості 

професійного шахрая він вдало формує у своєї жертви образ інтелігентної 

людини, що є досить важливою обставиною шахрайства, оскільки люди, 

переважно, вважають, що освічена та інтелігентна людина не може бути 

злочинцем. 

Попри це, слід зауважити, що категорія професійних злочинців-

шахраїв не обмежується певними універсальними характеристиками особи 

злочинця-шахрая, оскільки характеристика шахрая у більшості випадків 
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різниться видом шахрайства (В.І. Єзикян, приміром, зазначає, що на 

сьогоднішній день налічується не менше 40 сталих видів шахрайств, «кожен 

з яких містить значну кількість підвидів або, іншими словами, спеціалізацій» 

[91, с. 128]) та сферою, в якій «працює» професійний шахрай. Між тим, серед 

підвидів (спеціалізацій) професійного шахрайства в доктрині вчені 

виокремлюють: а) «білокомірцевих шахраїв» – професійних злочинців, котрі 

спеціалізуються на вчинені специфічних шахрайських злочинах, вчинюваних 

у бізнес-середовищі, а саме на здійснені «білокомірцевих злочинів», під 

якими розуміються кримінальні правопорушення, вчинювані особою, котра 

займає досить високе соціальне становище, під час виконання нею 

службових обов’язків [див. напр.: 102, с. 81; 330, p. 7]; б) інтернет-шахраї – 

підвид шахраїв, що вчиняють кримінальні правопорушення на професійній 

основі в межах чи за допомогою мережі Інтернет (приміром, розробники 

комп’ютерних вірусів, «кібер-продавці повітря», «банкоматчики») [див. 

напр.: 122, с. 5–6; 148, с. 48; 151, с. 43–44, 46; 179, с. 57; 191, с. 65; 200, с. 134; 

264, с. 219; 326, с. 52–54]; в) «картівники» – підвид професійних шахраїв, 

котрі «винахідливо» користуються тим, що розвиток технологій дозволив 

використовувати найрізноманітніші засоби розрахунків, платіжні 

інструменти, які вводяться у фінансовий обіг та вже є загальноприйнятними 

(як правило, вчиняють шахрайства такими методами, як: «фантом», 

«траппінг», «шаттер» та «шимінг») [див. напр.: 122, с. 5–6; 148, с. 48; 151, 

с. 43–44, 46; 200, с. 133–135; 326, с. 52–54]; г) телефонні шахраї – 

підкатегорія шахраїв-професіоналів, що спеціалізується на шахрайствах у 

сфері телекомунікаційних систем [див. напр.: 182, с. 30–31]; ґ) «лялькарі» – 

підвид професійних шахраїв, котрі спеціалізуються на підміні речей або 

грошей спеціально виготовленими «ляльками» («куклами») [91, с. 128]; 

д) проститутки-шахраї – підвид професійних шахраїв (як жінок, так і 

чоловіків), які займаються наданням сексуальних послуг, запрошуючи 

клієнта-жертву до апартаментів, а залишившись з ним наодинці – приводить 
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його у стан несвідомості, після чого, користуючись його безпорадним 

станом; 

3) професійні злодії – «найчисленнішу категорію злочинців, яка 

диференціювалася на безліч різних спеціальностей залежно від об’єкта, 

предметів і способів протиправного посягання» [91, с. 127], зокрема: 

- «техніки». Достатнього на сьогоднішній день поширення отримали 

крадіжки дорогого технічного обладнання, які здійснюються організованими 

злочинними угрупованнями «під замовлення» конкретного споживача. Ці 

організовані злочинці-професіонали здатні у перші ж години після вчинення 

злочину переправляти вкрадену техніку на дуже великі відстані (зокрема, в 

інші регіони держави чи за кордон): для транспортування несамохідного 

технічного обладнання використовуються вантажівки, трейлери, 

навантажувачі та контейнери (наприклад, для вивезення краденого 

обладнання з будівельних майданчиків професійні злочинні угруповання 

використовують реальних перевізників, експедиторів і вантажовідправників, 

які, як правило, навіть не здогадуються, що активно сприяють здійсненню 

злочину); 

- «ведмежатники». Ці злочинці-професіонали спеціалізуються на 

викраданні грошей зі сейфів. Фахівці зазначають, що «ведмежатники», на 

відміну від інших професійних злочинців, як правило, «не підтримують 

зв’язків з іншими категоріями злочинців і не здійснюють інших злочинів, 

навіть перебуваючи в крайній нужді». Слід зауважити, що велика кількість 

«медвежатників» зв’язані зі службовцями кредитно-фінансових установ й 

інших державних установ, які допомагають їм скоювати професійні злочини 

[91, с. 127–128]; 

- «домушники». Ця підкатегорія професійних злочинців спеціалізується 

на крадіжках особистого майна громадян з проникненням у житло. В 

спеціальних дослідженнях кримінологи зазначають, що каста квартирних 

злодіїв вирізняється серед інших певними особливостями: загострене почуття 

небезпеки, кмітливість, спостережливість, розсудливість, винахідливість, 
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неабиякі технічні здібності, поєднанні з антисуспільними поглядами й 

нормами поведінки [70, с. 84]. Окрім того, домушники ведуть потайний 

спосіб життя: вони працюють, не підтримують прямих зв’язків з 

антигромадськими елементами. До основних кримінальних спеціальностей 

квартирних злодіїв вчені відносять крадіжки, учинені: за допомогою 

«воровського інструменту»; з підбором ключів; шляхом злому або вибивання 

дверей та дверних коробок; через кватирку; під виглядом відвідування 

квартири посадовою особою (приміром, під виглядом інспектора пожежної 

служби), надання допомоги тощо; з використанням віктимологічного 

фактору (незачинених власником квартири дверей, вікон) [178, с. 217]; 

4) «кишенькові злодії». Кваліфікація кишенькового злодія завжди 

вважалася класичним виразом злочинної професії (до середини ХІХ ст. 

кишенькові крадіжки позначались в законодавстві як «татьба» [107, с. 79; 

302, с. 158]) та зберіглася до наших днів без будь-яких істотних змін [91, 

с. 128; 257, с. 343], і продовжує існувати, незважаючи на те, що багато 

магазинів, лікарень та інших людних місць обладнані камерами 

спостереження. Варто зауважити, що, окрім того, що злочини кишенькарів 

направлені саме проти власності громадян та завдає шкоди усім, хто стає 

жертвою відповідної крадіжки, кишенькові злодії нерідко сприяють переходу 

особливо небезпечних злочинців на нелегальне становище, забезпечуючи їх 

краденими документами [149, с. 138]. При цьому, слід звернути увагу на те, 

що вчинення цією категорію професійних злочинців з мотивів злочинної 

солідарності (крадіжка спеціальних документів для іншого злочинця чи 

ключів від автомобіля для того, щоби той зміг вчинити інші злочини) ставить 

під сумнів твердження про те, що ці злочинці вчиняють кишенькові крадіжки 

виключно з корисливих мотивів. 

Кишенькові крадії «працюють» у тих місцях, де є велике скупчення 

людей, а саме: церкви, монастирі, громадський транспорт у години «пік», 

ринки, ярмарки, магазини, лікарні, поліклініки, підземні переходи тощо. При 

цьому, якщо ще 20 - 25 років тому 80 % кишенькових крадіїв правоохоронні 
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органи затримували у торгових точках, то вже сьогодні для 90 % крадіїв 

основне місце роботи – громадський транспорт [149, с. 140]. При цьому, 

кишенькарі, як зазначає Є.В. Пряхін, зазвичай обирають собі якусь одну 

територію для «роботи» [257, с. 345]. Так за місцем вчинення злочину 

кишенькових злодіїв поділяють на: «базарників» (злодії, що «працюють» на 

ринках, базарах, ярмарках); «кротів» (вчиняють крадіжки на станціях метро 

та в поїздах метрополітену); «майданників» (вчиняють крадіжки на 

залізничному транспорті); «маршрутників» (вчиняють крадіжки на всіх видах 

міського та приміського транспорту); «магазинників» (вчиняють крадіжки у 

магазинах, торгових центрах); «театрали» (вчиняють крадіжки у театрах, у 

концертних залах, а також на стадіонах під час масових культурних заходів); 

«вуличних» (вчиняють крадіжки на вулицях).  

За способом вчинення злочинів (а, зокрема, в криміналістиці таких 

поділяють більше ніж на 50 видів [див. дет.: 257, с. 346]) «кишенькарі» 

поділяються на наступні підкатегорії злодіїв-професіоналів: «сумочники» (ці 

злочинці або вміло відкривають сумки, валізи та кармани жертви, 

спустошуючи їх, або ж роблять надріз на сумках чи на карманах жертви, 

отримуючи доступ до вмісту відповідних сумок чи карманів; ті «сумочники», 

що «працюють» за допомогою скальпелів чи плоскогубці ще також часто 

називаються «хірургами», ті, хто вчиняє цей злочин за допомогою леза 

бритви – «мойщиками», а ті, хто використовує заточений край монети – 

«писаками»); «барсетники» (хоча й відносяться до «кишенькових злодіїв», 

проте, викрадають речі лише з автомобілів); «риболови» (при вчиненні 

кишенькових крадіжок кишенькарі використовують спеціальний гачок, що 

дозволяє їм непомітно витягнути портмоне чи гаманець з кишень або 

сумочок жертв), «ширмачі» чи інакше «марафетчіки», «камуфляжники» 

(використовують габаритні речі – «марафет», які використовуються в якості 

ширми для вчинення крадіжки); «трясуни» (злочинець притискається до 

жертви та різкими й точними ударами вибиває з внутрішніх кишень жертви 

все, що в ньому міститься); «щіпачі» (це найбільш вправні злодії, що 
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«працюють» зазвичай групами, використовуючи лише спритність власних 

рук й, вдаючись до різних технік вчинення крадіжок, найбільш поширеною з 

яких є «зіткнення», коли одні злодії відволікають жертву, а інші у той же час 

спустошують її кишені); «дубіли» (це низько кваліфіковані «щіпачі», котрі 

крадуть у жертв лише те, що лежить зверху в їх незакритих сумках чи 

карманах); «марвіхери» (ці професійні кишенькарі так само як і «щіпачі», 

«працюють» виключно руками, проте цікавляться при цьому виключно 

гаманцями заможних людей, і тому, скоюють злочини, як правило, в театрах, 

ресторанах, на презентаціях, на похоронах чи весіллях заможних людей 

тощо). 

3. Фізичні та силові категорії професійних злочинців. До таких 

професійних злочинців відносяться ті, що вчиняють злочини за допомогою 

своїх фізичних здібностей, головним чином: 

а) вимагачі (рекетири). В спеціальній юридичній та навчальній 

літературі цю категорію професійних злочинців умовно поділяють на 

«традиційних» (діють у відношенні окремих осіб за допомогою погрози 

вбивством, знищенням майна, поширенням ганеблячих жертву відомостей) 

та «нових» (обкладають даниною різні фірми, торгові точки) вимагачів. В 

останні роки вимагання стало досить поширеним явищем: організовані 

злочинці-професіонали обкладають даниною ті чи інші фірми та отримують 

від них гроші на постійній основі, ніби перебуваючи на їх утриманні, а на 

замін – гарантуючи їм захист від інших злочинних груп професійних 

вимагачів-рекетирів [91, с. 129]. При цьому слід звернути увагу на те, що 

статистичні дані свідчать про те, що аж до кінця 80-х років ХХ ст. вимагання 

не було поширеним злочином, а різкий перелом у даному напрямку стався 

лише у 1989 році, коли вперше кількість виявлених вимагань зросла у 

порівнянні з попереднім роком у 3 рази. Протягом 1990 - 1994 років йшов 

постійний ріст даного виду злочинів [27, с. 3] й завершився у середині 2000-х 

років. Слід зазначити, що у зв’язку з численними кризовими явищами в 

нашій державі рекет знову стає «привабливим» для деяких категорій 
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злочинців, котрі володіють достатньою фізичною підготовкою для 

здійснення залякування жертв (як правило, це спортсмени, деякі 

деморалізовані ветерани, колишні співробітники правоохоронних органів 

тощо); 

б) кілери. Професійні злочинці, котрі віднесені до категорії кілерів, 

спеціалізуються на вчинені вбивств на замовлення, та вважаються 

«прикметою сучасного суспільства», оскільки найманих вбивць, як вважають 

вчені, не існувало ні за часів Російської імперії, ні в часи існування 

колишнього СРСР [див. напр.: 91, с. 129–130]. Між тим, якщо раніше 

вважалося, що вбивства самі по собі не можуть бути джерелом наживи, то в 

даний час «професія» найманого вбивці є однією з найбільш 

високооплачуваних [36, с. 37], що робить цю категорію професійних 

злочинців дедалі більш елітарною та «привабливою» для злочинців, що 

бажають займатись вбивствами людей в якості злочинної професії. 

Український вчений О.В. Попович зазначає, що наймані вбивці-

професіонали володіють достатньо високими навиками в «мистецтві» 

вбивати людей та, як правило, використовують для цього найсучаснішу 

техніку стеження та радіозв’язку, проводить ретельні заходи щодо 

підготовки вбивства. Кілери є непримітними, непомітними, такими, які 

«розчиняються у натовпі». При цьому, вбивці-професіонали підрозділяються 

на вбивць-одинаків (виконують замовлення час від часу) та на вбивць, котрі 

здійснюють вбивство групою кількістю по дві-три особи (усі вони 

знаходяться на постійному утриманні того чи іншого злочинного 

угруповання). Вчений звертає увагу на те, що вбивця-професіонал, на відміну 

від більшості вбивць-дилетантів, «йде на справу, якщо відчуває 99 %-у 

гарантію власної безпеки» [202, с. 316]. 

4. Декласовані професійні злочинці. До декласованої групі професійних 

злочинців відносяться бродяги, особи без певного місця проживання (бомжі), 

тобто люди, які повністю і безповоротно втратили зв’язок з тим чи іншим 

соціальним середовищем законослухняних громадян, з трудовими 
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колективами. Переважно, це професійні злочинці, які «вийшли на свободу», 

не ставши на шлях виправлення, «дискваліфікувавшись» за час перебування 

у виправних колоніях, морально опустилися на «дно» злочинного світу. 

Заняття бродяжництвом стало для них своєрідною професією (на 

сьогоднішній день існують такі основні спеціалізації цієї категорії злочинців: 

«вигадувальники», «мамахи», «погорільці», «біженці», «севастопольці», 

«мандрівники», «залізничники», «мисливці», «обідранці» [91, с. 129]), з 

урахуванням того, що для волоцюг типовими є протиправні способи 

існування, кримінальна ієрархія, а також власна субкультура та «ідеологія». 

Тому, бродяги, перш за все, це «армія потенційних злочинців, які живуть за 

рахунок суспільства» [178, с. 221]. 

Отже, підводячи підсумок вище викладеному, доходимо висновку, що 

сучасні професійні злочинці є неоднорідним «суспільством» та поділяються 

відповідно до власних злочинних спеціалізацій та кваліфікацій, що сукупно 

визначають їх місце в ієрархії злочинного світу. Очолюють частини 

злочинного світу «злодії у законі», що назначаються «злодійською сходкою» 

(кримінальною «законодавчою» владою) та поєднують в собі злочинну 

«виконавчу» й «судову» гілки влади, а також відповідають за поширення 

ідеології злочинного світу. Еліта злочинного світу виражена в її 

«інтелігенції», яка охоплює наступні її категорії: фальшивомонетників; 

шахраїв («білокомірцеві шахраї», кібер-шахраї, «картівники», телефонні 

шахраї, «лялькарі», а також проститутки-шахраї); професійних злодіїв 

(«техніки», «ведмежатники», «домушників», «кишенькових злодіїв»). 

Важливу частину злочинного світу також складають професійні злочинці, які 

вчиняють злочини за рахунок власних фізичних здібностей та вмінь 

(головним чином, це вимагачі чи рекетири та кілери), а також декласовані 

професійні злочинці. 
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Висновки до Розділу 1 

 

1. Зародження професійної злочинності на території сучасної України 

відбулось ще у домонголо-татарський період, а розвиток цього виду 

злочинної діяльності відбувався у наступні історичні періоди: 1) період 

зародження примітивних видів професійної злочинної діяльності (поява 

перших професійних злочинців пов’язана із втечею холопів та повних 

холопів від своїх панів й переховуванні від «слідства» у лісах, об’єднуючись 

у т.зв. «лісові банди», котрі існували за рахунок пограбування усіх, хто 

проходив територією, котру вони «контролювали»); 2) період утвердження в 

некримінальному суспільстві моделі злочинного промислу та становлення 

професійної злочинності в умовах жорстокої протидії влади царської Росії 

професійній злочинності (переходу від примітивних форм професійної 

злочинності до спеціалізації цієї злочинності сприяла політика жорсткої 

боротьби держави зі злочинністю; у цей період злочинці-професіонали 

стають більш організованими та дисциплінованими; додатково професійна 

злочинність зростала за рахунок маси кріпосних селян, що бунтували проти 

своїх господарів); 3) період інтенсивної структуризації дореволюційної 

професійної злочинності за видами і спеціальностями та ускладнення 

злочинного професіоналізму (спротив незлочинного світу злочинному 

промислу, ускладнення суспільних відносин та розвиток економічних 

відносин вимагали від злочинців-професіоналів ще більш чіткої спеціалізації, 

а також підвищення знань цієї категорії злочинців задля убезпеченої 

реалізації свого злочинного промислу; з іншого боку, ріст міст у 

Причорномор’ї сприяв динамічному росту професійної злочинності та 

вибудові чіткої ієрархії злочинців-професіоналів в кримінальному світі); 

4) період трансформації дореволюційної професійної злочинності у 

радянську українську професійну злочинність (у результаті більшовицького 

перевороту, початку громадянської війни, що була також направлена на 

окупацію України, відбулось: переформатування злочинного світу – 
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професійні злочинці доповнились новими зубожілими громадянами, багато з 

яких протиставляли себе авторитетам злочинного світу того часу; поступово 

змінювалась і злочинна ідеологія кримінального світу); 5) період становлення 

радянської української професійної злочинності у воєнній і післявоєнній 

України та період внутрішньо злочинної війни за сфери впливу (авторитети 

злочинного світу домовились протистояти владі та не брати участі в боротьбі 

проти нацизму, у зв’язку із чим між професійними злочинцями відбувся 

черговий конфлікт на цьому ґрунті); 6) період розквіту радянської 

української професійної злочинної діяльності в умовах «перемоги держави 

над злочинним світом та викорінення професійної злочинності в СРСР» 

(держава провела реформу кримінального та кримінально-процесуального 

законодавства, структурувавши свою боротьбу з професійною злочинністю, у 

зв’язку із чим злочинці-професіонали пішли у підпілля, що хибно 

сприйнялось владою в якості повної перемоги над професійною злочинністю, 

чим активно користувались злочинці, здійснюючи свою протиправну 

діяльність в умовах повної непротидії їх діяльності, наявність якої владою 

заперечувалась); 7) період становлення української професійної злочинності 

та визначальної боротьби за сфери впливу (з 90-х років ХХ ст. професійна 

злочинність була переформатована та видозмінена, хоча їх ієрархічна 

структура докорінно не зазнала змін); 8) період сучасної української 

професійної злочинності (професійна злочинність характеризується 

модифікацією традиційних і появою нових кримінальних спеціалізацій, 

зокрема, пов’язаних із кібер-простором). 

2. Професійна злочинність – це відносно самостійний вид злочинної 

діяльності, котрий на практиці здійснюється злочинцем, у межах його 

незмінної спеціалізації та зростаючої злочинної кваліфікації, будучи для 

нього промислом, результати якого є основним чи додатковим джерелом 

його існування, а також є показником, на підставі якого злочинець у тій чи 

іншій мірі просувається по кар’єрній драбині кримінального світу, до якого 

належить безпосередньо чи опосередковано. 
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3. Професійна злочинність характеризується такими групами ознак: 

1) основні ознаки професійної злочинної діяльності, що є істотними для 

цього виду злочинності, тобто такими, без яких ця суспільно небезпечна 

діяльність не може характеризуватись як професійна злочинність, головним 

чином: а) сталість професійної злочинної діяльності, що направлена на 

побудову злочинної кар’єри (у цьому сенсі, професійна злочинність – це 

систематична злочинність, вчинювана у рамках «промислу», займаючись 

яким, злочинець намагається зробити злочинну кар’єру, а, відповідно, і 

підвищити ціну на власні професійні вміння, їх цінність, паралельно, 

підвищуючи також і попит на власні професійні злочинні вміння у 

кримінальному світі); б) стійкість у вчиненні однотипних злочинів – 

кримінальна спеціалізація (професійний злочинець не лише беззмінно вчиняє 

злочини, але й постійно вчиняє злочини саме певного виду); в) наявність 

певних протиправних знань і навичок скоєння злочину у професійних 

злочинців – злочинна кваліфікація (вчиняючи однотипні протиправні дії, 

злочинець поступово вдосконалюється, доводячи їх до автоматизму, отримує 

злочинний досвід та відповідну кваліфікацію, яка дозволяє йому безкарно 

здійснювати професійну злочинну діяльність); г) професійна злочинна 

діяльність злочинця-професіонала є, як правило, основою його доходу (хоча 

цей дохід може бути додатковим), що визначає корисливу спрямованість 

професійних злочинів (ця злочинна діяльність завжди має бути спрямованою 

на отримання доходу, який може бути для злочинця-професіонала як 

основним, так і додатковим); ґ) входження в кримінальну субкультуру та 

підкорення кримінально-злочинним правилам і законам (хоча, на сьогодні 

злочинці-професіонали, головним чином, ті, що вчиняють кримінальні 

правопорушення в кібер-просторі, входять до злочинного світу та 

кримінальної субкультури опосередковано); 

2) необов’язкові ознаки, тобто ті специфічні риси професійної 

злочинності, які характеризують цей вид злочинності, однак, і за їх 

відсутності злочинність не припиняє бути професійною. До таких ознак 
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можна віднести: а) наявність у злочинця-професіонала певних правомірних 

знань і навичок скоєння злочину у професіональних злочинців 

(некримінальна кваліфікація), що досягається, зокрема, у процесі суспільно 

корисної праці; б) вчинення злочинів професійними способами й методами за 

допомогою досягнень науково-технічного прогресу (у тому числі суспільно 

корисних досягнень прогресу). 

4. Професійний злочинець – це злочинець, котрий сповідує ідеологію 

злочинного світу, є частиною цього злочинного світу, належачи й займаючи 

певну ієрархічну ланку кримінальної субкультури та систематично й 

кваліфіковано вчиняє злочини одного типу самостійно чи в якості члена 

злочинної групи професійних злочинців, прибуток від вчинення яких для 

нього є суттєвим джерелом існування (дохід для нього є або додатковим, або 

основним). 

Таким чином, злочинця-професіонала характеризують такі ознаки: 1) 

стійке негативне ставлення до суспільства, виражене в протиставленні себе 

суспільству; 2) усвідомлення професійної злочинності в якості центрального 

змісту життя та прийняття паразитарної ідеології злочинного світу в якості 

системоутворюючого фундаменту та призми, через яку сприймається світ та 

процеси у ньому; 3) організованість у сенсі приналежності до кримінальної 

субкультури та злочинного світу, в якому злочинець займає своє ієрархічне 

становище, та у сенсі об’єднання з іншими злочинцями-професіоналами в 

організовані групи для спільного вчинення злочинів на професійній основі 

(якщо в цьому є необхідність). 

5. Категорії (види) сучасних професійних злочинців у залежності від їх 

становища в злочинному світі поділяються на наступні групи: 

1) адміністрація злочинного світу, котрі представлені «злодіями в 

законі» – уособлюють кримінально-протиправну «виконавчу» та «судову» 

владу, призначаються злочинною «законодавчою» владою («злодійська 

сходка») та характеризуються наступним: продукують ідеологію злочинного 

світу; розпоряджаються та контролюють злочинну казну («общак»); 
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максимально намагаються виглядати статусними задля того щоби бути 

«привабливими» для тих, хто бажає долучитись до злочинного світу; 

вирішують спори та конфлікти серед злочинців тощо; 

2) «інтелігенція» злочинного світу (інтелектуальна та технологічна, 

елітарна професійна злочинність), яка охоплює: а) фальшивомонетників 

(нечисленна, стійка, організована, достатньо технічно оснащена категорія 

злочинців-професіоналів, що спеціалізуються на таких традиційних 

професійних злочинах як підробка грошових купюр, цінних паперів, 

банківських карт тощо); б) шахраїв (розповсюджена категорія професійних 

злочинців, котрі є частиною еліти кримінального світу; спеціалізуються на 

вчинені корисливих злочинів шляхом зловживання довірою своїх жертв; 

шахраї є: своєрідними психологами, маніпуляторами та, як правило, добре 

освіченими людьми), що поділяються на наступні підкатегорії: 

«білокомірцеві шахраї»; кібер-шахраї; «картівники»; телефонні шахраї; 

«лялькарі»; проститутки-шахраї; в) професійних злодіїв (найчисленніший 

вид професійних злочинців, що спеціалізується виключно на протиправному 

посяганні на чуже майно), які поділяються, серед іншого, на: «техніків» 

(спеціалізуються крадіжкою технічного обладнання та технічної апаратури); 

«ведмежатників» (займаються викраданням грошей зі сейфів); «домушників» 

(здійснюють крадіжки з проникненням у житло): г) «кишенькових злодіїв» 

(категорія злочинців-професіоналів, які займаються таким класичним видом 

злочинної професії як посягання на власність людей у громадських місцях), 

до яких відносяться, зокрема: «сумочники» (у тому числі: «мойщики», 

«хірурги», «писаки»); «барсетники»; «риболови»; «ширмачі» чи інакше 

«марафетчіки», «камуфляжники»; «трясуни»; «щіпачі»; «дубіли»; та 

«марвіхери»; 

3) фізичні та силові категорії професійних злочинців (ті, хто вчиняють 

професійні злочини за рахунок власних фізичних здібностей та вмінь), до 

яких можна віднести: а) вимагачів чи рекетирів («традиційні» вимагачі 

залякують свою жертву та вимагають від неї грошей; «нові» вимагачі 
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залякують жертву та обкладають її даниною, яка сплачується злочинцю 

періодично та на постійній основі); б) кілери (професійні злочинці, що 

спеціалізуються на вчинені вбивств людей на замовлення); 

4) декласовані професійні злочинці (професійні злочинці, що вчиняють 

різні злочини, зокрема, ошукуючи жертв, й поділяються на: «погорільців», 

«вигадувальників», «мамах», «біженців», «обідранців» тощо). 
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РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО 

ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ ВІДБУВАЄ ПОКАРАННЯ В МІСЦЯХ 

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

 

2.1. Соціально-демографічна характеристика особистості професійного 

злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі 

 

Загальновідомо, що вивчення особи злочинця – це одне з 

фундаментальних питань наук кримінального профілю й у першу чергу 

кримінології, юридичної психології та соціології. На сьогоднішній день 

проблеми особистості злочинця набули особливої актуальності, яка 

зумовлена насамперед тим, що «без наукового пізнання основних 

характеристик осіб, які вчиняють злочини, неможливо ефективно боротися зі 

злочинністю у цілому» [1, с. 101]. Іншими словами, оптимально та ефективно 

протистояти тому чи іншому негативному антисуспільному явищу можливо 

лише розуміючи це явище, з одного боку, а, з іншого – розуміючи 

психологічну та фізіологічну проблему участі людини в тих чи інших 

антигромадських процесах, котрі сукупно утворюють відповідне негативне 

явище, а, насамперед – злочинність, професійну злочинність. Саме тому, 

особистість злочинця, як справедливо зазначає Г.А. Аванесов, є ключем для 

розуміння сутності злочинності [4, с. 45] та злочинності взагалі. Приміром, 

Е.Г. Юзиханова та С.О. Лисенко вказують на те, що «весь спектр спеціально-

профілактичних заходів, у тому числі шляхом застосування видів покарань, 

не пов’язаних із ізоляцією від суспільства» можна лише «взявши на 

озброєння кримінологічну характеристику осіб» [325, с. 64]. 

Відтак, наголосимо на тому, що провідні радянські та сучасні вчені в 

галузі кримінології, кримінального права, юридичної психології та 

кримінальної соціології єдині в тому, що зрозуміти злочинця, а саме – його 

особистість, означає – зрозуміти злочинність у цілому, оскільки особистість 

злочинця є основним і найважливішим компонентом механізму злочинної 
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поведінки. Ця позиція ґрунтується на тому, що в кожному конкретному 

випадку сама особа приймає рішення про вчинення злочину [див. напр.: 5, 

с. 251; 9, с. 123; 11, с. 53; 103, с. 5; 328, с. 221], і саме тому, особистість 

злочинця, а так само підготовка злочинця до злочинного діяння належать до 

тих фундаментальних проблем, які завжди викликали й викликатимуть 

пильний інтерес кримінологів [12, с. 122]. 

Між тим, наголосимо на тому, що загальне поняття «особистість 

злочинця», як зазначає українська вчена Н.С. Скриннікова, є абстракцією 

[275, с. 154], на що вже в радянській доктрині права звертали увагу провідні 

радянські кримінологи, уточнюючи, що зазначене поняття є абстракцією до 

того моменту, поки воно не буде наповнене конкретним змістом. Тому, у 

кримінологічних розвідках справедливо стверджувалось, що поняття 

«особистість злочинця» має в основному робоче, допоміжне значення, яке в 

повній мірі дозволяє проводити науковий аналіз різних категорій злочинців 

[168, с. 29]. Окрім того, у даному контексті слід враховувати й те, що всі 

характерні особливості особистості злочинця ні в якому разі не можна 

розцінювати так, ніби вони характерні для всіх осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення [150, с. 210]. Відтак, окрім того, що для особи злочинців 

будуть характерними спільні певні специфічні характеристики, окремі групи 

осіб злочинців будуть характеризуватись виключними атрибутивними 

ознаками, характерними лише для них. 

Незважаючи на важливість категорії «особистість злочинця», її 

вивчення до сьогодні пов’язано із сукупністю проблем, передусім, 

пов’язаних з неоднаковістю трактування вказаного поняття [311, с. 147]. 

Окрім того, в спеціальній кримінологічній літературі до сьогодні можна 

зустріти визначення «особистості злочинця» та «особи злочинця» [128, 

с. 199], які розуміються в якості синонімів, хоча погодимось із тим, що у 

реальній дійсності, зокрема у практичній діяльності, «злочинець постає не як 

особистість, а як особа з усіма її характеристиками, проявами, 

індивідуальними властивостями і вадами» [193, с. 405]. Попри це, слід мати 
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на увазі, що «особистість злочинця» (у комплексі із «особою злочинця») 

допустимо розглядати лише через включення до структури особистості 

біологічних якостей та задатків злочинця [115, с. 81]. Відтак, зважаючи на 

контекст нашого дослідження та бажаючи найбільш повно дослідити 

розглядувану нами проблему, вважаємо допустимим в межах цього розділу 

поєднувати аналіз рис особи та особистості професійного злочинця в місцях 

позбавлення волі. 

Загалом, аналізуючи наявні кримінологічні дослідження, зазначимо, що 

вченими-кримінологами під особою злочинця, як правило, розуміється: 

1) особа, яка умисно або з необережності вчинила суспільно-небезпечне 

діяння, передбачене нормою кримінального закону [17, c. 26; 26, с. 91–92; 82, 

с. 102–103]; 2) сукупність соціально-значимих атрибутів особи, що 

впливають у поєднанні з зовнішніми умовами (головним чином, із 

ситуацією) на кримінально-протиправну поведінку особи [68, с. 126; 141, 

с. 78; 171, c. 84] або ж інакше: система рис, які характеризують особу, котра 

вчинила кримінальне правопорушення, а також прояв її існування в 

суспільстві та життєвої позиції, що зумовлюють або полегшують вчинення 

кримінального правопорушення [168, с. 31–32]; 3) сукупність соціально 

значущих негативних властивостей, що розвинулися у процесі різноманітних 

і систематичних взаємодій з іншими людьми [142, c. 134]. 

Незважаючи на те, що зазначені дефініції сформульовані у межах 

різних підходів до визначення означеного поняття, і, на думку окремих 

вчених універсалізація визначення терміну «особистість злочинця» є 

неможливою, оскільки у своїх проявах кожна людина, як соціальне явище, є 

специфічною та індивідуальною [116, с. 86–87], утім зазначимо, що 

вищевказані дефініції мають певні спільні риси. Тому, погодимось із тим, що 

спільним для вказаних підходів є те, що дефініції, сформульовані в їх межах, 

поєднують соціологічне поняття «особистість» та юридичне поняття 

«злочинець» [188, с. 79], а також відображають психологічну характеристику 

цієї особи. Відтак, аналізуючи існуючи підходи до визначення понять «особа 
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злочинця», «особистість злочинця», а також, зважаючи на правову сутність 

злочинця-професіонала й юридичну характеристику професійної злочинної 

діяльності, доходимо висновку, що під поняттям «особи професійного 

злочинця» слід розуміти соціальну сутність й особистість людини, яка є 

учасником злочинного світу, займаючи в ньому відповідне «соціальне» 

становище, а саме людини, котра вчинила кримінальні правопорушення в 

межах певної злочинної спеціальності, в яких проявилася її стійка 

антигромадська спрямованість, направлена на існування в рамках такої 

паразитарної моделі життєдіяльності як професійна злочинна діяльність. 

Попри це, слід мати на увазі, що особистість злочинця істотно 

відрізняється від особистості засудженого. Ця відмінність, насамперед, 

полягає у тому, що для особистості злочинців притаманні певні соціально-

демографічні, культурні та психологічні, мотиваційно-потребові й морально-

ціннісні, кримінально-правові характеристики, які у сукупності сприяли 

вчиненню кримінального правопорушення у реальних умовах кримінальної 

діяльності (не в місцях позбавлення волі). Для особистості засуджених, як 

справедливо зазначає Ю.Р. Герасимова, притаманні ті ж самі характеристики, 

однак додатково особистість засудженого до позбавлення волі також 

характеризується готовністю чи неготовністю або бажання чи відсутністю 

бажання дотримуватися встановленого порядку відбування покарання, що 

виявляється у ставленні засудженого до персоналу та до інших засуджених, 

до субкультури, а так само до: трудової діяльності, виховного впливу, 

режимним вимогам, планам подальшого життя після звільнення [57, с. 35–

37], що нами більш детально аналізується у межах підрозділу 2.3 цієї 

дисертації. 

Що ж стосується особистості професійного злочинця, котрий відбуває 

покарання в місцях позбавлення волі, то зауважимо, що вона ускладнюється 

зазначеними вище умовами ізоляції, а саме в таких варіаціях: 1) коли 

професійний злочинець вчиняє протиправні дії в рамках злочинного 

промислу у місцях позбавлення волі, то у цьому випадку власне змінюється 
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лише середовище, в якому далі розвивається особистість злочинця; 2) якщо 

професійний злочинець в умовах ізоляції відмовляється від професійної 

злочинної діяльності та злочинної діяльності як такої, то у цьому випадку 

відбувається деструкція особистості злочинця (суб’єктивний вияв 

завершення цієї деструкції пов’язаний із остаточною відмовою від злочинної 

діяльності), що об’єктивно закінчується до моменту закінчення відбування 

покарання; 3) коли професійна злочинна діяльність злочинця-професіонала 

припиняється лише на період відбування покарання, зокрема, у зв’язку із 

неможливістю такої в умовах ізоляції, то не можна констатувати деструкцію 

особистості злочинця, оскільки ця особистість злочинця у вказаних умовах 

продовжує розвиватись навіть без фактів вчинення цією особою злочинів у 

межах злочинного промислу (важливо звернути увагу на те, що особистість 

професійного злочинця може констатуватись навіть і тоді, коли особа відбула 

покарання та, відповідно, вже не вважається злочинцем, проте, не 

відмовилась від зайняття професійною злочинною діяльністю); 4) якщо 

професійний злочинець в умовах ізоляції відмовляється від професійної 

злочинної діяльності (зокрема, у результаті порушення цим злочинцем в 

місцях позбавлення волі злочинних законів кримінального світу, наслідком 

чого для злочинця стало пониження його ієрархічної позиції серед інших 

злочинців, що не дозволяє йому у подальшому займатись професійною 

діяльністю загалом чи унеможливлює таку на достатньому рівні), однак, не 

від злочинної діяльності загалом, можна констатувати трансформацію 

особистості професійного злочинця у звичайну особистість злочинця. 

Отже, вважаємо, що під поняттям особистість професійного злочинця, 

котрий відбуває покарання в місцях позбавлення волі, слід розуміти соціальну 

сутність й особистість людини, яка перебуває у місці позбавлення волі та є 

учасником злочинного світу, займаючи в ньому відповідне «соціальне» 

становище, а саме людини, котра: до засудження займалась злочинною 

професійною діяльністю, за яку її позбавили волі; була засуджена до 

позбавлення волі за професійну злочинну діяльність й яка, відповідно, 
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відбуває покарання та характеризується відповідним ставленням до законної 

дисципліни в місці позбавлення волі й готовністю (неготовністю) до 

виправлення й припинення злочинної діяльності після відбуття покарання. 

Між тим, базовими та невід’ємними характеристиками особистості 

професійного злочинця, що перебуває в місцях позбавлення волі є її 

соціально-демографічні характеристики, оскільки «особистість засудженого 

насамперед не можна розглядати поза її соціальної діяльності, у тому числі і 

поза її злочинних проявів» [284, с. 7]. Це пояснюється тим, що означена 

характеристика надає інформацію про соціальний статус, коло зв’язків і 

соціальних ролей, які визначають особистість професійного злочинця як 

суб’єкта й об’єкта суспільних відносин [119, с. 141]. Загалом, слід 

погодитись із тим, що «соціально-демографічні характеристики властиві 

будь-якій особі й у своїй сутності не мають кримінологічного значення». 

Проте, як справедливо зазначає українська вчена С.С. Федушко, у 

статистичній звітності стосовно осіб, які вчинили злочини, соціально-

демографічні характеристики «дають важливу інформацію, без якої 

неможлива повна кримінологічна характеристика особи злочинців» [299, 

с. 79], котра може використовуватись як у науково-теоретичних, так і в 

практичних цілях, а, зокрема, при розробці та реалізації заходів запобігання 

вчиненню злочинів в цілому [312, с. 35]. 

Приймаючи до уваги різні підходи до розуміння соціально-

демографічної характеристики злочинця та визначення переліку елементів 

цієї характеристики [див. напр.: 21, с. 93; 37, с. 484; 154, с. 135; 284, с. 61–62], 

зазначимо, що до основних соціально-демографічних ознак особистості 

професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, 

слід відносити наступні ознаки: 

1. Вік професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях 

позбавлення волі. Вік цієї групи осіб, що відбувають покарання у виді 

позбавлення волі, до моменту засудження визначає їх злочинну 

спеціалізацію, кваліфікацію та кар’єру в злочинному світі. При цьому, 
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враховуючи актуальні дані Генеральної прокуратури України про осіб, які 

вчинили кримінальні правопорушення за січень - червень 2017 року [93], 

можна дійти висновку, що правоохоронними органами за цей період було 

виявлено 51 587 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, з них: 

84 особи у віці до 14 років (тут і далі зазначається вік на час вчинення 

кримінального правопорушення), 611 осіб – 14–15 років, 1 298 осіб – 16–

17 років, 16 365 осіб – 18–28 років, 19 427 осіб – 29–39 років, 11 065 осіб – 

40–54 років, 1 552 особи – 55–59 років, 1 185 осіб – 60 років і більше. 

З огляду на те, що єдині звіти про осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, не містять спеціальних відомостей щодо професійних 

злочинців, вважаємо за припустиме у межах нашого дослідження, з’ясувати 

ті чи інші статистичні данні, що стосуються професійних злочинців, 

керуючись наявними загальними відомостями, однак, наближаючи їх до 

предмету дослідження за рахунок наступного: а) враховуватись будуть ті 

данні, що стосуються вчинення кримінальних правопорушень, які є загалом 

типовими для злочинців-професіоналів; б) додатково буде враховуватись 

показник кількості осіб, з яких судимість не знята та не погашена. 

Відтак, зазначимо, що віковий склад осіб, які за досліджуваний період 

вчинили кримінальні правопорушення та з яких судимість не знята, не 

погашена (загальна кількість – 10 939 осіб) виглядає наступним чином: 

27 осіб – 14–15 років, 105 осіб – 16–17 років, 3 203 особи – 18–28 років, 

5 062 особи – 29–39 років, 2 262 особи – 40–54 років, 188 осіб – 55–59 років, 

92 особи – 60 років і більше. Між тим, розглядаючи віковий склад осіб, які 

вчинили злочини, що є типовими для злочинців-професіоналів, доцільно 

згрупувати цих осіб за віковими класами, а саме: діти (особи у віці до 

14 років та 14–17 років); дорослі (18–54 років); літні (55 років і більше). 

Враховуючи це, зазначимо, що за досліджуваний період, серед іншого, було 

виявлено: а) 40 осіб, що вчинили умисне вбивство з корисливих мотивів (з 

них 14 осіб, що раніше вчиняли злочини та 11 осіб, судимість з яких не знята 

і не погашена), а саме 2 дитини, 36 дорослих та 2 літні особи; б) 2 особи, що 
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здійснили умисне вбивство на замовлення, тобто, 1 доросла та 1 літня особа; 

в) 22 744 особи, що вчинили крадіжки (з них 9 433 особи, що раніше вчиняли 

злочини та 6 419 осіб, судимість з яких не знята і не погашена), зокрема, 

1 254 дитини (у т. ч. з квартир – 39; кишенькові крадіжки – 28), 

20 686 дорослих (у т. ч. з квартир – 1153; кишенькові крадіжки – 361) та 804 

літніх осіб (у т. ч. з квартир – 11; кишенькові крадіжки – 12); г) 2 651 особа, 

які вчинили грабіж (з них 1 298 осіб, що раніше вчиняли злочини та 947 осіб, 

судимість з яких не знята і не погашена), а саме 208 дітей, 2 406 дорослих та 

37 літніх осіб; ґ) 768 осіб, які здійснили розбій (з них 365 осіб, що раніше 

вчиняли злочини та 270 осіб, судимість з яких не знята і не погашена), тобто, 

52 дитини, 711 дорослих та 5 літніх осіб; д) 85 осіб, що вчинили вимагання (з 

них 21 особа, що раніше вчиняли злочини та 15 осіб, судимість з яких не 

знята і не погашена), зокрема, 6 дітей та 79 дорослих; е) 1 716 осіб, що 

вчинили шахрайство (з них 618 осіб, що раніше вчиняли злочини та 431 осіб, 

судимість з яких не знята і не погашена), головним чином, 47 дітей, 

277 дорослих та 119 літніх осіб; є) 26 осіб, котрі здійснили виготовлення, 

зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з 

метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених 

грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок 

акцизного податку чи голографічних захисних елементів (з них 3 особи, що 

раніше вчиняли злочини та 2 особи, судимість з яких не знята і не погашена), 

головним чином, 24 дорослих та 2 літні особи; ж) 9 осіб, що здійснили 

незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими 

засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, 

обладнанням для їх виготовлення (з них 3 особи, що раніше вчиняли злочини 

та 1 особа, судимість з яких не знята і не погашена), зокрема, 8 дорослих та 

1 літня особа; з) 172 особи, що створили фіктивне підприємство (з них 

12 осіб, що раніше вчиняли злочини та 4  осіб, судимість з яких не знята і не 

погашена), зокрема, 2 дитини, 163 дорослих та 7 літніх осіб. Аналізуючи ці 

дані, можна дійти висновку, що найчастіше злочини, які традиційно 
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вчиняються професійними злочинцями, вчиняються особами середнього віку, 

хоча досить високим залишається рівень вчинення таких злочинів дітьми 

(при цьому, можна помітити, що сьогодні діти вже вчиняють злочини в 

діловій сфері, що є, як правило, атрибутом дорослого вікового класу 

злочинців). 

Підтверджує наближеність зазначених даних та висновків по ним 

аналогічність вікової структури засуджених до позбавлення волі: вік 

засуджених до позбавлення волі професійних злочинців (головним чином, 

середньої та високої кваліфікації), як правило, є вищим середнього віку 

інших засуджених. Приміром, середній вік осіб, які вчиняють іпотечне 

шахрайство, становить від 30 до 45 років, тобто, 72,5 % від загальної 

кількості засуджених за вказане кримінальне правопорушення. У той же час, 

меншу активність можна спостерігати у віковій групі до 30 років, тобто 

23,1 %, а також у групі старше за 45 років – 4,4 % [104, с. 114–115]. Загалом, 

цю вікову тенденцію, на нашу думку, можна, серед іншого, пояснити тим, 

що: а) середній вік людини є його найбільш активною частиною життя; 

б) злочинці-професіонали середнього рівня злочинної кваліфікації та 

особливо висококваліфіковані злочинці (як правило, це особи віком від 

45 років, які тривалий час вдосконалювали власну злочинну «майстерність») 

досить рідко попадають у поле зору правоохоронної системи. А тому, серед 

професійних злочинців в місцях позбавлення волі переважають молоді 

«професіонали», що ще не встигли розробити свою злочинну «майстерність», 

та злочинці-професіонали, котрі мають великий досвід злочинної діяльності, 

але у силу старіння чи інших психофізіологічних природних або неприродніх 

деформацій, були розкриті та засудження до відповідного покарання. 

2. Соціальне походження та становище професійного злочинця, що 

відбуває покарання в місцях позбавлення волі. Як ми вже зазначали у 

підрозділі 1.3 цієї дисертації, соціальне становище та походження 

професійних злочинців є неоднаковим та у багатьох випадках становить 

передумову того, якій саме злочинній спеціалізації злочинець буде віддавати 
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перевагу у межах свого злочинного промислу: якщо особа перебуває у 

середньому класі чи займає високе соціальне становище, вона може 

«рекрутувати», наприклад, до так званих «білокомірцевих» злочинців-

професіоналів; якщо особа є представником нижчих класів суспільства, вона 

може долучитись до невисокоінтелектуальних злочинних спеціальностей 

(хоча, на практиці трапляються випадки, коли представники нижчого класу, 

перебуваючи у місцях позбавлення волі, настільки підвищують свій рівень 

кваліфікації, що у подальшому можуть займатись і «інтелектуальною» 

злочинністю, приміром, почати займатись шахрайствами із банківськими 

картками тощо); якщо особа знаходиться на так званому «соціальному дні», 

тобто, є декласованою – вона може на «професійній» основі займатись 

жебрацтвом, у межах якого вчиняти супутні професійні злочини (викрадати 

дітей, розповсюджувати наркотичні засоби, допомагати сутенерам, 

«приглядаючи» за проститутками тощо). У будь-якому разі, слід наголосити 

на тому, що фактично усі професійні злочинці, котрі потрапляють у місця 

позбавлення волі до моменту позбавлення волі зв’язували своє матеріальне 

благополуччя та соціальне становище з кримінальною діяльністю (окрім тих 

випадків, коли дохід від професійної злочинної діяльності не був для 

злочинця-професіонала додатковим), що проявлялось у їх зовнішніх 

(злочинний жаргон, татуювання) та внутрішніх ознаках (усталене 

ототожнення себе із злочинним світом). 

Що ж стосується соціального становища професійного злочинця в 

місцях позбавлення волі, то воно може відрізнятись від того становища, яке 

цей злочинець займав «на волі», якщо ним будуть порушені «закони» 

в’язничної субкультури. Проте, за загальним правилом, професійні злочинці 

відносяться до «еліти» в’язничної субкультури, є тими, хто організовує 

інших засуджених та у тій чи іншій мірі організовують злочинний світ у 

колоніях. Для прикриття своєї протиправної діяльності злочинці-

професіонали, як правило, використовують засуджених з низьким соціальним 

статусом, які часто отримують установку відволікати увагу працівників 
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установи на себе [285, с. 75] у той час, коли «професіонали» безкарно 

займаються злочинною діяльністю. Крім цього, саме засуджені з низьким 

соціальним статусом виконують роль «обслуговуючого персоналу» в місцях 

позбавлення волі для злочинців-професіоналів, беручи до увагу те, що ті, хто 

«поважають себе», за в’язничними «законами» не займаються прибиранням, 

а також, як правило, оминають суспільно корисну працю в колонії тощо. 

3. Професійна приналежність та/або рід занять професійного злочинця, 

який відбуває покарання в місцях позбавлення волі. Численні кримінологічні 

розвідки різних років [див. напр.: 80, с. 128; 118, с. 103; 135, с. 132; 284, с. 68; 

314, с. 7] показали, яке велике значення має трудова діяльність у формуванні 

світогляду людини та її моральних поглядів (більш детально це питання 

розглядається у межах підрозділу 2.3 цієї дисертації).  

Беручи до уваги актуальні дані Генеральної прокуратури України про 

осіб, які вчинили кримінальні правопорушення за січень - червень 2017 року 

[93], зазначимо, що за цей період вчинили кримінальні правопорушення 

35 147 осіб, що є працездатними, однак, не працюють і не навчаються (далі – 

ППН) (тут і далі зазначаються відомості про зайнятість осіб на момент 

вчинення злочину), а також 5 204 особи, які є безробітними. Серед осіб, що 

за досліджуваний період вчинили кримінальні правопорушення: 14 депутатів 

(3 – обласних рад та 11 – сільських, селищних, міських рад); 77 державних 

службовців та 41 посадова особа місцевого самоврядування. На момент 

вчинення злочину (за період січень - червень 2017 року) структура частки 

тих, хто навчався (загальна кількість учнів та студентів навчальних закладів 

складає 2 296 особи) виглядає наступним чином: 940 учнів середніх 

навчальних закладів (далі – СНЗ); 870 студентів професійно-технічних 

закладів (далі – ПТЗ); 486 студентів вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ). 

Зазначені данні в межах предмету нашої дисертації потребують 

уточнення. З огляду на це, зазначимо, що за досліджуваний період структура 

осіб, які вчинили злочини, котрі є типовими для злочинців-професіоналів, за 

ознакою зайнятості виглядає наступним чином: а) умисне вбивство з 
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корисливих мотивів вчинили 2 особи, що навчаються (1 студент СНЗ та 

1 студент ВНЗ), 31 ППН та 1 безробітний; б) умисне вбивство на замовлення 

вчинив 1 ППН; в) крадіжки здійснили 1 326 осіб, що навчаються (з них 

660 учнів СНЗ, 462 студента ПТЗ та 204 студента ВНЗ), 17 266 ППН та 

2 366 безробітних (у т. ч.: з квартир – 49 особами, що навчаються, 989 ППН 

та 94 безробітними; кишенькові крадіжки – 31 особами, що навчаються, 

295 ППН та 47 безробітними); г)  грабіж вчинили 187 осіб, що навчаються, 

1 990 ППН, 309 безробітних; ґ) розбій здійснили 53 особи, що навчаються, 

578 ППН та 85 безробітних; д) вимагання здійснили 6 осіб, що навчаються, 

54 ППН, 14 безробітних та 1 депутат; е) шахрайство вчинили 59 осіб, що 

навчаються, 1 169 ППН, 160 безробітних 3 державних службовця та 

1 посадова особа місцевого самоврядування; є) виготовлення, зберігання, 

придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою 

використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, 

державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного 

податку чи голографічних захисних елементів здійснили 1 особа, що 

навчається (студент ВНЗ), 16 ППН та 4 безробітних; ж)  незаконні дії з 

документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу 

до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх 

виготовлення здійснили 2 ППН та 1 безробітний; з) фіктивне підприємство 

створювали 3 особи, що навчаються (2 студенти ПТЗ та 1 студент ВНЗ), 

30 ППН та 82 безробітних. 

Аналізуючи наведенні дані можна дійти висновку, що в більшій мірі не 

відсутність роботи (хоча це є важливою детермінантною злочинності), а 

відмова працездатної особи від соціальної корисної праці є тим фоном, у 

якому вчиняються злочинні діяння, що є характерними для професійних 

злочинців. Відтак, наведені данні підтверджують тезу про те, що не 

відсутність законних засобів для існування, а наявність паразитарної моделі 

мислення штовхає більшість осіб на вчинення корисливих злочинів та, 
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відповідно, є передумовою для рекрутування молодих осіб та осіб середнього 

віку до злочинного світу, що побудований на паразитарній моделі мислення. 

Тому, цілком очевидним є те, що для професійних злочинців, які 

відбувають покарання у місцях позбавлення волі, характерним є зневажливе 

ставлення до праці та її соціальної корисної концепція. Окрім того, про те, 

що праця у засуджених викликає спротив, оскільки професійні злочинці у 

своїй ідеології зневажають суспільно-корисну працю, звертають увагу також 

провідні вчені-кримінологи та психологи [див. напр. 98, с. 53; 128, с. 217]. 

Попри це, наголосимо, що професійні злочинці (окрім так званих «злодіїв в 

законі» та інших кримінальних авторитетів), котрі до моменту засудження не 

працювали та відверто зневажали суспільно корисну працю, досить часто зі 

своєї ініціативи висловлюють бажання зайнятись суспільно корисною 

працею в умовах позбавлення волі.  

У контексті викладеного, погодимось з кримінологом Є.В. Сурнаковим 

у тому, що не варто вважати, що в місцях позбавлення волі професійними 

злочинцями є тільки ті особи, які ніде не працевлаштовані, а лише 

займаються своєю постійною злочинною діяльністю. Навпаки, найчастіше 

злочинці-професіонали працевлаштовуються на роботу у місцях позбавлення 

волі для прикриття, щоб заплутати оперативних співробітників, заважаючи 

розкривати кримінальні правопорушення, які вчиняються в межах колонії. 

Окрім того, вчений звертає увагу на те, що робочі об’єкти можуть активно 

використовуватися злочинцями-професіоналами безпосередньо для ведення 

злочинної діяльності з-за стін установи виконання покарань. Наприклад, 

професіонали-шахраї можуть приховувати засоби мобільного зв’язку на 

території промислових зон та на інших виробничих об’єктах установи, так як 

у даних приміщеннях співробітникам найскладніше відшукати засоби 

стільникового зв’язку. До того ж в повній мірі очевидно, що підтримувати 

зв’язки зі злочинним світом «на волі» професійним злочинцям на таких 

об’єктах куди простіше [285, с. 74–75]. 
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Попри те, що частка професійних злочинців під час позбавлення волі 

займається суспільно корисною працею, бажаючи виправитись або ж 

приховуючи таким чином свою професійну злочинну діяльність під час 

відбування покарання, переважна частина злочинців-професіоналів, як 

правило, не займається суспільно корисною працею, віддаючи перевагу 

відносно активній злочинній діяльності. При цьому найбільшого поширення 

в місцях позбавлення волі отримують такі види професійної злочинності як 

шахрайство та незаконний обіг наркотичних речовин, які потрапляють на 

територію виправних установ за допомогою перекидів через основну 

огорожу. 

4. Стать професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях 

позбавлення волі. Загальновідомо, що основну масу засуджених до 

позбавлення волі професійних злочинців складають чоловіки, хоча по 

сьогоднішній день активно відбувається фемінізація в’язничного світу, що є 

відображенням динаміки фемінізації злочинності загалом. Зважаючи на дані 

Генеральної прокуратури України про осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення за січень - червень 2017 року [93], наголосимо, що за 

досліджуваний період було виявлено 5 805 жінок, котрі вчинили кримінальні 

правопорушення, з них: 432 особи, які вчинили кримінальні правопорушення 

у складі групи (у т.ч. 7 жінок – у складі організованої групи або злочинної 

організації, 3 – з міжрегіональними зв’язками); 1 158 особи, раніше 

вчинявшими злочини (у т.ч. з них 702 жінки, судимість з яких не знята і не 

погашена). 

За період січень - червень 2017 року правоохоронними органами було 

виявлено: а) 3 жінки, які вчинили умисне вбивство з корисливих мотивів 

(тобто, 7,5 % від загальної кількості виявлених осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення); б) 2 жінки, що здійснили умисне вбивство на замовлення 

(33,33 %); в) 2 904 жінки, що вчинили крадіжки, тобто, 12,77 % (у т. ч. з 

квартир – 154 жінок, тобто, 12,8 %; кишенькові крадіжки – 106 жінок, тобто, 

26,43 %); г) 116 жінок, які вчинили грабіж (4,38 %); ґ) 22 жінки, котрі 
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здійснили розбій (2,86 %); д) 494 жінок, що вчинили шахрайські дії 

(28,79 %); е) 3 жінки, які здійснили виготовлення, зберігання, придбання, 

перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при 

продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних 

паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи 

голографічних захисних елементів (9,09 %); є) 5 жінок, що здійснили 

незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими 

засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, 

обладнанням для їх виготовлення (55,56 %); ж) 38 жінок, що створили 

фіктивне підприємство (22,09 %). 

Як випливає з наведених даних, частка жінок, що вчинили кримінальні 

правопорушення за досліджуваний період, є традиційно низькою та 

неоднаковою, зважаючи на різні види злочинів, що ними вчинялись. Окремі 

злочини, що є типовими для злочинців-професіоналів, вчиняються фактично 

в однаковій кількості чоловіками та жінками чи, навіть, переважно жінками 

(зокрема, порушення ст. 200 КК України [144]). Ця тенденція також 

аналогічним чином відображається і на структурі засуджених до позбавлення 

волі злочинців-професіоналів, за ознакою статі.  

Зокрема, зіставляючи частку чоловічого та жіночого населення, 

втягнутого в злочинну діяльність, дослідники доходять висновку, що 

співвідношення між жіночою та чоловічою злочинністю становить у 

середньому 1 до 8 [68, с. 87–88], а за іншими даними – 1 до 7 [259, с. 49]. 

Аналізуючи цю проблему, українська вчена О.М. Неживець зауважує, що 

статистичні дані, які підтверджують те, що частка чоловіків серед 

засуджених злочинців-професіоналів переважає частку жінок, зумовлена 

перш за все гуманізацією законодавства, а також тим, що у злочинному світі 

жінки не відіграють важливої ролі, тому вони, як правило, скоюють менш 

тяжкі кримінальні правопорушення, отримують менш суворі покарання і 

частіше підпадають під амністію, ніж чоловіки. Окрім того, на думку вченої, 

жінки на відміну від чоловіків в силу своїх психологічних даних краще 
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перевиховуються, їм в меншій мірі властиві антисоціальні дії і стійкі 

злочинні переконання [188, с. 80]. 

Так, приміром, серед осіб, які вчинили іпотечне шахрайство, 

переважають особи чоловічої статі – 87,2 %. Це, на думку українського 

вченого Р.А. Запорожця, зумовлено тим, що «переважно чоловіки обіймають 

відповідальні, керівні посади в банках, на підприємствах, в установах, 

організаціях тощо. Особи жіночої статі зазвичай можуть допомагати в 

учиненні іпотечних шахрайств, тобто у разі вчинення групових злочинів 

можуть перебувати у змові з чоловіками. Також жінки можуть обіймати 

посади, які надають їм право видавати іпотечні кредити чи мати доступ до 

матеріальних цінностей тощо (наприклад, іпотечний брокер)» [104, с. 114]. 

Поряд із тим, слід зауважити, що саме в середовищі шахраїв спостерігається 

найбільш високий відсоток жінок, адже у цілому структура жіночої 

злочинності відрізняється від структури чоловічої злочинності меншою 

питомою вагою тяжких злочинів [325, с. 63], що, на думку багатьох учених, 

можна пояснити виконуваними жінками професійними ролями, статевими 

відмінностями у вихованні, уявленнями про межі допустимої поведінки тощо 

[143, с. 126]. Зокрема, білоруський вчений-кримінолог В.В. Муха, аналізуючи 

гендерне питання у світлі вчинення розбоїв, зазначає, що жінки у меншій мірі 

мають відношення до цих видів злочинів, що вчений справедливо пояснює 

тією обставиною, що «в ході розбою злочинцям доводиться використовувати 

фізичне насильство для заволодіння чужим майном. Найчастіше жінки не 

завжди можуть застосовувати його в силу своїх психофізичних 

властивостей» [184, с. 48]. 

Саме тому, розглядаючи участь жінок в професійній злочинності, а 

саме в тих її видах, в яких не потребується використання фізичної сили, 

зосереджуються на вивчені вчинення жінками шахрайств. М.В. Кара з цього 

приводу наголошує на тому, що у той час як частка жінок у загальній масі 

злочинців становить близько 15 %, по корисливих злочинах вона не 

перевищує 20 %. Реально ж цей показник ще вищий за рахунок того, що 
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порушені стосовно жінок кримінальні провадження припиняють за різними 

підставами частіше, ніж у відношенні чоловіків, а по деяких видах 

шахрайства такі справи порушуються вкрай рідко. Так, обман у процесі 

гадання – поширений промисел жінок-циганок, проте, за даними 

Міністерства юстиції України, засуджених за цей злочин майже немає. 

Вченим звертається увага на те, що така спеціалізація шахрайства 

визначається, по-перше, тим, що жінка, яке припускає будь-яку угоду, 

спочатку викликає більше довіри, ніж чоловік, а, по-друге, жінки частіше 

пов’язані зі сферою побуту та торгівлі, а тому вони не викликають підозр під 

час видавання себе за працівників торгівлі чи сфери послуг та пропозицій 

надати допомогу в придбанні матеріальних цінностей або сприяння в 

придбанні цих цінностей [118, с. 102–103].  

Загалом, слід наголосити на тому, що на сьогоднішній день у більшості 

країн світу питома вага жінок, засуджених до позбавлення волі, дуже швидко 

й помітно зростає, а в окремих регіонах світу навіть швидше, аніж кількість 

засуджених до позбавлення волі чоловіків [154, с. 134], чому, на нашу думку, 

сприяє: а) «витирання» кордонів гуманності відносно жінок і їх 

вирівнювання в правах з чоловіками у світлі феміністської політики держав 

(до жінок держави починають відноситись так само, як і до чоловіків, тобто 

без будь-яких преференцій); б) збільшення питомої ваги жінок у тих сферах 

життєдіяльності людини, в яких, раніше переважали чоловіки (і, відповідно, 

здійснювали кримінальні правопорушення); в) перегляд злочинним світом 

ролі жінок та поступова фемінізація злочинного світу; г) загальна 

криміналізація суспільства, пов’язана з класичними та новими 

детермінантами злочинності, до яких, на жаль, стали широко сприйнятливі і 

жінки, зокрема, у силу знецінення інституту шлюбу та переосмислення ролі в 

сім’ї, потреби народження дітей тощо; 

5. Сімейне становище професійного злочинця, який відбуває покарання 

в місцях позбавлення волі. Загальновідомо, що антигромадська діяльність 

особи відсуває на другий план вирішення питання про створення сім’ї, а в 
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деяких випадках породжує аморальне, нігілістичне ставлення до власних 

обов’язків у цій сфері (жінці, дітям, батькам, сім’ї у цілому) [284, с. 73]. 

Проте, така антигромадська діяльність як злочинна професійна діяльність 

(особливо в наш час) не завжди виключає родинні зв’язки та шлюбу 

злочинця-професіонала, а особливо, що стосується жінок, котрі, як зазначає 

Є.В. Кунц «невіддільні від сім’ї» [153, с. 79]. Це також підтверджують і 

наявні кримінологічні дослідження. Приміром, Р.А. Запорожець зауважує, 

що 83,2 % осіб на момент учинення шахрайських дій перебували в офіційно 

зареєстрованому шлюбі, що, безумовно, вже є свідченням благополучної 

сімейної ситуації цих злочинців. Між тим, питома вага неодружених і 

розлучених шахраїв сумарно становила лише 16,8 %. Окрім того, важливо 

звернути увагу на те, що майже половина обвинувачених (48,7 %) мала на 

утриманні неповнолітніх дітей, а 3,7 % – непрацездатних батьків [104, с. 115]. 

Відтак, не дивлячись на те, що родинні зв’язки є далеко не чужими для 

професійних злочинців, рецидивістів, тим не менш, як справедливо зазначає 

С.В. Моргунов, здебільшого сімейні зв’язки для зазначених осіб є 

«обтяжливими для підтримки свого стилю життя та досягнення злочинних 

цілей» [181, с. 38], а особливо для тих злочинців-професіоналів, що 

займаються «неелітною» професійною злочинністю. 

Специфічними сімейний стан та родинні зв’язки, як ми зазначали, 

виступають, як правило, саме для жінок, що засуджені до позбавлення волі за 

злочинну професійну діяльність. Це пояснюється тим, що цей стан, загалом, є 

однією із найважливіших соціально-демографічних характеристик жінки, яка 

істотно впливає на формування її особистості та діє як стримуючий чинник 

здійснення кримінального правопорушення. З цього приводу, приміром, 

кримінолог Є.В. Кунц зауважує, що «жінка, втративши свою сім’ю, 

страждає». Отже, для тих жінок, які опинилися в місцях позбавлення волі, 

одна з найважливіших і важких завдань – «не втратити свою сім’ю, не стати 

чужою своїм власним дітям, батькам, чоловікові, а якщо це вже сталося, то 

знайти можливість якимось чином подолати горе втрати» [153, с. 79]. 
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Відтак, цілком очевидно, що під час відбування покарання сім’я надає 

засудженому необхідну моральну підтримку та матеріальну допомогу, яка 

суттєво сприяє виправленню та активній ресоціалізації засудженого 

[див. напр. 48, с. 202; 80, с. 127; 95, с. 89; 188, с. 80; 259, с. 48]. 

О.В. Ведмідський вказує на те, що «саме в місцях позбавлення волі багато з 

одружених засуджених психологічно усвідомлюють, наскільки це необхідно 

для них. Відсутність зв’язку із сім’єю є найбільш істотним негативним 

чинником у системі правообмежень» [48, с. 202]. Відповідно, відсутність 

родин та родинних зв’язків у багатьох чоловіків, специфічне негативне чи 

байдуже ставлення багатьох чоловіків-злочинців до власних родин, 

унеможливлює виправлення засудженого у світлі позитивного впливу 

родини на рішучу трансформацію особистості професійного злочинця. 

Разом із тим, слід звернути увагу на те, що переважаюча частина 

засуджених до позбавлення волі жінок не мають родин та родинних зв’язків 

чи втрачають їх під час відбування покарання. Зокрема, вчені зауважують, 

що у шлюбі перебуває лише кожна четверта жінка [188, с. 80]. У зв’язку із 

цим, можна дійти висновку, що така соціально-демографічна характеристика 

засуджених до позбавлення волі професійних злочинців вказує на те, що і 

жінки, і чоловіки, котрі відбувають покарання у місцях позбавлення волі, та 

не мають родинних зв’язків, сімей (а також ті чоловіки, що не цінують ці 

зв’язки), в меншій мірі бажають виправитись та докласти активних і 

неудаваних зусиль щодо трансформації своєї особистості злочинця-

професіонала. 

Отже, підводячи висновок викладеному, слід зазначити наступне: 

1. Особистість професійного злочинця, який відбуває покарання в 

місцях позбавлення волі, – це особистість людини, котра: до засудження 

займалась злочинною професійною діяльністю, за яку її позбавили волі; була 

засуджена до позбавлення волі за професійну злочинну діяльність й яка, 

відповідно, відбуває покарання та характеризується відповідним ставленням 

до законної дисципліни в місці позбавлення волі й готовністю чи 
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неготовністю до виправлення й припинення злочинної діяльності після 

відбуття покарання. 

2. До основних соціально-демографічних ознак особистості 

професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, 

слід відносити: вік, соціальне походження і становище, професійну 

приналежність та/або рід занять, стать і сімейне становище цієї категорії 

засуджених. Оцінюючи елементи цієї характеристики, слід враховувати 

змінюваність більшості з них (зокрема, вік, соціальне походження, 

професійна приналежність, сімейне становище тощо), у зв’язку з 

відбуванням злочинцем-професіоналом покарання у виді позбавлення волі. 

При цьому, різниця між зміненими елементами характеристики може бути 

підставою для об’єктивного висновку про рівень трансформації особистості 

професійного злочинця, його виправлення й готовність до подальшого 

законного існування в суспільстві, та/або про характер об’єктивних умов для 

подальшого виправлення злочинця після звільнення від відбування 

покарання. 

 

2.2. Кримінально-правова характеристика особистості професійного 

злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі 

 

Особистість злочинця не можна вивчати у відриві від вчиненого ним 

кримінального правопорушення, адже саме антигромадська спрямованість 

особистості знаходить своє зовнішнє вираження передусім в об’єктивній 

стороні злочинного посягання та в конкретному характері дій злочинця. 

Тому, найважливіші компоненти особистості засуджених, як зазначають 

вчені, пов’язані з його кримінально-правовою характеристикою, тобто з тими 

властивостями і якостями особи, що відбуває покарання, які привели його в 

місця позбавлення волі [80, с. 128–129]. 

Незважаючи на особливість розглядуваної характеристики злочинця-

професіонала, що відбуває покарання у місцях позбавлення волі, яку визнає 
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більшість сучасних вчених-кримінологів [див. напр.: 42, с. 280; 76, с. 174; 90, 

с. 2; 267, с. 152], слід звернути увагу на те, що в спеціальних кримінологічних 

розвідках до сьогодні залишається дискусійним питанням про перелік 

елементів, які складають у сукупності кримінально-правову характеристику 

особистості, а, щонайперше, особистості засудженого. Разом із тим, 

аналізуючи наявні в спеціальній юридичній літературі та кримінологічних 

розвідках підходи до розуміння складових кримінально-правової 

характеристики особистості [див. напр.: 21, с. 92; 37, с. 484; 111, с. 19; 119, с. 

141; 168, с. 4–5], можна дійти висновку, що всі вони не суперечать один 

одному та у тій чи іншій мірі можуть використовуватись для вивчення 

особистості засудженого професійного злочинця, оскільки, у повній мірі 

відповідають завданням кримінально-правової характеристики особистості.  

Зважаючи на викладене, по-перше, зазначимо, що кримінально-правова 

характеристика особистості професійних злочинців, що відбувають 

покарання в місцях позбавлення волі, це комплекс ознак, котрі сукупно 

вплинули на: вирішення питання про притягнення злочинця до кримінальної 

відповідальності саме в якості професійного злочинця; призначення судом 

виду покарання у виді позбавлення волі; визначення судом відповідної міри 

покарання. По-друге, зважаючи на основні підходи до визначення 

досліджуваної нами характеристики та дефініцію поняття «кримінально-

правова характеристика особистості професійних злочинців, які відбувають 

покарання в місцях позбавлення волі», виокремимо наступні основні 

елементи вказаної характеристики особистості засуджених до позбавлення 

волі злочинців-професіоналів: 

1. Мотив і мета кримінального правопорушення, вчиненого 

професійним злочинцем, який відбуває покарання у виді позбавлення волі. В 

основі поведінки будь-якої особи, у тому числі злочинної поведінки, лежить 

певна причина, мотив. Між тим, мотив кримінального правопорушення є 

сформованим під впливом соціального середовища та життєвого досвіду 

особи спонуканням, котре є внутрішньою безпосередньою причиною 
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злочинної діяльності і виражає особистісне ставлення до того, на що 

спрямована злочинна діяльність [108, с. 66; 186, с. 13; 258, с. 96; 288, с. 235]. 

Не ставлячи перед собою мети глибоко дослідити теорію мотивів, беручи до 

уваги той факт, що вона досить повно викладена в науковій літературі, 

зазначимо, що, зважаючи на соціально-демографічну та морально-

психологічну характеристику професійних злочинців можна дійти висновку, 

що розглядуване спонукання є в повній мірі стійким, досить рідко 

змінюваним, оскільки злочинці-професіонали є особами з достатньо 

сформованими цінностями, поглядами та установками, вони свідомо 

орієнтуються на вибір злочинної моделі поведінки, в тому числі на вчинення 

найбільш тяжких кримінальних правопорушень, як засобу забезпечення 

бажаного способу життя, високого рівня матеріальної забезпеченості. 

Іншими словами, мотив та мета злочинної діяльності професійних злочинців 

є в тій мірі стабільним, в якій стабільним є мотив та мета легальної 

професійної діяльності у законослухняних осіб. 

Зважаючи на викладене, погодимось із А.О. Забелічем у тому, що 

головним мотивом особистості професійного злочинця є користь, в основі 

якої лежить підвищення матеріального рівня життя, отримання постійних 

прибутків від злочинної діяльності [99, с. 146]. Поряд із тим, розглядаючи 

корисливий мотив кримінальних правопорушень, радянський вчений 

Б.С. Волков вказує на те, що досліджуваний мотив є не лише найбільш 

поширеним, але й одним з найсильніших мотивів, що штовхають людей на 

скоєння злочинів. За силою свого каузального впливу на особистість, за 

динамічною здатністю викликати активність цей мотив «не має собі рівних і 

може поступатися хіба що статевого інстинкту». Радянський кримінолог 

звертає увагу також на те, що відмінною рисою користі є те, що вона не 

залишається незмінною, а видозмінюється під впливом різних життєвих 

обставин. Зокрема, користь обумовлюється тільки прагненням задовольнити 

певні, як правило матеріальні потреби, швидкоплинні спонукання 

(наприклад, придбання речей, грошей на алкогольні напої тощо), але й 
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нерідко престижними міркуваннями, які значно посилюються та набувають 

ще більшого поширення [53, с. 44, 46]. При цьому еволюція корисного 

мотиву саме у професійних злочинців корегується престижними 

міркуваннями, котрі, як правило, з’являються чи розширюються з 

урахуванням поглиблення «професійних» знань злочинців, їх авторитетом, 

мірою деградації моральних складових їх особистості. Саме тому, 

справедливим буде стверджувати, що переважна кількість засуджених до 

позбавлення волі професійних злочинців вчиняли кримінальні 

правопорушення, за які вони були засуджені, з корисливих мотивів, однак, 

міркування цих осіб, що обумовили корисливий мотив не характеризується 

однорідністю; 

2. Риси особистості злочинця-професіонала, який відбуває покарання в 

місцях позбавлення волі, що вказують на його приналежність до певної 

категорії професійних злочинців та його роль в злочинному угрупуванні 

злочинців-професіоналів. Аналізуючи види і категорії кримінальних 

правопорушень, що вчиняли засуджені, характер їх вчинення, поведінку 

засуджених професійних злочинців та міжособистісні стосунки між 

засудженими, ставлення засуджених «професіоналів» до адміністрації 

колонії тощо, можна з’ясувати неформальну категорію засудженого, його 

роль у в’язничній субкультурі, а також його місце у злочинному світі 

загалом. Як ми вже зазначали, всі засуджені в структурі міжособистісних 

відносин поділяються на численні неформальні (неофіційні) категорії (касти), 

насамперед: особливо стійкі привілейовані особи, котрі належать до вищого 

прошарку злочинців («злодії», «козирні фрайєра», «фрайєра», «свояки», 

«путьові»); стійкі привілейовані особи – середній прошарок («мужики», 

«пахани»); нестійкі у своєму привілейованому статусі особи – проміжний 

прошарок («шістки», «громовідводи», «прістяжь»); стійкі непривілейовані 

особи – нижчий прошарок («скривджені» різних «мастей»). Між тим, 

важливо зазначити, що основний принцип взаємовідносин між засудженими 

зазначених категорій може бути сформульований як «панування-
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підпорядкування», «пригнічення слабких сильними», що чітко вбачається в 

«неписаних» нормах їх поведінки, що формуються в їх середовищі. 

Професійні злочинці, як правило, належать до особливо стійких 

привілейованих осіб чи до стійких привілейованих осіб, хоча, про що ми вже 

зазначали, у межах позбавлення волі можуть відбуватись й певні зміщення 

ієрархій, головним чином у тих випадках, коли засуджений порушує 

злочинні закони. 

Приміром, т.зв. «злодії в законі» у місцях позбавлення волі мають 

практично аналогічні права та обов’язки, що й на «свободі», враховуючи 

відповідну специфіку ув’язнення. Зокрема, в кримінологічних розвідках 

зазначається, що представники цієї стійкої привілейованої «касти» 

професійних злочинців у місцях позбавлення волі повинні: нічим не 

відрізнятись від інших засуджених; без особливої необхідності не втручатись 

у розмову інших; спілкуватися тільки з собі подібними (з кола засуджених); 

вміти грати в азартні ігри; висловлювати свою думку у процесі вирішення 

конфліктних ситуацій; заохочувати, пропагувати злочинний спосіб життя; 

бути витриманим; мати «шістку», «пристяжного» або «громовідвід»; завжди 

бути готовим боротись за «справедливість»; не мати «компромату» за минуле 

злочинне життя; знати «закони» кримінально-злочинного середовища; не 

виконувати будь-яких робіт щодо самообслуговування; мати «гарні» речі, 

додаткове джерело живлення (за рахунок нелегальних передач, поборів 

тощо); вишукувати можливість встановлення недозволених зв’язків з 

працівниками установ з метою придбання наркотиків, чаю, продуктів 

харчування, сигарет та зв’язків з «волею»; мати широке коло злочинних 

зв’язків; своєю поведінкою серед засуджених висловлювати зневажливе 

ставлення до представників адміністрації, але в поводженні з ними 

намагатися бути ввічливим; суворо виконувати норми санітарної гігієни та 

завжди мати винятковий охайний зовнішній вигляд тощо [10, с. 28].  

При цьому, в межах кримінально-правової характеристики роль 

засудженого до позбавлення волі злочинця-професіонала у в’язничній 
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субкультурі суттєво уточнюється саме його роллю у вчиненні кримінальних 

правопорушень, за які його було засуджено, головним чином, коли ці 

правопорушення вчинялись групою осіб. Так, наприклад, професійні 

злочинці, що виконували ролі організаторів кримінальних правопорушень, є 

особистостями зі значним життєвим і злочинним досвідом, характеризуються 

енергійністю, активністю, рішучістю, комунікабельністю, 

цілеспрямованістю, оперативністю, хитрістю й особливою стійкістю сили 

волі, яка допомагає їм проявляти наполегливість при досягненні поставленої 

мети, придушувати волю інших, підпорядковувати їх своєму впливу. 

Зрозуміло, відповідні особистісні характеристики цих професійних злочинців 

прямо відображається й у їх діяльності в місцях позбавлення волі: ці особи, 

адаптувавшись до нового середовища, навколо себе активно організовують 

злочинні угруповання, що вчиняють протиправні дії вже в умовах ізоляції від 

законослухняного суспільства, а також пропагують ідеологію злочинного 

світу, особливо, серед молодих ув’язнених; 

3. Категорія і характер вчиненого кримінального правопорушення 

професійним злочинцем, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі. 

Незаперечно, що в більшості випадків найбільш значущі негативні якості 

професійних злочинців в концентрованому вигляді проявляються саме в 

кримінальних правопорушеннях, які вони вчиняють [99, с. 147]. При цьому, 

важливо мати на увазі, що злочинне посягання, а саме його вид і характер 

вчинення визначається психологією злочинця, і, в цей же час, саме вид і 

характер вчинення злочинного посягання відбивається на особистості 

злочинця-професіонала. У цьому контексті вчені наголошують на тому, що 

кожен злочин психічно впливає не тільки на потерпілих або очевидців, але і 

на саму особу, що його здійснила. Цей вплив буває різним залежно від 

ступеня зміни психічних якостей особистості злочинця, від особливостей 

психологічної структури конкретного кримінального правопорушення. Слід 

також зазначити, що вчинений злочин завжди породжує психічні зміни в 

особистості злочинця. Кримінальне правопорушення являє собою зовнішній 
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акт, проте цей акт є злочинним тому, що він порушує не тільки зовнішню 

форму поведінки, але і ті індивідуальні внутрішні складові людини, що 

забезпечують здійснення цих зовнішніх форм [259, с. 48]. У зв’язку із цим, 

кримінально-правова характеристика особистості злочинця у 

досліджуваному аспекті має охоплювати як характеристику особистості, що 

зумовила вибір та спосіб вчинення кримінального правопорушення, так і 

фактичний характер вчинюваного правопорушення, кількість вчинюваних 

злочинних посягань, динаміку деградації морально-психологічних елементів 

особистості у процесі становлення особистості професійного злочинця 

(зокрема, все більшу зухвалість у вчиненні наступних злочинів тощо); 

4. Стан психіки професійного злочинця в момент вчинення 

кримінального правопорушення. Зважаючи на дані Генеральної прокуратури 

України про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення за січень - 

червень 2017 року [93], можемо дійти висновку, що за досліджуваний період: 

а) 45 % осіб, що вчинили умисне вбивство з корисливих мотивів були у стані 

алкогольного сп’яніння (тобто, 18 осіб, одна з яких була також у стані 

наркотичного або токсичного чи психотропного сп’яніння (далі – НТПС)); 

б) жодна особа, що здійснила умисне вбивство на замовлення, не була у стані 

будь-якої форми сп’яніння; в) 8,98 % осіб, що вчинили крадіжки, перебували 

у стані алкогольного сп’яніння (у т. ч. 10,89 % осіб, які вчиняли крадіжки з 

квартир, та 11,47 % – кишенькові крадіжки), а також 1,88 % осіб, котрі 

вчинили крадіжку, перебували у стані НТПС (у т. ч. 0,08 % осіб, які вчиняли 

крадіжки з квартир, та жоден, хто вчинив кишенькові крадіжки у стані 

НТПС); г) 15,73 %осіб, які вчинили грабіж у стані алкогольного сп’яніння, та 

0.26 %, що вчинили цей злочин у стані НТПС; ґ) 23,05 % осіб, які здійснили 

розбій у стані алкогольного сп’яніння, та 0,39 % – у стані НТПС; 

д) 12,94 % осіб, що вчинили вимагання, були у стані алкогольного сп’яніння, 

та 1,18 % – у стані НТПС; е) 5,07 % осіб вчинили шахрайство у стані 

алкогольного сп’яніння, та жоден не вчинив шахрайських дій у стані НТПС. 

При цьому особливу увагу слід звернути увага на те, що за період січень - 
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червень 2017 року правоохоронними органами не було виявлено жодної 

особи, котра би вчиняла злочини у сфері господарської діяльності (розділ VІІ 

КК України) у стані НТПС, та було виявлено лише одну особу, що здійснила 

порушення ст. 213 КК України у стані алкогольного сп’яніння. 

Враховуючи викладені данні, наголосимо на тому, що при здійсненні 

професійної злочинної діяльності як самостійно, так і групою осіб, 

злочинцям-професіоналам не властивий стан алкогольного та/або 

наркотичного сп’яніння. У момент вчинення злочинного посягання, 

«професіонали» намагаються зберігати тверезість мислення, що цілком 

закономірно, оскільки досліджувана злочинна діяльність завжди спланована 

та часто має протяжний у часі характер. Зокрема, злочинці-професіонали, що 

спеціалізуються на економічних злочинах характеризуються високим рівнем 

самоконтролю та ощадливістю, а ті, хто займаються на професійному рівні 

насильницькими злочинами, у свою чергу, відрізняються хорошою фізичною 

силою, ослабленням вольового контролю. Відповідно, і перші, і другі, як 

правило, не можуть дозволити собі постійно або часто перебувати у стані 

алкогольного чи наркотичного сп’яніння, шкодячи таким чином своїй 

кваліфікації. До всього іншого, важливо взяти до уваги, що деякі злочини 

(наприклад, шахрайство) взагалі виключають стан сп’яніння злочинця-

професіонала, як стан, що знижує толерантність, довіру жертви, на 

досягнення чого і націлений злочинець.  

Таким чином, незважаючи на загальне уявлення, що професійні 

злочинці займаються злочинною діяльністю для розкішного життя, це зовсім 

не означає, що всі злочинці-професіонали до кожного моменту вчинення 

кримінального правопорушення зловживали алкоголем і наркотичними, 

психотропними речовинами. Переважна частина досліджуваного виду 

злочинців або помірно вживали алкоголь, або обмежували себе у споживанні 

спиртного взагалі, особливо, якщо здоровий зовнішній (а іноді і 

«внутрішній») вигляд злочинця був основою для успішного здійснення ними 

кримінальних правопорушень на професійній основі; 
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5. Наявність співучасті у вчиненні кримінального правопорушення 

злочинцем-професіоналом, який відбуває покарання в місцях позбавлення 

волі. Сучасна професійна злочинна діяльність, як ми вже зазначали, має 

тенденцію до вчинення злочинів саме у межах співучасті. Аналізуючи 

статистичні данні про результати боротьби з організованими групами (далі – 

ОГ) та злочинними організаціями (далі – ЗО) за період січень - червень 2017 

року [105], можемо дійти висновку, що за досліджуваний період в Україні 

правоохоронними органами влади було виявлено 134 ОГ і ЗО, зокрема, з них: 

17 з корумпованими зв’язками (5 – в органах влади та управління); 17 – з 

міжрегіональними зв’язками; 4 – з транснаціональними зв’язками). 

Враховуючи їх сфери злочинної діяльності, можемо зазначити, що 5,22 % з 

виявлених ОГ та ЗО здійснювали цю діяльність у бюджетній сфері; 2,99 % – 

у фінансово-кредитній системі (без урахування банків); по 0,75 % – у сфері 

земельних правовідносин, вугільній та нафтогазовій промисловості.  

При цьому слід врахувати, що 79,85 % виявлених ОГ і ЗО діяли до 

одного року (тут і далі зазначається тривалість діяльності на момент 

викриття правоохоронними органами), 13,43 % – до двох років та 2,24 % – 3-

х до 6-ти років. Окрім того, 56,72 % виявлених ОГ та ЗО складались зі 

злочинців у кількості 3 особи (у липні 2016 року з 80 фактів виявлених ОГ та 

ЗО у кількості 3 осіб було 53; у грудні 2016 з 136 фактів було 77 у кількості 3 

осіб), 42,54 % – від 4-х до 10-ти осіб (у липні 2016 року – 27 фактів; у грудні 

– 59 фактів), 0.75 % – від 11-ти до 20-ти осіб. Аналізуючи зазначені звітні 

данні Генеральної прокуратури України, можна помітити, що за 

досліджуваний період правоохоронними органами було викрито ОГ та ЗО, 

більшість з яких не були багаточисельними та діючими більше трьох років. 

Це, на фоні динаміки криміналізації України, вказує на погіршення якості 

попередження діяльності  організованих груп та злочинних організацій.  

Особливу проблему вказане складає у зв’язку із тим, що професійна 

злочинність в Україні все більше згруповується з метою свого виживання та 

можливості у необхідній мірі контролювати території й сфери свого впливу. 
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Це можна пояснити також тим, що при вчиненні багатьох злочинів окремий 

злочинець-професіонал з об’єктивних «технічних» причин виявляється 

неспроможним виконувати весь обсяг запланованих злочинних дій на 

необхідному, достатньому рівні. Разом з тим, група «професіоналів» 

виявляється в змозі виконати найскладніше протиправне завдання, яке перед 

ними ставить їх кримінальний лідер. У цьому контексті погодимось із 

українськими вченими І.І. Митрофановим та А.М. Притулою, які звертають 

увагу на те, що характерною рисою діяльності людини є колективізм. Будь-

які результати найбільш оптимально досягаються, а виконання будь-яких 

завдань завжди стає більш реальним за участі декількох індивідів. Окрім 

того, безумовним фактом також є й те, що певні види робіт (наприклад, 

будівництво великої технічної споруди) узагалі можуть здійснюватися 

виключно спільними зусиллями значної кількості учасників. Зазначене 

справедливо може бути віднесене також і щодо злочинної діяльності, котра 

може здійснюватися групами з декількох осіб [176, с. 7]. 

Так, наприклад, такі професійні злочинці як фальшивомонетники-

одинаки, як правило, виготовляють підробки дуже низької якості, оскільки 

використовують в якості інструментів всім доступні «нехитрі» 

пристосування, перш за все, комп’ютер, сканер і принтер. До того ж, як 

відзначають Х.А. Асатрян і А.О. Христюк збуваються такі підробки самими 

виробниками в незначній кількості на невеликих територіях, хоча для цього 

можливо також залучення знайомих, друзів або родичів [14, с. 34]. 

Відповідно, такі результати настільки ризикованої кримінально караної 

діяльності як професійна злочинність змушують «професіоналів» 

консолідуватися та реалізовувати свій злочинний умисел вже групою осіб. 

Тому, об’єднавшись у групу, професійні злочинці, як правило, діють значно 

активніше, а також нахабніше, в порівнянні з тим, як вони займалися 

злочинним промислом поодинці. Це, серед іншого, пояснюється тим, що їх 

діяльність підкріплюється груповим авторитетом, а також обіцянкою 

абсолютної або часткової безкарності. При цьому, основні особистісні 
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властивості учасників організованих злочинних формувань злочинців-

професіоналів, як бачиться, у багато чому залежать саме від рівня організації 

відповідної злочинної групи, що входить в добре організоване кримінальне 

співтовариство, а також особистого авторитету лідера-«професіонала» цієї 

групи. 

6. Місце та час вчинення кримінального правопорушення злочинцем-

професіоналом, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі. 

Незважаючи на те, що переважна більшість професійних злочинців 

відбувають покарання за кримінальні правопорушення, що були вчинені поза 

межами колонії до моменту засудження до позбавлення волі, як ми вже 

зазначали, більшість злочинців-професіоналів не полишають злочинного 

промислу й під час позбавлення волі, а тому, можуть також відбувати 

покарання за так звану «професійну пенітенціарну злочинність», що є 

своєрідним виразом пенітенціарного рецидиву. 

Пенітенціарний рецидив – вчинення нового умисного кримінального 

правопорушення засудженим, який відбуває покарання у виді позбавлення 

волі за умисне кримінальне правопорушення, як відзначається у 

кримінологічної теорії, має самостійне кримінально-правове значення, 

зокрема, зважаючи на те, що цей рецидив вкрай несприятливо позначається 

на здійсненні загального попередження злочинності. Вчинення злочину під 

час відбування покарання в місцях позбавлення волі, а також повторне 

потрапляння в місця позбавлення волі свідчить про те, що всі зусилля 

працівників кримінально-виконавчої системи щодо виправлення засудженого 

зведені нанівець [10, с. 15–16]. З іншого боку, пенітенціарний рецидив вказує 

на рівень деградації морально-психологічних складових особистості 

професійного засудженого та його готовність до виправлення: наявність та 

кількість пенітенціарних рецидивів засвідчує негативну динаміку 

закоренілості злочинця-професіонала; 

7. Кількість судимостей професійного злочинця, який відбуває 

покарання в місцях позбавлення волі. Кримінальна відповідальність, яка 
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настає відносно професійних злочинців, передбачає наявність такого 

специфічного правового статусу, як судимість [261, с. 83]. При цьому 

погодимось із тим, що судимість особи – це її правовий стан, створений 

реалізацією кримінальної відповідальності, що виникає внаслідок засудження 

винної особи обвинувальним вироком суду за вчинення нею злочину до 

будь-якого покарання, який виступає підставою для державного осуду і 

застосування до цієї особи передбачених законом на протязі певного, 

установленого законом часу, обмежень і втрат та який відіграє роль засобу, 

що сприяє досягненню і закріпленню цілей покарання [67, с. 421–422]. 

Разом з тим, як ми вже відзначали, професійна злочинна діяльність 

завжди є рецидивною (проте не завжди, але часто виражається також у 

пенітенціарному рецидиві), що і є основною причинного розуміння 

професійної злочинності як особливо небезпечного виду злочинної 

діяльності. У рамках викладеного підкреслимо, що в кримінологічних 

дослідженнях вченими звертається увага на те, що кількість судимостей є 

одним з найважливіших показників, що характеризують особистість 

засудженого і його поведінку насамперед тому, що рівень соціально-

психологічної адаптації та рівень емоційного інтелекту у людей, що не мають 

судимості, виявився вищим, аніж у засуджених [198, с. 714], і, таким чином, 

наявність судимості дозволяє судити про рівень стійкості антисоціальні риси 

особистості у засудженого [80, с. 129], а кількість судимостей – ступінь 

загальної морально-психологічної деградації особистості професійного-

злочинця. Зокрема, у кримінологічній літературі зазначається, що в осіб, які 

відбувають покарання в місцях позбавлення волі вдруге, втретє і т.д., певною 

мірою виробляється імунітет до самого факту покарання та відбувається 

адаптація до умов його відбування. Більше того, кожне знову вчинене ними 

кримінальне правопорушення посилює їх антигромадську орієнтацію та 

«полегшує вчинення наступного злочину, найчастіше більш тяжкого, 

знімаючи або зменшуючи і без того незначні перешкоди до реалізації 

злочинних намірів» [163, с. 104]. Крім цього, по мірі збільшення кількості 
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судимостей слабшають також і сімейні та родинні зв’язки [123, с. 70], котрі, 

як ми вже неодноразово відзначали, прямо впливають на процес 

трансформації особистості професійного злочинця в особистість 

законослухняного громадянина. 

Разом з тим, аналізуючи професійну злочинну діяльність як рецидивну, 

важливо звернути увагу на те, що за характером скоєних злочинів рецидив 

можна поділити на загальний та спеціальний рецидив. При цьому, під 

загальним рецидивом розуміється вчинення різноманітних (насильницьких, 

корисливих тощо) умисних кримінальних правопорушень особами, які мають 

або не мають судимість за раніше вчинені кримінальні правопорушення. Під 

спеціальним рецидивом, необхідно розуміти вчинення особою, раніше 

судимою, такого ж або однорідного злочину (разом з тим, якщо однорідний 

рецидив не передбачений у статті Особливої частини кримінального закону, 

він не має самостійного кримінально-правового значення, оскільки не 

впливає на кваліфікацію і може враховуватись лише при призначенні 

покарання в якості загального або пенітенціарного рецидиву). Беручи до 

уваги зазначене розуміння рецидивної діяльності, Є.А. Антонян справедливо 

вказує на те, що професійна злочинна діяльність вважається «особливістю 

спеціального рецидиву», який свідчить про «наполегливе прагнення особи 

продовжувати злочинну діяльність» [10, с. 15–16]. Зважаючи на це, якщо в 

рамках загального рецидиву передбачається, що, чим тяжчою є категорія 

кримінального правопорушення, тим менше потрібно судимостей для 

визнання рецидиву небезпечним та особливо небезпечним, то небезпека й 

особлива небезпека спеціального рецидиву у формі професійної злочинної 

діяльності констатується в силу небезпеки самого злочинного 

професіоналізму. Іншими словами, хоча кількість рецидивів (а особливо 

пенітенціарних рецидивів) є важливою інформацією в оцінці готовності 

професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, 

до виправлення, проте, заходи щодо виправлення цієї категорії засуджених, 

навіть у тих випадках, коли у засудженого відсутній рецидив, не повинні 
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бути тотожними тим, що застосовуються відносно засуджених-

«непрофесіоналів», котрі не займались рецидивною злочинністю. Як 

випливає з викладеного, заходи виправлення професійних злочинців, які 

відбувають покарання в місцях позбавлення волі, мають бути найбільш 

інтенсивними. 

8. Показник інтенсивності вчинення кримінальних правопорушень. 

Злочинний професіоналізм, про що нами вже зазначалось, характеризується 

такою ознакою, як сталість – систематичне вчинення злочинцем-

професіоналом типових кримінальних правопорушень. Однак, «сталість» та 

«систематичність» в контексті розглядуваного питання є умовними 

категоріями, що мають уточнюватись показником інтенсивності вчинення 

злочинів. 

Попри це, не викликає сумнівів той факт, що систематичність вчинення 

злочинів, приміром, «карманниками» та «білокомірцевими» злочинцями буде 

різною, зважаючи на різні рівні складності та ризиковості вчинення 

відповідних типів злочинів, однак, небезпечність діяльності кишенькового 

злодія, котрий вчинятиме крадіжки щоденно, буде нижчою за діяльність 

«білокомірцевого» злочинця, що вчинятиме шахрайства, приміром, щорічно. 

Відтак, визначаючи рівень інтенсивності повторюваності вчинення 

кримінальних правопорушень, як важливу кримінально-правову 

характеристику злочинця, необхідно виходити з наступного: 1) приймається 

до уваги період професійної злочинної діяльності, з моменту вчинення 

злочинцем-професіоналом «першого злочину», який було встановлено, а 

факт вчинення цього злочину відповідним суб’єктом – доведено у законний 

спосіб (при цьому строк давності цього кримінального правопорушення не 

закінчився); 2) складність та тяжкість вчинення кримінального 

правопорушення. 

З огляду на це, пропонуємо з’ясовувати означену кримінально-правову 

характеристику злочинця-професіонала у межах двох підходів: 
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1) вузький підхід: враховувати рівень інтенсивності вчинення злочинів, 

передбачених однією і тією ж статтею КК України; кількість порушень 

злочинцем відповідної норми КК України (за умови, що професійною 

злочинною діяльністю в цьому контексті є вчинення двох та більше 

однотипних злочинів); розробити показник складності злочинів; враховувати 

період професійної злочинної діяльності, починаючи з моменту вчинення 

«першого злочину (вираховується в місяцях); 

2)  широкий підхід: окрім зазначеного вище, враховувати рівень 

інтенсивності вчинення однотипних злочинців; кількість вчинення 

однотипних злочинів.  

При цьому показник складності злочинів розраховувати за наступною 

логікою: враховувати збитки завдані злочинами (сума компенсації за 

майнову та/або матеріальну, а також моральну шкоду); розробити показник 

тяжкості злочину; враховувати загальну кількість постраждалих від злочину 

та кількість вчинених злочинів. 

Вважаємо, що без врахування вказаних показників не можна у 

достатній мірі з’ясувати кримінально-правову характеристику особистості 

злочинця-професіонала, а, відповідно, також розробити для цього злочинця 

відповідну програму його ресоціалізації. 

Отже, підводячи підсумок викладеному, зауважимо наступне: 

1. Під поняттям «кримінально-правова характеристика особистості 

професійних злочинців, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі» 

необхідно розуміти комплекс ознак, які сукупно вплинули на наступне: 

вирішення компетентним суб’єктом питання про притягнення злочинця до 

кримінальної відповідальності саме в якості злочинця-професіонала; 

призначення судом виду кримінального покарання у виді позбавлення волі та 

визначення ним відповідної міри кримінального покарання. 

2. Основними елементами кримінально-правової характеристики 

особистості професійного злочинця, котрий відбуває покарання в місцях 

позбавлення волі, необхідно відносити: мотив і мета кримінального 
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правопорушення; риси особистості, що вказують на приналежність 

засудженого до певної категорії професійних злочинців та його роль в 

злочинному угрупуванні злочинців-професіоналів; стан психіки в момент 

вчинення кримінального правопорушення; наявність співучасті у вчиненні 

кримінального правопорушення; місце та час вчинення кримінального 

правопорушення; кількість судимостей; показник інтенсивності вчинення 

кримінальних правопорушень. 

 

 2.3. Морально-психологічна та кримінально-виконавча 

характеристика особистості професійного злочинця, який відбуває 

покарання в місцях позбавлення волі 

 

В наявній спеціальній юридичній літературі та численних 

кримінологічних розвідках [див. напр.: 21, с. 93; 37, с. 484, 485; 140, с. 114, 

115] вчені, як правило, однаково підходять до розуміння складових 

психологічної та моральної характеристики особистості професійного 

злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, та 

засудженого злочинця загалом. Саме тому, приймаючи до уваги усталені 

наукові інтерпретації сутності морально-психологічної характеристики 

особистості засудженого до позбавлення волі, зазначимо, що під морально-

психологічною характеристикою злочинця-професіонала необхідно розуміти 

комплекс таких її якісних характеристик як ставлення до різних соціальних 

та моральних цінностей, міра орієнтації на ці цінності, ставлення до 

правопорядку та правосуддя, котрі: 1) почали формуватися до моменту 

засудження, сприяли зайняттю професійною злочинною діяльністю та в 

певній мірі скорельовуються специфічними умовами відбування покарання у 

виді позбавлення волі; 2) у сукупності характеризують ставлення й 

готовність засудженого злочинця-професіонала до виправлення й 

припинення злочинної діяльності під час і після відбуття покарання.  
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Зважаючи на це, доходимо висновку, що в межах досліджуваного 

питання необхідно розглянути наступні основні складові елементи 

психологічної та моральної характеристики особистості професійного 

злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі: 

1. Психологічна характеристика особистості професійних злочинців, 

які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, що обумовлена їх 

ізоляцією від законослухняного суспільства. Особливості психології 

ув’язнених насамперед проявляються у певному комплексі психічних станів, 

котрі розвиваються в місцях позбавлення волі, головним чином: загальний 

фон стану очікування змін та фон туги, які характеризуються підвищеною 

психологічною напруженістю засудженого, що іноді призводить до різких 

зривів у його поведінці [56, с. 254; 85, с. 40, 67; 307, с. 5]. Додатково 

посилюють негативний стан психологічного здоров’я професійних 

злочинців, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, протиріччя, 

яке визначає своєрідність соціального середовища в місцях позбавлення волі 

у цілому і кожному з його елементів, насамперед: 

1) зовнішні фактори, які випливають із протиріччя, що визначає 

своєрідність соціального середовища в місцях позбавлення волі в цілому та у 

кожному з його елементів. У засуджених до позбавлення волі злочинців-

професіоналів в умовах відбування покарання динамічно знецінюється 

(головним чином, у тому випадку, якщо мова йде про молодого злочинця, 

який порівняно нещодавно зайнявся відповідним видом злочинної діяльності 

і вперше опинився в місці позбавлення волі) така істотна цінність людини як 

цінність власного «Я», що органічно пов’язана з цінністю тієї соціальної 

спільності, до якої засуджений належить. Як ми вже вище відзначали, 

характеризуючи сімейне становище професійного злочинця, який відбуває 

покарання в місцях позбавлення волі, у особи, що відбуває покарання в 

умовах ізоляції від суспільства, розриваються зв’язки з родиною та 

законослухняним суспільством. Отже, якщо раніше злочинець-професіонал 

протиставляв себе суспільству, керуючись ідеологією злочинного світу, не 
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завжди в повній мірі усвідомлюючи злочинну «філософію», то розрив з 

суспільством під час відбування покарання буде сприяти, з одного боку, його 

подальшому усвідомленому позиціонуванню себе в якості борця з 

суспільством за рахунок паразитарної моделі існування, а, з іншого боку – 

сприятиме подальшому нерозумінню злочинцем-професіоналом суспільства, 

його законів, принципів, об’єктивних закономірностей тощо. Поза 

сумнівами, зазначені умови негативним чином відображаються на 

психічному стані засудженого, на що вже неодноразово звертали увагу вчені-

кримінологи та психологи [див. напр.: 157, с. 129; 320, с. 64–65]; 

2) особлива нестабільність ієрархічного становища професійного 

злочинця у період відбування покарання. Становище засудженого 

професійного злочинця у в’язничному злочинному співтоваристві, у 

порівнянні зі становищем у злочинному співтоваристві на «волі» є досить 

нестійким. Це пояснюється тим, що, перебуваючи на певному ієрархічному 

рівні в місці позбавлення волі, не можна бути цілком впевненим у тому, що 

твоє становище не зміниться на наступний же день. У цьому контексті люди, 

що знаходяться в місцях позбавлення волі, виявляються не захищеними від 

свавілля з боку інших засуджених (головним чином, «авторитетів»), зокрема, 

у виді заходів злочинної відповідальності та покарання за порушення 

усталених «законів» в’язничного злочинного світу, які повсюдно чиняться у 

місцях позбавлення волі; 

3) високий рівень загрози стати агресором та/або жертвою агресії. 

Відсутність необхідного рівня розвитку здатності до самоконтролю майже 

повністю виключає успішність процесу адаптації до мінливих умов 

середовища [331, p. 271–324], а тобто – під час адаптації до умов місця 

відбування покарання та у процесі становлення особи повноцінним членом 

суспільства після звільнення. 

Так, незважаючи на те, що злочинцям-професіоналам властива 

стриманість (переважно, це характерно для «авторитетів» злочинного світу, 

для яких стриманість і розсудливість є їх прямим обов’язком), про що ми вже 



114 

 

вище відзначали, слід зазначити, що, особливо в умовах ізоляції від 

законослухняного суспільства, злочинці-професіонали також, як і злочинці-

непрофесіонали, схильні до агресивної поведінки, що пояснюється природою 

людської психіки та її реакціями на відповідні умови існування людини. 

Утім, важливо звернути увагу на те, що рівні агресивності серед ув’язнених 

не є однорідними й багато в чому визначається типажем особистості 

засудженого злочинця-професіонала, який, серед іншого, був досить 

важливим фактором у процесі вибору ним своєї злочинної спеціалізації на 

початку злочинної діяльності. На цю обставину також звертають увагу інші 

вчені, зазначаючи, що найчастіше види злочинів і способи їх вчинення 

визначаються способом мислення злочинця, його виробничим досвідом, а 

також звичками, нахилами та іншими особливостями особистості, що 

«накладає певний "відбиток" на думки та вчинки зазіхача, його зовнішній 

вигляд, манеру триматися, уподобання в одязі, мовні звороти й інші 

індивідуальні особливості» [162, с. 555], а тобто і його агресивність. 

Зважаючи на це, наприклад, рівень агресивності злочинців-професіоналів, 

засуджених за насильницькі злочини, буде значно вищим за рівень 

агресивності тих ув’язнених «професіоналів», котрі були засуджені за 

корисливі протиправні діяння. 

2. Ставлення злочинця-професіонала, який відбуває покарання у виді 

позбавлення волі, до покарання, а також до можливості перевиховатися та 

стати повноправним членом суспільства. У кримінологічних дослідженнях 

вчені відзначають, що ставлення засудженого до покарання, як правило, 

характеризує: соціальну позицію засудженого і міру його суб’єктивної 

відповідальності перед суспільством; розуміння засудженим соціальної 

сутності покарання; розкаяння у вчиненому; усвідомлення необхідності 

відбути покарання і виправитися, в кінцевому рахунку справедливість 

покарання [98, с. 52]. Разом з тим, як правило, переважна маса засуджених 

«професіоналів», якщо і погоджується зі своїм покаранням (тобто, з тим, що 

вчинювані ним діяння справедливо заслуговують покарання, хоча велика 
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частина засуджених злочинців-професіоналів не погоджуються навіть із цим 

очевидним фактом, вважаючи себе сучасними «Робін Гудами», що 

відбирають майно у тих, хто, на їх нігілістичну думку, нажив це майно 

несправедливо), однак не погоджується з відповідною санкцією. В даному 

аспекті розуміння засудженим злочинцем своєї відповідальності і покарання, 

певна річ, практично неможливо досягти необхідного виховного результату 

від відбування покарання, який первинно відображається саме в усвідомленні 

засудженим своєї вини та потреби в дійсному каятті за скоєне ним, у 

моральному «переродженні», що сукупно логічно призводять до 

трансформації особистості засудженого злочинця-професіонала у особистість 

законослухняної людини.  

3. Ціннісні й антиціннісні орієнтації професійних злочинців, які 

відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Насамперед, важливо 

зазначити, що у своїй сутності морально-психологічні та інші властивості 

особистості не мають криміногенного значення, однак, будучи основою 

формування особистості індивіда, здатні суттєво впливати на процес його 

криміналізації [73, с. 249]. Аналогічну думку також висловлює І.О. Бандурка, 

справедливо зауважуючи, що з позиції кримінології особистість злочинця 

відрізняється від особистості взагалі не відсутністю чи наявністю яких-

небудь компонентів своєї структури, а їх змістом і направленістю. Саме 

антисоціальна спрямованість поглядів, інтересів, потреб, звичок 

неповнолітнього виступає загальною причиною вчинення конкретних 

злочинів [21, с. 94]. Тому, погодимось із тим, що злочинці від незлочинців 

відрізняються своєрідною морально-психологічною специфікою [254, с. 32], 

а тобто власними інтелектуальними якостями, цільовими установками, 

ціннісними орієнтаціями, ставленням до норм права та моралі, потребами й 

переважними способами їх задоволення [325, с. 61]. 

Зазначимо, що у своїй сутності обставина, яка вказує нам на те, що 

людина займається злочинною діяльністю в якості професійної діяльності є 

достатнім свідченням якщо не повноцінної моральної розбещеності 
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злочинця-професіонала, то, принаймні, свідченням відсутності у нього 

комплексу належних моральних імперативів, які лежать в основі 

переважаючої маси свідомих поведінкових актів особи. В спеціальних 

кримінологічних розвідках зазначається з цього приводу, що спотворення 

загальноприйнятної ціннісно-нормативної системи особистості у широкому 

сенсі проявляється у формі антисоціальної та недостатньо вираженої 

соціальної установки особи [25, с. 59]. У більш вузькому сенсі спотворення 

ціннісно-нормативної системи особистості професійного злочинця можна 

звести до сповідування ним ідеології злочинного світу та побудови свого 

життя й моделі мислення через призму злочинної моралі.  

При цьому зазначимо, що паразитарна сутність та природа ідеології 

злочинного світу являє собою структуровану систему понять і усталених 

уявлень, які склалися в груповій свідомості злочинців, й, які злочинці всіх 

категорій (видів) повинні беззаперечно дотримуватися. М.П. Барабанов, 

розглядаючи сутність цієї ідеології, звертає увагу на те, що вона є певною, 

своєрідною філософією, яка «виправдовує, пояснює та заохочує злочинний 

спосіб життя, знімає психологічні та моральні бар’єри у людей, які 

опинилися перед вибором протиправного або соціального типу поведінки». 

Власне, таким чином, наявність кримінальної ідеології є головною умовою 

запуску механізму самовиправдання та заперечення злочинцем своєї 

юридичної відповідальності за вчинені протиправні діяння [24, с. 177], що є 

суттєвим бар’єром на шляху переосмислення засудженим своєї злочинної 

особистості, а так само на шляху до виправлення засудженого. Це 

пояснюється тим, що професійний злочинець, котрий є твердо переконаним в 

істинності зазначеної паразитарної «філософії», якої він неухильно 

дотримується, не буде повною мірою здатним направити власну волю на 

трансформацію особистості професійного злочинця в напрямку відмови від 

відповідного виду злочинної діяльності.  

Що ж стосується злочинної моральності, то вона, у свою чергу, 

побудована за сутнісним змістом шляхом протиставлення моралі суспільства. 
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Так, аналізуючи зазначену «мораль», якої дотримуються професійні злочинці 

у своєму злочинному промислі, з-за якого вони й були покарані суспільством 

– позбавлені волі, можна зробити висновок, що основні посили цієї 

антисоціальної «моральності» зводяться до наступного: моральність 

суспільства повністю дискредитована в силу своєї лицемірності, оскільки 

вона за своєю суттю нібито спрямована на утиск, експлуатацію більшої 

частини суспільства експлуататорами; в силу того, що в суспільній моралі 

досить багато різних «еталонів моральності», які багато в чому суттєво 

суперечливі, ті, хто перебувають при владі, виставляють перед суспільством 

той еталон для наслідування, який найбільшою мірою є вигідним лише самої 

влади; у злочинному ж світі злочинна моральність нібито вважається 

однаковою для кожного з їх членів, вона нібито однозначна та у повній мірі 

не лицемірна, перш за все, у силу своєї простоти; в рамках злочинної 

моральності кожен член злочинного світу (незалежно від того, чи це 

злочинець-початківець або ж навіть так званий «злодій в законі») несе 

відповідальність за недотримання встановлених норм цієї моралі, як правило, 

у виді смерті. Без сумнівів така система «цінностей» професійного злочинця, 

якого засуджено до позбавлення волі, суттєво стверджується покаранням та 

умовами відбування покарання; 

4. Життєві прагнення професійних злочинців, які відбувають покарання 

в місцях позбавлення волі. Життєвий шлях професійного злочинця будується 

на принципі «від злочину до злочину». Цей антигромадський спосіб життя, 

відсутність позитивних соціальних контактів, зниження рівня розвитку 

особистості, поступова деградація негативним чином «віддзеркалюється» на 

особистості злочинця-професіонала, і на її «оболонці» – професійні злочинці 

виглядають набагато старше своїх років, потребують постійного медичного 

обслуговування. Збочені життєві позиції цього виду злочинців, сукупно з 

втратою страху перед кримінальним покаранням, недостатня адаптація до 

умов життя «на волі» (в тому випадку, якщо злочинець вже був судимий і 

відбував покарання у виді позбавлення волі), а також розмивання у 
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свідомості злочинця боязні повернення у виправні установи, що сукупно 

обумовлюють неможливість існування «професіонала» поза жорстких рамок 

регламенту життя і без піклування вищої сили, в ролі якої виступали (у 

період позбавлення волі) правила відбування покарання та адміністрація 

колонії. Для професійних злочинців, як справедливо вказує А.О. Забеліч, 

«привабливі існуючі в місцях позбавлення волі антигромадські групи 

злочинців, членство у яких вони дуже цінують. Прагнення до постійного й 

інтенсивного спілкування з тими, хто скоює злочини. Для них характерний 

розпад суспільно корисних зв’язків і створення соціально-психологічної 

спільності статусів та інтересів» [97, с. 16]. Тому, стверджуючи такий 

очевидний факт, що для успішної адаптації засудженого до місць 

позбавлення волі необхідно мати певну «концепцію життя», слід також мати 

на увазі, що професійних злочинців характеризує наявність у них цієї 

«концепції», яка дозволяє їм в повній мірі швидко адаптуватись саме у 

в’язничну субкультуру. 

Отже, показником непаразитарного життєвого прагнення професійних 

злочинців, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, буде 

виступати якісна зміна «концепції життя» злочинця-професіонала, яку він 

впроваджував до покарання. Змінена «концепція» має включати широкі 

погляди на природу людини, віру у власні можливості управляти власним 

життям, наявність різних моделей взаємодії з іншими людьми, що 

виключають або знижують агресивність. Саме тому, фактичним і 

об’єктивним показником непаразитарного життєвого прагнення засудженого 

злочинця спершу буде виступати саме характер його психологічної адаптації 

до місць позбавлення волі, під якою І.Є. Жигаренко пропонує розуміти 

«можливість ув’язненого усвідомлено звертатися до своїх внутрішніх 

ресурсів, особистісних якостей, наявність своєрідної внутрішньої опори, яка 

допомогла б справитися з кризою (наприклад, бачення значення в тому, що 

відбувається, наявність цілей і мотивації для подолання труднощів)» [95, с. 

87].  
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Наступним показником досліджуваного елементу морально-

психологічної характеристики особистості злочинця-професіонала (після 

завершення адаптації засудженого) буде виступати об’єктивний вираз якісної 

перебудови особистісного рівня відносин засудженого (те, чим керується 

людина для досягнення свого інтересу [46, c. 21; 185, с. 300–301; 308, с. 156, 

157]), зважаючи на те, що у будь-якому разі, в повній мірі очевидно, що 

позбавлення волі призводить до зміни стереотипу життя, а так само і потреб 

ув’язненого. Іноді, на думку вчених, цей процес трансформації викликає у 

засудженого почуття приреченості, різку зміна психічного тонусу, створює 

специфічні психічні стани [54, с. 41; 85, с. 25–28; 125, с. 33–34]. Власне, ці 

особливості місць позбавлення волі мають найважливіше значення в 

досліджуваному нами питанні насамперед тому, що «потреби людини є 

вираженням зв’язку індивіда з іншими людьми, життєво важливими для 

нього об’єктами та обставинами, а також впливають на вибір форм його 

поведінки» [124, с. 28]. Так, якщо сформований професійний злочинець і 

злочинець-професіонал «на пенсії» не бачать особливої доцільності у відмові 

від свого злочинного промислу (перший з-за економічної доцільності й 

задоволення власним паразитарним способом життя, а другий, керуючись 

тим, що він вже, перебуваючи в тому віці, в якому він вже не здатний 

займатися суспільно корисною працею, заробляючи таким чином на гідне 

життя, не бажаючи змінювати своїх згубних звичок, а також вбачаючи 

подальшу перспективу в занятті навчанням молодих злочинців «злочинному 

ремеслу»), то молодий злочинець, який, розмірковуючи об’єктивно, ще може 

кардинально трансформувати свої морально-психологічні характеристики 

особистості злочинця у напрямку виправлення й оптимально соціалізуватися, 

як правило, ще перебуваючи у місці позбавлення волі та спостерігаючи за 

логічним негативним результатом злочинної діяльності, віддає перевагу 

миттєвим насолодам «плодами» злочинного промислу. Пріоритетність 

життєвих прагнень саме у напрямку подальшого злочинного промислу для 

молодих злочинців-професіоналів, які перебувають в місцях позбавлення 
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волі, пояснюється тим, що по своїй сутності злочинний спосіб життя, котрий 

виражається в «привабливих» стандартах типів поведінки (які молоді 

професіональні злочинці вже встигли випробувати або які вони бачили, або 

про які їм розповідають в місцях позбавлення волі більш дорослі і більш 

авторитетні злочинці-професіонали), впливають насамперед на молодих 

людей, яким повною мірою зрозумілий принцип паразитарного життя, за 

яким слід не заощаджувати нажиті злочинним шляхом гроші (оскільки, 

«невідомо, що буде завтра»), а бездумно витрачати їх на звеселяння та різні 

безглузді розваги, попередньо сплативши злочинний податок в «общак». 

Погодимось у цьому контексті із українським кримінологом 

І.Є. Жигаренко, який зазначає, що зацікавленість засудженого у власному 

справжньому житті, а так само спрямованість на майбутні цілі є «могутнім 

чинником для адаптації як до життя в місцях позбавлення волі, так і для 

життя після звільнення» [95, с. 88]. При цьому той факт, що професійні 

злочинці, як правило, не зацікавлені у своєму справжньому житті, помилково 

вважаючи справжнім життям власне паразитарне існування, котре 

змінюється відбуванням покарання за свою злочинну професійну діяльність, 

наочно вказує, що у цілому для професійних злочинців «типовий невисокий 

рівень загальної культури, примітивні потреби, які в основному зводяться до 

задоволення матеріальних потреб», а також «до забезпечення бажаного 

соціального статусу в неформальному антисуспільному середовищі та 

особистої безпеки у разі вчинення злочину» [97, с. 16]. Однак, також не слід 

ігнорувати той факт, що, перебуваючи в ізоляції від суспільства, засуджений 

сприймає позбавлення ним свободи в якості певного «акту соціального 

таврування», усвідомлюючи власну соціальну неповноцінність [201, с. 29]. 

Таким чином, той засуджений злочинець-професіонал, котрий забажає 

відмовитись від злочинної ідеології та моралі злочинного світу, захоче після 

відбування покарання у найбільш допустимій формі соціалізуватися, буде 

неодмінно стикатися зі внутрішнім бар’єром неприязні до подальшого 
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нехтування ним суспільством і зверхності законослухняного суспільства до 

осіб, які відбули покарання в місцях позбавлення волі. 

Варто наголосити на тому, що в реальній дійсності позбавлені волі 

люди вже навіть на рівні назви (в’язні, злочинці, тюремники, «зеки», 

каторжники тощо) зараховувалися у соціально виключену групу, що, як 

зазначає С.О. Троцюк, формує у засудженого відчуття меншовартості [292, 

с. 190]. Це пояснюється тим, що система цінностей засуджених до 

позбавлення волі, їх манери поведінки, мовленнєві стилі (жаргон, «блатна 

мова», «фєня» тощо) як і багато інших їхніх специфічних характерологічних 

ознак відштовхує людей, заставляє їх переживати страх, недовіру, відразу 

щодо тих, хто відбуває покарання в місцях позбавлення волі або й навіть 

щодо колишніх засуджених. Українська вчена Є.С. Макогончук звертає увагу 

на те, що питання захисту прав і свобод ув’язнених не є пріоритетним, тому 

упереджене й гандикапне ставлення до них є «досить часто соціально 

ексклюзивним, тобто таким, що соціально, морально, фізично ізолює їх від 

соціуму» [174, с. 36]. 

Що ж стосується кримінально-виконавчої характеристики особистості 

професійного злочинця, який відбуває покарання у виді позбавлення волі, то, 

спершу, слід звернути увагу на те, що у чинному кримінальному та 

кримінально-виконавчому законодавстві законодавцем використовуються 

такі поняття, як «виправлення», «ступінь виправлення», «став на шлях 

виправлення», «довів своє виправлення», «сумлінна поведінка», «сумлінне 

ставлення до праці» тощо, як такі, що за змістом та сутністю «узагальнюють 

певні результати процесу виконання покарання у виді позбавлення волі, є 

матеріальною підставою для прийняття певних правових рішень щодо змін у 

порядку та умов виконання й відбування цього покарання». 

В.Я. Конопельський наголошує на тому, що категорія «виправлення» є 

базовою, такою, що визначає напрям та зміст досить тривалого за часом та 

складного за змістом процесу карально-виховного впливу на засуджену 

особу, в той же час є результатом цього процесу [129, с. 163].  
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Окрім того, важливо наголосити на тому, що виправлення професійних 

злочинців через їх виховання та перевиховання не повинно ґрунтуватись на 

принципах «ламання волі» цих засуджених, що було основою радянської 

пенітенціарної системи. У сенсі ч. 1 ст. 6 КВК України [145], виправлення 

засудженого – це процес позитивних змін, які відбуваються в його 

особистості та створюють у нього готовність до самокерованої 

правослухняної поведінки. Так, на сьогоднішній день немає сумнівів в тому, 

що для того щоб таке суворе кримінальне покарання як позбавлення волі 

мало виховний характер на свідомість злочинця-професіонала, тобто, 

сприяло трансформації його особистості, ні в якій мірі не слід «ламати волю» 

засудженого. Необхідно сприяти саме змін її спрямованості. Виховний 

процес, що супроводжується зміною поглядів і способу життя дорослої, 

морально сформованої людини (навіть, якщо результат цього процесу 

формування моралі є деструктивним, таким, що спричинив вчинення особою 

кримінального правопорушення), повинен бути заснований на глибокому, 

всеохоплюючому врахуванні психологічних особливостей, якостей 

засуджених та їх колективів. Тобто, у широкому сенсі мають враховуватись: 

1. Загальні об’єктивні уявлення про деструктивність особистості 

професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі. 

Той факт, що особа була засуджена до позбавлення волі за вчинення 

кримінальних правопорушень на професійній основі, дозволяє формувати 

відносно цієї особи базові стереотипні підходи виховання та перевиховання її 

особистості кримінально-виконавчими методами, що ґрунтуються на 

загальних уявленнях про особистість злочинця-професіонала та про її 

небезпечність, котра визначається видом її кримінального покарання. Те, що 

основним покаранням, яке призначається професійним злочинцям, є саме 

позбавлення, а не, наприклад, обмеження волі, пояснюється наявністю в 

санкціях статей кримінального закону, які порушують злочинці-

професіонали, саме виду покарання у виді позбавлення волі. Для 

професійних злочинців, як ми вже відзначали, характерні такі кримінальні 
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правопорушення як: вбивство; крадіжка і шахрайство; розбій і грабіж; 

незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення наркотичних 

засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів тощо. Наприклад, за період 

2015-2016 років: 1) за період з січня по грудень 2015 року було вчинено 7993 

умисних вбивств, при цьому з них 8 на замовлення, шахрайство було вчинено 

45 653 рази, грабіж – 22 077, створення злочинної організації – 4, а сприяння 

учасникам ЗО та укриття їх злочинної діяльності – 87; 2) виявлено 

організованих груп і злочинних організацій у липні 2016 року – 80, з них 

закінчено кримінальні провадження за статтею «розбій» – 57 фактів; грабіж – 

16, вимагання – 6, злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів – 50,  крадіжка – 107, контрабанда 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, або 

фальсифікованих лікарських засобів – 2, хабарництво та отримання 

неправомірної вигоди – 17; 3) виявлено організованих груп і злочинних 

організацій у грудні 2016 – 136, з них закінчено кримінальні провадження за 

статтею «розбій» – 99 фактів; грабіж – 19, вимагання – 16, злочини у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів – 118,  крадіжка – 193, контрабанда наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, або фальсифікованих 

лікарських засобів – 39 [93].  

Тобто, небезпечність особистості презюмується законодавцем у 

залежності від виду та характеру кримінального правопорушення, який 

вчинив «професіонал». Тому, можна дійти висновку, що вид покарання є 

похідним відображенням діянь злочинця, на основі якого формується 

загальне уявлення про небезпечність відповідної особи, рівень 

деструктивності його морально-психологічних складових; 

2. Індивідуалізовані (уточнені) об’єктивні уявлення про 

деструктивність особистості професійного злочинця, який відбуває 

покарання в місцях позбавлення волі. Стереотипне уявлення про міру 

деструктивності особистості професійного злочинця, який відбуває 
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покарання в місцях позбавлення волі, уточнюється відносно кожної особи 

мірою її кримінального покарання, яке визначається судом, із врахуванням 

рецидиву, характеру та рівня суспільної небезпеки раніше скоєних 

кримінальних правопорушень, обставин, в силу яких виправний вплив 

попереднього покарання виявився недостатнім (якщо це покарання мало 

місце), а також, враховуючи характер і рівень суспільної небезпеки знову 

скоєних кримінальних правопорушень. 

Разом із цим, наголосимо на тому, що по сьогодні кримінально-

виконавче законодавство України не оперує терміном «кримінально-

виконавча характеристика засудженого», що, на думку вчених, можна 

пояснити «відсутністю ґрунтовних наукових досліджень у цьому напрямку» 

[126, с. 198], а також наявною множинністю підходів до визначення 

вказаного поняття. Однак, приймаючи до уваги основні наукові інтерпретації 

означеного терміну, що містяться у спеціальній юридичній літературі та 

наукових розвідках [див. напр.: 33, с. 39‒40; 34, с. 9; 72, с. 190; 80, с. 130; 126, 

с. 198; 189, с. 109–110], вважаємо, що «кримінально-виконавча 

характеристика особистості професійного злочинця, який відбуває покарання 

в місцях позбавлення волі», означає комплекс об’єктивної (про місце та 

режим відбування покарання, про забезпеченість зайнятістю в умовах 

ізоляції тощо, з одного боку, та фактичну модель життя після звільнення, з 

іншого боку) та суб’єктивної (відношення засудженого злочинця-

професіонала до суспільно корисної праці, освіти тощо) інформації, яка 

сукупно дає достатнє уявлення про рівень трансформації особистості 

професійного злочинця у законослухняну особистість та готовність цього 

засудженого (або ж звільненого від відбування покарання) злочинця-

професіонала вести після відбування покарання законослухняний спосіб 

життя. Між тим, дослідження цієї характеристики на достатньому рівні, у 

свою чергу, вимагає ретельного вивчення взаємозв’язку внутрішніх 

мотиваційних причин вчинення професійним злочинцем кримінального 

правопорушення з морально-психологічними трансформаціями особистості 
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злочинця-професіонала у процесі відбування покарання у виді позбавлення 

волі, котрі безпосереднім чином проявляються в об’єктивній дійсності (на цю 

обставину також вже частково звертала увагу О.Я. Тищенко [див. напр. 291, 

с. 245]), а саме у поведінці засудженого. 

Таким чином, в межах кримінально-виконавчої характеристики 

особистості професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях 

позбавлення волі, вважаємо за доцільне розглянути наступні елементи 

означеної характеристики: 

1. Режим відбування покарання засуджених професійних злочинців до 

позбавлення волі. Важко переоцінити важливість показників (ознак), котрі 

характеризують режим відбування покарання засудженим злочинцем-

професіоналом, зважаючи на те, що ці показники дають достатню 

можливість для того, щоби проаналізувати поведінку засудженого злочинця 

під час відбування покарання та після його звільнення, що, в свою чергу, 

дозволяє вибрати оптимальний набір засобів попередження рецидиву 

кримінального правопорушення з боку відповідної особи. У цьому контексті 

російський кримінолог А.О. Забеліч звертає увагу на те, що особи, які 

зарекомендували себе позитивно під час відбування покарання, виглядають 

більш благополучно з точки зору перспективи соціальної адаптації після 

звільнення [98, с. 51].  

Загальновідомо, що правильно організований процес виправлення 

особистості засудженого професійного злочинця за допомогою режиму 

відбування покарання повинен забезпечувати усвідомлене прийняття 

засудженими необхідності дисципліни та певних моделей поведінки в 

суспільстві. Це, в свою чергу, є однією з основ ліквідації соціально-

психологічних дефектів особистості злочинця. У результаті впливу 

дисциплінарних вимог, правил і норм у засуджених формуються та 

розвиваються такі позитивні якості особистості як зібраність, 

відповідальність, а, окрім того, ліквідується безвольність та виробляється 

стійкий позитивний стереотип поведінки.  
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Крім того, необхідно погодитися з тим, що встановлення правил 

режиму відбування покарання має бути завжди психологічно обґрунтованим, 

відповідним науковим вимогам організації системи виправлення та 

перевиховання засуджених професійних злочинців. Врахування зазначених 

нами передумов у побудові правил режиму, поза сумнівами, зумовить 

оптимальний вплив на психіку засудженого злочинця-професіонала, розвине 

необхідні якості особистості, а тобто – зумовить якісну трансформацію 

особистості злочинця. Відповідно, використання режиму відбування 

покарання як засобу виправлення та перевиховання особистості засудженого 

професійного злочинця «повинно носити не самостійний характер, а бути 

частиною величезної системи всієї психолого-пенітенціарної роботи з даною 

категорією осіб». Таким чином, як зазначають В.Б. Салахова та 

Р.І. Хайрудінова, «організація режиму повинна забезпечувати створення 

певної напруженості, сприятливої для розвитку особистості, а також не 

зумовити зриву психічної діяльності» [266, с. 100]. 

На сьогодні основними вимогами режиму в місцях позбавлення волі, як 

зазначається у кримінологічних розвідках, є: 1) обов’язкова ізоляція 

засуджених і постійний нагляд за ними для того, щоб виключалася 

можливість вчинення ними нових кримінальних правопорушень чи інших 

антигромадських вчинків; 2) точне й неухильне виконання ними своїх 

громадських обов’язків; 3) різні умови тримання відповідно до характеру та 

ступеня суспільної небезпеки вчиненого злочину, особи й поведінки 

засудженого. Зокрема, у колонії встановлюється суворо регламентований 

внутрішній розпорядок, а тому, як зазначає український кримінолог 

О.П. Доробалюк, зберігання засудженими при собі грошей та цінних речей, а 

також предметів, які заборонено використовувати в установах, не 

допускається. Перелік і кількість предметів та речей, які засуджені можуть 

мати при собі, а також порядок вилучення предметів, які заборонено 

використовувати в установах, встановлено Правилами внутрішнього 

розпорядку [87, с. 57]. Отже, режим відбування покарання професійних 
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злочинців, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, формально 

сприяє досягненню цілей покарання, оскільки, враховує вимоги 

Європейських пенітенціарних (в’язничних) правил 2006 року [92], якими 

закріплюється необхідність організації виховного впливу на засуджених, з 

тим щоби створити необхідні умови для їх подальшої реінтеграції у вільне 

суспільство. 

Зважаючи на те, що в межах кримінологічної доктрини діалектично 

обумовлено наявність впливу на засудженого як факторів, дія яких сприяє 

позитивним змінам, так і тих, котрі посилюють вже існуючі в особи 

морально-психологічні деформації та/або створюють нові, слід погодитись із 

українським кримінологом М.Ю. Валуйською у тому, що «засуджений 

постійно відчуває на собі кримінологічно значущий вплив, який може бути 

як позитивним, так і негативним» [44, с. 161]. Власне, зазначене частково 

підтверджується результатами нашого аналізу основних елементів морально-

психологічної характеристики злочинців-професіоналів, що відбувають 

покарання в місцях позбавлення волі (підрозділ 2.3 цієї дисертації), який 

сукупно не дозволяє ігнорувати того факту, що сам факт ізоляції від 

законослухняного суспільства та умови відбування покарання у виді 

позбавлення волі суттєво та неоднозначно (в окремих випадках цей вплив 

позитивний та благотворний, а в окремих випадках – негативний, 

деструктивний) відображаються на стані психіки засудженого професійного 

злочинця. 

Загалом, позиція про те, що покарання злочинців-професіоналів у виді 

позбавлення волі не справляється зі своїм призначенням, підтверджується 

тим, що звільнені засуджені вчиняють нові кримінальні правопорушення 

протягом перших п’яти «вільних» років. Ця проблема є типовою не лише для 

України, що випливає з аналізу зарубіжного досвіду виправлення засуджених 

професійних злочинців. Приміром, російський кримінолог А.О. Забеліч 

зазначає, що професійні злочинці в Росії скоюють нові кримінальні 

правопорушення, перебуваючи на волі менше 2 років [97, с. 17], що цілком 
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закономірно, адже, як ми вже зазначали, сам факт відбування покарання у 

місцях позбавлення волі накладає негативний відбиток на фізичний і 

психічний стан покараного, що «підвищує його криміногенність після 

звільнення» [71, с. 53]. Специфічним чином цей «негативний відбиток» 

відображається на професійних злочинцях, чому сприяють численні 

об’єктивні та суб’єктивні фактори, котрі є суттєвими бар’єрами для 

досягнення цілей покарання в існуючих умовах відбування покарання. До 

вказаних факторів слід віднести: 

1) стабільність ідеології злочинного світу в якості основоположної ідеї 

паразитарного існування професійного злочинця. Ставлення обвинуваченого 

до того, чи визнає він свою вину, чи розкаюється у вчиненому, є 

кримінологічно значущим показником морально-правової занедбаності таких 

осіб і дозволяє судити про ступінь їхньої антисуспільної спрямованості [133, 

с. 283]. Поміж тим, вже на момент відбування покарання за вчинені злочини 

засуджений до позбавлення волі має змогу переосмислити свої вчинки, за які 

його покарано. У тих випадках, коли засуджений, будучи обвинуваченим, не 

розкаювався у своїх злочинах, не визнав своєї вини у вчиненні злочину, 

виправдовував свої злочинні дії, або ж розкаювався у вчиненні протиправних 

дій лише поверхнево чи умисно показово, за час перебування в ізоляції від 

суспільства, засуджений може поглянути на свої кримінально карні діяння 

або під зовсім іншим кутом, або ствердитись у своїх переконаннях. 

Проблематичним є те, що місця позбавлення волі, що паралельно законним 

правилам поведінки в цих установах, також функціонують за «законами» та 

принципами злочинного світу, що очевидно не може в необхідній мірі 

сприяти відмові злочинця-професіонала від паразитарного способу існування 

та, відповідно, сприяти його каяттю, виправленню. Професійні злочинці, що 

відбувають покарання, замість того, щоби переосмислити свою модель 

поведінки, стверджуються в ній. 

Окрім об’єктивних умов, що є суттєвими бар’єрами для трансформації 

особистості професійного злочинця (тобто, є такими, що унеможливлюють 
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процес відмови від злочинної ідеології у процесі каяття, через 

унеможливлення каяття в середовищі, яке зневажає законні моделі існування 

та покаяння у вчиненні протиправних дій), слід відзначити також і 

суб’єктивний бар’єр трансформації особистості злочинця-професіонала в 

межах розглядуваного питання. Основним таким бар’єром є переконливість 

злочинної ідеології для означеної категорії засуджених. Зокрема, 

Є.В. Сурнаков вказує, що поставити на шлях виправлення подібного роду 

злочинців дуже складно, так як без професійної злочинної діяльності вони не 

бачать себе в житті [285, с. 75]. Проте, професійні злочинці «не бачать себе у 

житті без злочинної діяльності» не тому, що їх примітивізм не дозволяє їм 

розгледіти інші альтернативні моделі існування, котрими не порушувався би 

закон, а тому, що порушення закону для них є найбільш привабливим 

способом існування. У цьому контексті слід мати на увазі, що прихильність 

злочинця-професіонала до кримінальної субкультури, засвоєння цим 

злочинцем норм злочинної моралі, філософії та паразитарних «цінностей» 

здійснюється, як правило, особою, яка з тих чи інших причин не отримала 

визнання (на тому рівні, який би її задовольнив) в законослухняному 

суспільстві й вирішила досягти це визнання, принаймні, в кримінальному 

світі. Саме тому, можливості суспільно корисної діяльності у 

законослухняному суспільстві ці особи взагалі не розглядають. 

Тобто, стабільність ідеології злочинного світу є бар’єром для 

виховання та перевиховання режимом відбування покарання у силу того, що 

поміж з цим режимом діють «режимні правила» в’язничної субкультури, які 

об’єктивно унеможливлюють виправлення деформованої особистості, з 

одного боку, а, з іншого боку – паразитарний спосіб існування злочинця є 

найбільш привабливим для нього, у порівняні із законним способом 

існування, котрий потребує достатньої соціалізації, долучення до суспільно 

корисної праці, участі в соціальному житті тощо; 

2) повернення у знайоме і комфортне для нього середовище, яке 

підтримувало його (а також, як правило, і його сім’ю) протягом усього 
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періоду відбування покарання та готове «допомогти» і після відбування ним 

покарання. Незважаючи на те, що суспільство вимагає й очікує від 

професійного злочинця, що відбув покарання у виді позбавлення волі, що він 

відмовиться від своєї професійної злочинної діяльності, соціалізується і стане 

безпечним членом суспільства, корисним для суспільства, слід взяти до уваги 

те, що у більшій частині, після відбування покарання, злочинець-професіонал 

виявляється непотрібним законослухняному суспільству, яке його ігнорує і 

часто ганьбує ним. У той же час, в тому випадку, якщо злочинець-

професіонал, відбуваючи покарання не дискредитував себе, а, відповідно, не 

був знижений у своїй «ієрархічній» позиції в злочинному світі (не став, 

насамперед, «скривдженим»), він може розраховувати на усіляку підтримку, 

у тому числі і матеріальну, від злочинного світу, який очікуватиме від нього 

швидкої та оптимальної «акліматизації» та повернення до своєї злочинної 

професійної діяльності. Зрозуміло, «підтримка» злочинного світу в найбільш 

важкі життєві моменти злочинця-професіонала, що відбув покарання, чинить 

додатковий негативний стверджувальний вплив на особистість 

«професіонала», в силу чого, він все більше асоціює себе з іншими 

представниками злочинного світу та, відповідно, не бачить себе в ролі 

законослухняного громадянина; 

3) негативний вплив місць позбавлення волі на особистість 

професійного злочинця. Американська журналістка Дж. Мітфорд, 

аналізуючи американську пенітенціарну систему, у своєму дослідженні 

«В’язничний бізнес» справедливо зазначила, що суспільство створює 

в’язницю за своїм образом і подобою [177, с. 345]. Проте, слід мати на увазі, 

що в’язничний світ, віддзеркалюючи морально-психологічний стан 

законослухняного суспільства, убирає в себе саме найгірші якості 

законослухняного світу, спотворено посилюючи їх у власних проявах. Тому, 

в’язничний світ – це посилений концентрат усього негативного, чим хворіє 

наш світ.  
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Законослухняні громадяни, як правило, вважають, що, чим більше осіб, 

котрі вчинили злочинне діяння, відбувають покарання, тим життя в межах 

законослухняного суспільства буде безпечніше. Однак в об’єктивній 

дійсності це далеко не так, що також підтверджують сучасні психологи, які 

стверджують, що «чим більше часу особа проводить у тюрмі або колонії, тим 

більше вона стає схильною до незворотних змін у психіці» [154, с. 134]. 

Більш того, українські кримінологи зазначають, що багаторічна практика 

доводить, що позбавлення волі на строк понад десять років веде не до 

виправлення засудженого, а навпаки, до деградації особистості, тому тюрма, 

серед іншого, не є установою для виправлення осіб, засуджених до довічного 

позбавлення волі [81, с. 215]. Проте, це є специфічним не лише для вказаних 

категорій осіб, але й для тих, хто пробув у місцях позбавлення волі декілька 

років; 

2. Кількість заохочень і стягнень професійних злочинців, які 

відбувають покарання в місцях позбавлення волі. У Мінімальних 

стандартних правилах поводження із засудженими рекомендується 

застосовувати до засуджених заходи заохочення з метою формування у них 

почуття відповідальності та навичок, котрі будуть суттєво сприяти їх 

реінтеграції у законослухняне суспільство, а, разом із тим, допоможуть 

виконувати вимоги законності та задовольняти їхні життєві потреби. Ці 

рекомендації у достатній мірі враховані чинним КВК України, у якому, 

зокрема, в ст. 130 зазначається, що за виконання покладених обов’язків та 

додержання правил поведінки, встановлених цим Кодексом та правилами 

внутрішнього розпорядку колонії, дотримання правил трудового розпорядку 

та вимог безпеки праці до осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення 

волі, можуть застосовуватися такі заходи заохочення: подяка; дострокове 

зняття раніше накладеного стягнення; нагородження похвальною грамотою; 

присвоєння почесного звання «кращий за поведінкою», «активний учасник 

самодіяльності» тощо; виплата грошової премії; нагородження подарунком; 

переведення на поліпшені умови тримання; надання дозволу для виїзду за 
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межі колонії з метою відвідування рідних до семи діб засудженим, які 

тримаються у дільницях соціальної реабілітації виправних колоній 

мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання та середнього 

рівня безпеки; надання додаткового короткострокового або тривалого 

побачення; дозвіл додатково витрачати гроші для придбання продуктів 

харчування і предметів першої потреби в сумі до п’ятдесяти відсотків 

мінімального розміру заробітної плати; збільшення тривалості прогулянки 

засудженим, які тримаються в дільницях посиленого контролю колоній і 

приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня 

безпеки, до двох годин. 

Зважаючи на те, що засуджені заохочуються не лише за 

дисциплінованість, але й за особливі прояви сприятливої трансформації 

особистості (зокрема, участь засуджених у виховних заходах, які проводяться 

в колоніях; загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених; 

участь у самодіяльних організаціях, що є добровільною справою кожного 

засудженого, його соціально корисна активність тощо), можна дійти 

висновку, що наявність заохочень та відсутність стягнень (зокрема, такі 

накладаються за невиконання покладених обов’язків та порушення 

встановлених заборон до осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення 

волі; злісним порушенням установленого порядку відбування покарання є, 

приміром, вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів, виготовлення, 

зберігання, придбання, розповсюдження інших заборонених предметів, 

участь у настільних азартних та інших іграх з метою здобуття матеріальної 

чи іншої вигоди тощо) формально вказують на позитивну трансформацію 

особистості злочинця-професіонала, який відбуває покарання в місцях 

позбавлення волі. Разом із тим, у оцінці готовності засуджених до 

позбавлення волі злочинців-професіоналів до законослухняного існування 

слід враховувати морально-психологічну специфіку цієї категорії злочинців, 

яку ми вже вище розглядали. Так, слід враховувати, що окремі види 
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(категорії) «професіоналів» за їх кастовим становищем (головним чином, так 

званні «злодії в законі»), відбуваючи покарання у виді позбавлення волі, 

відверто негативно ставляться до адміністрації колонії, зневажають 

правилами внутрішнього розпорядку колонії, проте, під час порушення цих 

правил (вчиняючи кримінальні правопорушення чи дисциплінарні 

проступки) не потрапляють в поле зору адміністрації колонії (увагу 

повноважних осіб переймають у цей час на себе, приміром, 

«громовідвідники»). Більш того, виглядаючи «непорушниками», ці категорії 

професійних злочинців, також, у безпосередньому спілкуванні з 

адміністрацією колонії, проявляють повагу та спілкуються з повноважними 

особами ввічливо, у результаті чого, може з’явитись хибне враження, що ці 

засуджені, хоча й не беруть участі, приміром, у самодіяльних організаціях, 

проте, є законослухняними засудженими, що виправляються, позитивно 

перевиховуються; 

3. Участь професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях 

позбавлення волі, у роботі самодіяльних організацій. Забезпечення 

позитивізму у виховному процесі із засудженими досягається винятково за 

умов налагодження всебічного та системного характеру застосування всього 

арсеналу виховних заходів у діяльності установ виконання покарань [45, 

с. 154]. У цьому контексті не можна недооцінити виховний вплив на осіб, що 

відбувають покарання в місцях позбавлення волі, самодіяльної організації 

засуджених. Відповідно до ст. 127 КВК України самодіяльні організації 

засуджених до позбавлення волі створюються в колоніях з метою розвитку в 

засуджених корисної ініціативи (участь у самодіяльних організаціях є 

добровільною справою кожного засудженого), соціальної активності, 

здорових міжособових взаємовідносин, участі у вирішенні питань організації 

праці, навчання, відпочинку, побуту, впливу на виправлення засуджених, 

розвитку корисних соціальних зв’язків. 

Вважаємо за можливе припустити позитивну трансформацію 

особистості професійного злочинця, котрий добровільно і дійсно бере участь 
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у роботі самодіяльних організацій, що випливає з мети діяльності цих 

організацій та її фактичної реалізації, які сукупно, як правило, відверто 

суперечать «ідеалам» та принципам злочинної ідеології, проте, не у всіх 

об’єктивних виразах участі у роботі самодіяльних організацій. Приміром, як 

зазначають українські кримінологи, самодіяльні організації засуджених: 

сприяють адміністрації виправних установ у підтриманні дисципліни та 

порядку; займаються підтриманням чистоти та порядку в приміщеннях і на 

території; організовують художню самодіяльність та фізкультурну роботу; 

займаються розвитком бібліотечної справи та розгортання роботи з 

читачами; активізують виробничу діяльність та сприяють дотриманню 

виробничої санітарії тощо [35, с. 196; 45, с. 160; 282, с. 426]. З урахуванням 

викладеного, слід також звернути увагу на те, що більшість засуджених до 

позбавлення волі нейтрально сприймає виховні заходи. Найкраще ставлення 

засуджених до культурно-масової роботи, значно гірше – до агітаційної та 

пропагандистської роботи, що є цілком логічним, оскільки, агітаційна та 

пропагандистська робота може прямо вступати у дисонанс зі злочинним 

світоглядом, принципами особистості засудженого злочинця-професіонала. 

Окрім того, засуджені часто позитивно сприймають фізичне виховання. 

О.П. Доробалюк, зокрема, зауважує, що засуджені «намагаються за 

допомогою фізичної зарядки та інших методів підтримувати організм у 

гарній фізичній формі, вести здоровий спосіб життя у місцях позбавлення 

волі та за їх межами після звільнення» [87, с. 58–59]. У зв’язку із цим, 

можемо припустити, що участь професійного злочинця у роботі 

самодіяльних організацій може бути частиною підтримання рівня власної 

злочинної кваліфікації чи підвищення рівня цієї кваліфікації. Зокрема, участь 

в організації художньої самодіяльності та фізкультурної роботи може бути 

цікавою для тих засуджених «професіоналів», котрі спеціалізуються на 

насильницьких кримінальних правопорушеннях, а участь у розвитку 

бібліотечної справи та розгортання роботи з читачами – для представників 

так званої «білокомірцевої» злочинності; 
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4. Характеристика ставлення професійного злочинця, який відбуває 

покарання в місцях позбавлення волі, до праці. Означений елемент 

кримінально-виконавчої характеристики особистості злочинця-професіонала, 

який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, складно недооцінити, 

беручи до уваги важливість праці, а також ставлення до неї під час соціальної 

реабілітації осіб, які відбувають покарання. Не можна заперечувати той факт, 

що праця засуджених має виступати найважливішим засобом соціалізації 

особистості, сприяти збереженню психічної рівноваги засуджених в умовах 

позбавлення волі. Це, як ми вже зазначали в межах підрозділу 2.1 цієї 

дисертації, пояснюється тим, що, з одного боку, праця осіб, що відбувають 

покарання в місцях позбавлення волі, сприяє набуттю ними корисних 

навичок і професій, які могли б знадобитися їм після вивільнення [313, с. 3], 

а, з іншого боку, трудова діяльність в умовах позбавлення волі, запобігає 

згубному впливу неробства [315, с. 7], зважаючи на те, що відсутність 

постійної роботи і соціального пакету, як правило, збільшує ймовірність 

використання засудженими злочинного стереотипу поведінки [315, с. 89]. 

Безумовно, саме завдяки праці засуджені стають більш свідомими, 

дисциплінованими, відповідальними не тільки за себе, але і за своїх 

товаришів. Праця як засіб виконання покарання формує та якісно закріплює в 

особистості засудженого позитивні морально-етичні якості. В цілому вплив 

праці на особистість злочинця має глобальний і складний характер, 

глобальність чого, перш за все, полягає в широті завдань, на вирішення яких 

спрямована трудова діяльність (зміна сформованої особистості), а складність 

– у тому, що багато засуджених практично не мають трудових навичок і 

переважно негативно ставляться до своєї особистої участі в трудовому 

процесі. Таким чином, організація праці, так само як і режиму виконання 

покарання – це засоби, спрямовані на виправлення та перевиховання 

особистості засуджених, які повинні бути пов’язаними з організацією 

психолого-пенітенціарних методів впливу у кримінально-виконавчій системі. 

Між тим, негативне ставлення засуджених до праці в умовах виконання 



136 

 

покарання значною мірою визначає їх соціально-психологічні дефекти, котрі 

проявляються у відсутності гармонійного співвідношення між потребами та 

мірою праці. В даному аспекті погодимось з тими вченими, які наголошують 

на тому, що метою праці в умовах ізоляції від законослухняного суспільства 

є зміна особистості злочинця з укоріненою паразитарною психологією, 

допомога в знаходженні свого місця у житті та в становленні цього 

засудженого в якості повноправного члена суспільства [266, с. 101]. 

Однак, якщо трудова діяльність засуджених до позбавлення волі є 

корисною в означених контекстах, перш за все, саме для психофізіологічного 

стану здоров’я засудженого та для суспільства, яке очікує від засудженого 

виправлення (у цьому опосередковано зацікавлені засуджені чи взагалі у 

цьому не зацікавлені, перебуваючи у психологічному стані саморуйнування), 

то якість виконання ним роботи може позначитись на його подальшій долі у 

колонії (у цьому безпосередньо зацікавлені засуджені).  

У кримінальному законодавстві, а саме у ст.ст. 81 та 82 Кримінального 

кодексу України [144] містяться умови та порядок умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання 

більш м’яким. При цьому, як слушно зазначає В.Я. Конопельський, такий 

рівень виправлення засудженого, як «став на шлях виправлення» у 

кримінальному законодавстві не розкривається, водночас поняття «довів своє 

виправлення» передбачає наявність сумлінної поведінки та ставлення до 

праці [129, с. 165]. При цьому українські вчені А.Х. Степанюк та І.С. Яковець 

зауважують, що сумлінне ставлення до праці формально констатує прагнення 

засудженого до перевиконання встановлених норм виробітку або зразкового 

виконання робіт, а також відшкодування збитків, заподіяних кримінальним 

правопорушенням, й надання матеріальної допомоги сім’ї, або виплати 

аліментів [282, с. 227]. У зв’язку із цим, не можна ігнорувати того факту, що 

засуджені професійні злочинці можуть бути зацікавлені у трудовій 

діяльності, імітації сумлінної праці для того, щоби швидше отримати 
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можливість повернутись до професійної злочинної діяльності поза межами 

колонії. 

Отже, слід мати на увазі, що професійні злочинці традиційно 

зневажливо ставляться до праці, працьовитості, та, як ми вже зазначали, 

уникають трудової діяльності в умовах позбавлення волі. Ті ж з них, хто 

бажає швидше звільнитися від відбування покарання, фальшують участь у 

трудовій діяльності, а саме: беруть певні трудові завдання, які за них 

виконують їх «шістки». У зв’язку із цим, об’єктивна оцінка готовності 

засудженого до позбавлення волі професійного злочинця на основі цього 

показника кримінально-виконавчої характеристики має ґрунтуватись не на 

самому факті залучення засудженого до суспільно корисної праці та об’єму 

виконуваної ним роботи, а на дослідженні: безпосередньості участі 

засудженого у трудовому процесі; якості та сумлінності виконання 

засудженим власних турових функцій; розпорядження засудженим 

винагородою за працю; 

5. Участь професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях 

позбавлення волі, в освітніх процесах та у релігійному переосмисленні 

особистості. Ще в ХІХ ст. видатний дореволюційний юрист І.Я. Фойницький 

стверджував, що одним з найбільш значущих показників перевиховання 

засудженого в умовах відбування покарання є його ставлення до виховних 

заходів, а також результати цієї участі. При цьому, вчений звертав увагу на 

особливу важливість саме морально-релігійних засобів і методів впливу на 

них [300, с. 59–61]. Відповідно до ст. 128 КВК України у колоніях можуть 

здійснюватися богослужіння та релігійні обряди, в яких можуть брати участь 

засуджені до позбавлення волі з тими обмеженнями, котрі необхідні для 

забезпечення ізоляції, громадської безпеки і встановлені КВК. Поряд із тим, 

ст. 128-1 КВК України гарантується душпастирська опіка засуджених, якщо 

ця опіка, зокрема, не порушує встановлений законом та іншими нормативно-

правовими актами порядок виконання і відбування покарань.  
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Відомий нам досвід розвитку людської цивілізації засвідчує, що релігія 

є ефективним засобом впливу на моральність та духовність особистості [30, 

с. 104; 183, с. 391], та особливо ефективним засобом впливу на психічний 

стан особистості у критичних ситуаціях, особливо при позбавленні волі, що є 

цілком закономірним, оскільки, здійснюючи духовно-моральний вплив 

релігії на людину в умовах ізоляції місць позбавлення волі, вона виконує 

психотерапевтичну і компенсаторну функції «завдяки здатності релігії 

утішати, пом’якшувати стан стресу, виступати моральним стимулятором 

каяття та сприяти моральному очищенню засудженого» [294, с. 136]. Власне, 

на цю обставину звертав увагу ще Святий апостол Павло, наголошуючи: 

«Пам’ятайте про в’язнів, немов із ними були б ви пов’язані, про тих, хто 

страждає».  

Відтак, релігію необхідно розглядати як одну із форм виховання, що 

апелює одночасно як до розуму людини, так і її душі. Дослідження, 

проведене українським кримінологом О.І. Опанасенковим, вказує на те, що 

засуджені характеризуються низьким рівнем релігійності, що зумовлює 

необхідність проведення освітньої і виховної роботи з ними. Як випливає з 

відповідей на запитання «Якщо б Ви були віруючою людиною, то ніколи не 

вчинили злочину?», то «так» відповіли 31 %, «ні» – 43 %, «скоріше так, ніж 

ні» – 6 %, «скоріше ні, ніж так» – 2 %, «завагалися відповісти» 16 % та лише 

1 % відповіли, що людині природно вчинювати злочини. Тому, вчений 

справедливо вважає, що важливою умовою релігійного виховання 

засуджених до позбавлення волі є зміна їх ціннісних орієнтацій у світогляді 

людини [194, с. 219, 221], що особливо актуалізується фактичною 

неспроможністю державних інституцій забезпечити в умовах установ 

виконання покарань ресоціалізації засуджених, котра дозволила би їм у 

майбутньому успішно реінтегруватись у суспільство [253, с. 22]. При цьому, 

особливим чином це стосується релігійного виховання засуджених жінок, 

серед яких більше, ніж серед засуджених чоловіків, осіб, схильних до впливу 

релігії. Н.П. Краснова наголошує, що «усі явища життя й навіть свої вчинки 
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вони часом пов’язують з волею Бога, вірять у прикмети, сни, ворожіння й 

прогнози. Трапляються серед жінок і сектантки, які дійшли у своєму 

релігійному фанатизмі до злочину. Значна частина засуджених хоча й не 

вірять в Бога, але дотримуються релігійних обрядів. Це пов’язане з тим, що їх 

захоплює емоційний й естетичний бік релігійних обрядів. До релігійного 

виховання залучають священнослужителів, які проповідують етично-

релігійні принципи» [134, с. 100]. 

З цього випливає, що навернення до релігії засуджених до позбавлення 

волі є формально позитивним зрушенням у процесі їх трансформації 

особистості, проте, слід мати на увазі, що не всі релігії благотворно 

впливають на психіку людини. Таким чином, навернення засудженого до 

деструктивних релігійних течій, навпаки, може загострити деформацію 

морально-психологічних складових особистості, трансформувати особистість 

злочинця у особистість фанатичного злочинця, котрий буде вчиняти 

кримінальні правопорушення, керуючись спотвореним уявленням про Бога, 

моральність та законослухняність. Більш того, велика частина злочинців-

професіоналів вважає себе правовірними, «малогрішними» (чи виправдано 

грішними) людьми, перед вчиненням кримінального правопорушення 

відвідують церкву, замовляють молебні й інші церковні треби, з тим, щоби 

Бог їм допоміг у вчиненні кримінально карного посягання, подібні дії 

вчиняють і після закінчення посягання, дякуючи Богу, що Він їм начебто 

допоміг у вчиненні кримінального правопорушення. Вважаємо, що зазначені 

обставини слід враховувати у першу чергу, оцінюючи готовність 

засудженого професійного злочинця до виправлення, зважаючи лише на факт 

навернення засудженого професійного злочинця до релігії.  

Поряд із тим, не меншу увагу кримінологи звертають також на 

виховний вплив освіти, що сприяє переродженню особистості засудженого 

професійного злочинця. Наукові розвідки багатьох вчених показують, що 

освітній рівень є суттєвою характеристикою особистості людини взагалі і 

досліджуваної категорії засуджених зокрема. Вчені, що розглядають високий 
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освітній рівень в якості антикриміногенного фактору, справедливо 

наголошують на такій закономірності: чим вищий рівень освіти людини, тим 

менш імовірно вчинення цією людиною кримінального правопорушення 

[301, с. 23]. У зв’язку із цим, в останнє десятиліття засудженим надається 

право на отримання вищої професійної освіти в умовах позбавлення свободи, 

що, на нашу думку, поряд з режимом виконання покарання та сприяння 

зайнятості суспільно корисною працею, є найбільш ефективним у контексті 

виправлення і ресоціалізації засуджених засобом трансформації особистості 

злочинця-професіонала. Пов’язано це з тим, що навчання, як вважає В.Б. 

Салахова та Р.І. Хайрудінова, є головним детермінантом розвитку 

особистості на всіх етапах вікового становлення особистості. «У процесі 

навчання відбувається формування особистості; формуються знання, вміння і 

навички, необхідні для життєдіяльності індивіда; здійснюються перетворення 

соціально-значущих нормативів і соціалізація особистості в процесі її 

розвитку. Зокрема, в процесі отримання вищої професійної освіти 

підвищуються адаптаційні можливості засуджених (особистісно-

адаптаційний потенціал) і зменшується число протиправних дій у період 

відбування покарання» [266, с. 102]. Попри це, слід мати на увазі, що 

професійні злочинці, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, 

можуть використовувати цю можливість в якості підвищення власної 

кваліфікації для здійснення у майбутньому більш кваліфікованої професійної 

злочинної діяльності. Тому, показники залучення засуджених злочинців-

професіоналів до освітнього процесу не повинні бути вирішальними у 

формуванні висновку про готовність цих осіб до законослухняного існування 

у майбутньому. 

6. Приналежність професійного злочинця, який відбуває покарання в 

місцях позбавлення волі, до поведінкових груп засуджених. Як ми вже 

зазначали, в’язнична субкультура та функціонування засуджених у межах 

кастової системи впливає на ціннісні орієнтири професійних злочинців. У 

ході адаптації до умов ізоляції від законослухняного суспільства, засуджені 
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займають своє місце у в’язничному світі, яке є нестабільним та може 

змінюватись у результаті об’єктивних чи суб’єктивних факторів. Належність 

особи до тієї чи іншої касти та рівень виправлення засудженого сукупно 

суттєво позначається на її поведінці, котра в необхідній мірі дозволяє цій 

особі належати до певних груп засуджених, які стереотипно можна 

розглядати в контексті готовності членів цих груп до подальшого 

законослухняного способу існування. 

Слушним у цьому контексті вважаємо поділ засуджених до 

позбавлення волі, у залежності від ціннісних норм, на які вони орієнтовані, 

розроблений українським вченим-психологом М.М. Хаустом:  

1) актив колонії, що є групою засуджених, котра складається з осіб, які 

твердо встали на шлях виправлення, беруть активну участь в трудовому 

процесі і суспільній діяльності, в організації самоврядування засуджених. 

Поведінка таких осіб в першу чергу регулюється моральними та правовими 

цінностями, орієнтацією на дотримання правил внутрішнього розпорядку, 

прагненням позитивно змінити себе, перебороти злочинні стереотипи й 

надавати допомогу адміністрації установи у протидії насадженню в колонії 

злодійських традицій. Однак, необхідно погодитись із тим, що в ряді 

випадків в актив прагнуть потрапити засуджені, які, «внутрішньо не 

покаявшись у скоєному злочині і не маючи установки на ведення 

законослухняного способу життя після звільнення, у силу корисливих 

інтересів (можливості використання наданих законом пільг і умовно-

дострокового звільнення) демонструють уявну підтримку вимог 

адміністрації». Як ми вже зазначали, професійні злочинці, зважаючи на їх 

морально-психологічні якості, найбільшим чином здатні лицемірити та 

вдавати тих, ким вони не є (особливо це стосується тих злочинців-

професіоналів, що були засуджені до позбавлення волі за шахрайство), хоча, 

такі їх якості не повинні зумовлювати ігнорування можливості їх реального 

виправлення, перевиховання особистості;  
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2) нейтрально-пасивні засуджені особи, які, з одного боку, зовні 

солідарні з офіційними нормами і виконують вимоги адміністрації колонії, а 

з іншого – відкрито не засуджують поведінку порушників режиму, 

ухиляються від прямої підтримки ініціатив адміністрації, оскільки 

дотримуються неофіційних нормам, існуючих в середовищі засуджених. 

Зважаючи на викладене, зазначимо, що велика частина професійних 

злочинців відноситься саме до цієї групи засуджених; 

3) активно-протидіючі ув’язнені, для яких основним регулятором 

поведінки виступають норми, сформульовані в «злодійському законі». Для 

цієї категорії засуджених характерним є: опозиція, а часом і відкрита 

протидія адміністрації колонії; ухилення від участі в суспільно корисній 

праці або реалізація трудової функції без необхідної старанності; прагнення 

домінувати над іншими засудженими і жити за їх рахунок; матеріальна і 

фізична підтримка порушників режиму; категорична неучасть у роботі 

самодіяльних організацій і зневажливе ставлення до них, організація втеч, 

захоплень заручників, масових заворушень. У тій чи іншій мірі до цієї 

категорії засуджених відноситься переважна частина професійних 

засуджених, особливо ті, що не відносяться до кастової еліти в’язничної 

субкультури; 

4) знехтуванні, скривдженні, ізгої – особи, чия поведінка суперечить як 

офіційним (морально-правовим), так і неофіційними («злодійським») нормам 

і звичаям. До даної групи відносяться не тільки засуджені, схильні до 

гомосексуалізму в пасивній формі, або особи, які мають психічні відхилення 

або розумову неповноцінність, але і переможені в карти (ті, що не 

розрахувались з картковими боргами), викриті в крадіжці особистого майна 

засуджених, запідозрені у співробітництві з оперативними працівниками 

[304, с. 14–15]. До цієї групи віднесені ті професійні злочинці, засуджені до 

позбавлення волі, котрі «скомпрометували» себе. 

Отже, підводячи висновок викладеному, наголосимо на наступному: 
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1. Під морально-психологічною характеристикою особистості 

злочинця-професіонала, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, 

слід розуміти комплекс якісних характеристик особистості цієї категорії 

засуджених, головним чином таких, як ставлення до різних соціальних та 

моральних цінностей, міру орієнтації на ці цінності, ставлення до 

правопорядку та правосуддя, котрі: почали формуватися до моменту 

засудження, сприяли зайняттю професійною злочинною діяльністю та в 

певній мірі уточнюються специфічними умовами відбування покарання у 

виді позбавлення волі; у сукупності характеризують ставлення й готовність 

засудженого злочинця-професіонала до виправлення й припинення злочинної 

діяльності під час і після відбуття покарання. 

2. Під поняттям «кримінально-виконавча характеристика особистості 

злочинця-професіонала, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі» 

необхідно розуміти комплекс об’єктивної та суб’єктивної інформації, що 

сукупно дає достатньо цілісне уявлення про рівень трансформації 

особистості професійного злочинця у законослухняну особистість та 

готовність цього засудженого ресоціалізуватись, вести після відбування 

покарання не паразитарний спосіб життя. Основними складовими 

елементами кримінально-виконавчої характеристики особистості 

професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі 

є: режим відбування покарання; кількість заохочень і стягнень; участь у 

роботі самодіяльних організацій; характеристика ставлення до праці, участь в 

трудовому процесі; участь в освітніх процесах та у релігійному 

переосмисленні особистості; приналежність до поведінкових груп 

засуджених. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Під поняттям «особа професійного злочинця» слід розуміти 

соціальну сутність й особистість людини, яка є учасником злочинного світу, 
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прямо чи опосередковано займаючи в ньому відповідне «соціальне» 

становище, а саме людини, котра вчинила кримінальні правопорушення в 

межах певної злочинної спеціальності, в яких проявилася її стійка 

антигромадська спрямованість, направлена на існування в рамках такої 

паразитарної моделі життєдіяльності як професійна злочинна діяльність. 

2. Попри це, слід мати на увазі, що особистість злочинця-професіонала 

відрізняється від особистості злочинця-професіонала, який відбуває 

покарання в місцях позбавлення волі, що обумовлюється зміною середовища 

існування цього злочинця та його реакцією на необхідність виправлення, 

перевиховання, а саме: а) якщо засуджений займається професійною 

пенітенціарною злочинністю, особистість злочинця у такому разі 

відрізняється від особистості професійного злочинця поза межами установи 

виконання покарання, у залежності від міри впливу на особистість в’язничної 

субкультури та умов ізоляції від суспільства; б) якщо засуджений 

відмовляється від професійної злочинної діяльності та злочинної діяльності 

як такої, то у цьому випадку відбувається деструкція особистості злочинця, 

що об’єктивно закінчується у момент звільнення від відбування покарання; 

в) якщо професійна злочинна діяльність з тих чи інших причин припиняється 

лише на період відбування покарання, без відмови засудженого від злочинної 

ідеології, то деструкції особистості злочинця як такої не відбувається; 

г) якщо професійний злочинець в умовах ізоляції відмовляється від 

професійної злочинної діяльності, однак, не від злочинної діяльності загалом, 

можна констатувати трансформацію особистості професійного злочинця у 

звичайну особистість злочинця. 

3. Під поняттям «особистість професійного злочинця, котрий відбуває 

покарання в місцях позбавлення волі» слід розуміти соціальну сутність й 

особистість людини, яка перебуває у місці позбавлення волі, є учасником 

злочинного світу, прямо чи опосередковано займаючи в ньому відповідне 

«соціальне» становище, а саме людини, котра: до засудження займалась 

злочинною професійною діяльністю, за яку її позбавили волі; була засуджена 
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до позбавлення волі за професійну злочинну діяльність й яка, відповідно, 

відбуває покарання та характеризується відповідним ставленням до законної 

дисципліни в місці позбавлення волі й готовністю (неготовністю) до 

виправлення й припинення злочинної діяльності після відбуття покарання. 

4. До основних соціально-демографічних ознак особистості 

професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, 

слід відносити: 

1) вік. Вік засуджених до позбавлення волі професійних злочинців, як 

правило, є вищим середнього віку інших засуджених. Вік цієї категорії 

засуджених конкретизує їх злочинні перспективи: для молодого злочинця 

місце позбавлення волі може оцінюватись в якості «злочинного інституту», в 

якому він підвищить свою злочинну кваліфікацію та кримінальний 

авторитет; для професійного злочинця середнього віку час перебування у 

місцях позбавлення волі може означати завершення активної кар’єри та 

перехід до лав «вчителів», «настоятелів»; 

2) соціальне походження і становище, які дозволяють з’ясувати: 

а) сутність особистості злочинця до моменту його адаптації до умов життя в 

місцях позбавлення волі (у цьому контексті фактично усі засуджені 

професійні злочинці до моменту позбавлення волі зв’язували своє 

матеріальне благополуччя та соціальне становище з кримінальною 

діяльністю, що проявлялось у їх зовнішніх та внутрішніх ознаках); 

б) сутність особистості злочинця-професіонала в аспекті його «соціального» 

становища в колонії (соціальний статус, якого засуджений злочинець «досяг» 

до позбавлення волі, відіграє певну роль у процесі його адаптації у 

в’язничному злочинному світі: авторитети злочинного світу до позбавлення 

волі, як правило, входять у в’язничний світ в якості авторитетних для інших 

засуджених осіб, оскільки, позав’язничний злочинний світ та в’язничний 

чинний світ поєднує спільна злочинна ідеологія, схожа субкультурна 

структура, а також фактичні соціально-економічні зв’язки, котрі являють 

собою злочинну мережу); 
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3) професійна приналежність та/або рід занять. Цей показник є 

неоднорідним, адже, незважаючи на те, що більшість професійних злочинців 

до моменту відбування покарання були безробітними, зневажливо ставились 

до суспільно корисної праці, були долучені до трудового процесу, що 

пояснюється, зокрема тим, що цими злочинцями професійна злочинна 

діяльність реалізовувалась за рахунок їх посад. В межах установ виконання 

покарань переважна частина злочинців-професіоналів ігнорує процес 

залучення до суспільно корисної праці, займаючись відносно активною 

злочинною діяльністю; 

4) стать. Основна частина засуджених до позбавлення волі професійних 

злочинців складається з чоловіків, хоча серед засуджених за шахрайство 

спостерігається велика частка жінок. На сьогоднішній день спостерігається 

тенденція до збільшення частки жінок серед загальної маси засуджених 

професійних злочинців, що пояснюється: а) ростом фемінізації державної 

політики протидії злочинності у рамках якої, до жінок все більше починають 

відноситись так само, як і до чоловіків, не надаючи їм будь-яких преференцій 

для уникнення кримінального покарання; б) збільшенням питомої ваги жінок 

у тих сферах життєдіяльності людини, в яких, раніше переважали чоловіки; 

в) поступовою фемінізацією злочинного світу; г) загальною криміналізацією 

суспільства; 

5) сімейне становище. На відміну від професійних злочинців колишніх 

поколінь, сучасні «професіонали» досить часто мають дружин (зокрема, з 

якими перебувають в офіційних шлюбних відносинах) та дітей, хоча, окремі 

злочинні спеціалізації до сьогодні унеможливлюють збереження злочинцем-

професіоналом родинних зв’язків. При цьому, чоловіки, так само як і жінки, 

котрі відбувають покарання у виді позбавлення волі, та не мають родинних 

зв’язків, сімей (а також ті чоловіки, що не цінують ці зв’язки), в меншій мірі 

бажають виправитись та докласти активних і неудаваних зусиль щодо 

трансформації своєї особистості злочинця-професіонала. 
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5. Морально-психологічна характеристика особистості злочинця-

професіонала, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, являє 

собою комплекс таких її якісних характеристик як ставлення до різних 

соціальних та моральних цінностей, міра орієнтації на ці цінності, ставлення 

до правопорядку та правосуддя, котрі: а) почали формуватися до моменту 

засудження, сприяли зайняттю професійною злочинною діяльністю та в 

певній мірі скореговуються специфічними умовами відбування покарання у 

виді позбавлення волі; б) у сукупності характеризують ставлення й 

готовність засудженого злочинця-професіонала до виправлення й 

припинення злочинної діяльності під час і після відбуття покарання. 

6. Комплекс морально-психологічної характеристики особистості 

професійного злочинця, що відбуває покарання у виді позбавлення волі, 

охоплює такі основні ознаки цієї категорії засуджених:  

1) загальну психологічну характеристику, що обумовлена умовами 

ізоляції. Хоча професійні злочинці характеризуються порівняно швидкою 

адаптацією до в’язничної субкультури (особливо ті, що вже не вперше 

засуджуються до цього виду покарання), типовим для них є загальний фон 

стану очікування змін, який, з одного боку, посилюється переживаннями 

через покарання у виді позбавлення волі, а, з іншого – розчиняється 

паралельно тому, як злочинець-професіонал все більше переконується у 

відносно невідворотних перспективах його існування у наступні роки. 

Додатково посилюють негативний стан психологічного здоров’я засуджених 

професійних злочинців протиріччя, що визначає своєрідність соціального 

середовища в місцях відбування покарання у цілому і кожному з його 

елементів, головним чином: а) зовнішні фактори, які випливають із 

протиріччя, що визначає своєрідність соціального середовища в місцях 

позбавлення волі в цілому та у кожному з його елементів, зокрема: в’язнична 

субкультура та агресивні її прибічники, ігнорування законослухняним 

суспільством засудженого після того, як він буде звільнений від відбування 

покарання тощо. Ці фактори не лише не здатні трансформувати особистість 
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професійного злочинця в особистість законослухняного члена суспільства, а, 

більш того – обумовлюють трансформацію особистості багатьох злочинців у 

особистість професійних злочинців; б) особлива нестабільність ієрархічного 

становища професійного злочинця у період відбування покарання, котра 

проявляється в тому, що, перебуваючи на певному ієрархічному рівні у 

колонії, засуджений не може бути цілком впевненим у тому, що його 

становище швидко не зміниться, у силу високої ймовірності настання 

ситуації, в якій він може себе скомпрометувати, у результаті чого його буде 

принизливо понижено у кастовому рівні; в) високий рівень загрози стати 

агресором та/або жертвою агресії, оскільки, в умовах ізоляції від 

законослухняного суспільства, злочинці-професіонали також, як і злочинці-

непрофесіонали, схильні до агресивної поведінки, що пояснюється природою 

людської психіки та її реакціями на відповідні умови існування людини;  

2) ставлення злочинця-професіонала, який відбуває покарання у виді 

позбавлення волі, до покарання, а також до можливості перевиховатися та 

стати повноправним членом суспільства. Цей показник безпосередньо вказує 

на те, наскільки засуджений розуміє морально-правові вимоги суспільства та 

бажає їх виконувати, повністю відмовившись від своєї попередньої моделі 

паразитарного способу існування. Переважна частина засуджених 

професійних злочинців визнають той факт, що їх діяння заслуговують 

кримінального покарання, однак, як правило, не погоджуються із суворістю 

цього покарання; 

3) ціннісні й антиціннісні орієнтації професійних злочинців, 

засуджених до позбавлення волі. Засуджені професійні злочинці, котрі не 

відмовляються від злочинної ідеології, можуть дотримуватись лише тих 

цінностей суспільства, які не суперечать їх спотвореній ціннісно-

нормативній системі особистості, що у вузькому сенсі зводиться до 

сповідування ними ідеології злочинного світу (структурованої системи 

понять й усталених уявлень, які сформувались у груповій свідомості 

професійних злочинців) та побудови власного життя й моделі мислення через 
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призму злочинної моралі та філософії, котрі за сутнісним змістом 

протиставляються моралі суспільства. Професійні злочинці, що відбувають 

покарання у виді позбавлення волі, у переважній своїй більшості переконанні 

у наступному: моральність суспільства повністю дискредитована в силу своєї 

лицемірності; у суспільній моралі досить багато різних «еталонів 

моральності», які багато в чому суттєво суперечливі, чим і користується 

держава, маніпулюючи цими еталонами; у злочинному ж світі «моральність» 

нібито вважається однаковою для кожного з їх членів, вона нібито 

однозначна та у повній мірі не лицемірна, перш за все, у силу своєї простоти; 

4) життєві прагнення професійних злочинців, засуджених до 

позбавлення волі. Життєвий шлях професійного злочинця побудований за 

паразитарною моделлю, від якої не відмовляються навіть і ті, що припиняють 

свою активну «професійну кар’єру» в злочинному світі, і ті, що у силу своєї 

молодості, ще здатні перебудувати свої життєві перспективи. Додатково 

посилює цю проблему той факт, що кожен засуджений злочинець-

професіонал знає, що, навіть у тому разі, якщо він забажає відмовитись від 

злочинної ідеології та моралі злочинного світу, все одно він буде неодмінно 

стикатися зі внутрішнім бар’єром неприязні до подальшого нехтування ним 

суспільством і зверхності законослухняного суспільства до осіб, які відбули 

покарання в місцях позбавлення волі. 

7. Кримінально-правова характеристика особистості професійних 

злочинців, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, – це 

комплекс ознак, котрі сукупно вплинули на: вирішення питання про 

притягнення злочинця до кримінальної відповідальності саме в якості 

професійного злочинця; призначення судом виду покарання у виді 

позбавлення волі; визначення судом відповідної міри покарання. 

8. Кримінально-правова характеристика особистості професійного 

злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, охоплює такі 

складові елементи цієї характеристики: 
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1) мотив і мета кримінального правопорушення. Кримінальні 

правопорушення професійні злочинці, як правило, вчиняють, керуючись 

корисливим мотивом, що є в повній мірі стійким, досить рідко змінюваним, 

адже злочинці цієї категорії є особами з достатньо сформованими 

«цінностями», поглядами та установками, вони свідомо орієнтуються на 

вибір злочинної моделі поведінки, в тому числі на вчинення найбільш 

тяжких кримінальних правопорушень, як засобу забезпечення бажаного 

способу життя, високого рівня матеріальної забезпеченості. Утім, 

корисливий мотив злочинців-професіоналів зазнає еволюційних змін, у 

зв’язку із тим, що корегується престижними міркуваннями, котрі, як правило, 

з’являються чи розширюються з урахуванням поглиблення «професійних» 

знань злочинців, їх авторитетом, мірою деградації моральних складових їх 

особистості; 

2) риси особистості, що вказують на приналежність засудженого до 

певної категорії професійних злочинців та його роль в злочинному 

угрупуванні злочинців-професіоналів. Вид та категорія кримінальних 

правопорушень, що вчинили злочинці-професіонали, характер їх вчинення, 

поведінка засуджених професійних злочинців та міжособистісні стосунки 

між засудженими, ставлення засуджених «професіоналів» до адміністрації 

колонії тощо, сукупно дають уявлення про те, до якої неформальної категорії 

засуджених відносяться відповідні засуджені, а так само, дозволяє з’ясувати 

роль у в’язничній субкультурі, місце у злочинному світі конкретного 

професійного злочинця, що відбуває покарання у виді позбавлення волі. 

Професійні злочинці, як правило, належать до особливо стійких 

привілейованих осіб чи до стійких привілейованих осіб у межах в’язничного 

світу, хоча їх становище й може бути змінене у разі, якщо вони себе 

«скомпрометують», результати чого будуть неодмінно відображатись у 

поведінці відповідного засудженого та ставленні до нього інших засуджених; 

3) категорія та характер вчиненого кримінального правопорушення. 

Цей показник охоплює як характеристику особистості, що зумовила вибір та 
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спосіб вчинення кримінального правопорушення, так і фактичний характер 

вчинюваного правопорушення, кількість вчинюваних злочинних посягань, 

динаміку деградації морально-психологічних елементів особистості у процесі 

становлення особистості професійного злочинця. Існує певна закономірність: 

чим більше вчиняє злочинець-професіонал кримінальних правопорушень, 

тим все більш зухвалими є його кримінальні посягання; 

4) стан психіки в момент вчинення кримінального правопорушення. 

Готуючись до вчинення кримінального правопорушення та у момент 

вчинення злочинного посягання, злочинці-професіонали, як правило, не 

вживають алкогольних чи наркотичних речовин, намагаються зберігати 

тверезість мислення, що цілком закономірно, оскільки професійна злочинна 

діяльність завжди спланована та часто має протяжний у часі характер. Окрім 

того, деякі окремі види кримінальних правопорушень взагалі виключають 

стан сп’яніння злочинця-професіонала, як стан, що знижує толерантність, 

довіру жертви, на досягнення чого і націлений злочинець; 

5) наявність співучасті у вчиненні кримінального правопорушення. 

Зважаючи на категорії (види) професійних злочинців, специфічні методи й 

способи вчинення ними кримінальних правопорушень, а також види 

злочинів, на вчиненні яких «спеціалізуються» професійні злочинці, 

професійний злочинець вчиняє кримінальні правопорушення: самостійно чи, 

як правило, самостійно лише в тому разі, коли свої злочинні посягання він 

може ефективно вчинити без участі інших злочинців чи тоді, коли найбільш 

ефективно ці посягання реалізуються виключно одноособово; у межах 

співучасті (чи переважно у межах співучасті), якщо злочинні посягання 

ефективно здійснюються лише групою осіб або у тому разі, коли 

професійний злочинець вчиняє кримінальне правопорушення у межах 

практичного «навчання» злочинця-початківця так званому «злочинному 

ремеслу»; 

6) місце та час вчинення кримінального правопорушення. Переважна 

більшість професійних злочинців відбувають покарання за кримінальні 
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правопорушення, що були вчинені поза межами колонії до моменту 

засудження до позбавлення волі, хоча, у зв’язку із тим, що більшість 

злочинців-професіоналів не полишають злочинної професійної діяльності й 

під час позбавлення волі, можуть також відбувати покарання за так звану 

«професійну пенітенціарну злочинність», що є своєрідним виразом 

пенітенціарного рецидиву; 

7) кількість судимостей. Професійна злочинна діяльність завжди є 

рецидивною (як вид цієї злочинної діяльності визначається в якості 

спеціального рецидиву), що і є основою причиною розуміння професійної 

злочинності як особливо небезпечного виду злочинної діяльності. У зв’язку 

із тим, що по мірі збільшення кількостей судимостей у професійного 

злочинця дедалі більше деградують морально-психологічні якості 

особистості, слабшають сімейні та родинні зв’язки, можна припустити, що 

повторне та наступне «повернення» професійного злочинця до місць 

позбавлення волі свідчить про стійкий рівень деградації особистості 

злочинця, який не спроможні виправити цілі та завдання кримінального 

покарання;  

8) показник інтенсивності вчинення кримінальних правопорушень. 

Професійна злочинна діяльність є систематичною діяльністю злочинців-

професіоналів, що на практиці характеризується різним рівнем інтенсивності 

вчинення ними однотипних кримінальних правопорушень. Визначення цього 

рівня інтенсивності (з урахуванням показника складності злочину – 

складності його вчинення, тяжкості цього злочину тощо) дозволяє в повній 

мірі з’ясувати небезпечність відповідного злочинця та його злочинної 

діяльності. 

9. Процес виховання професійних злочинців, які відбувають покарання 

у виді позбавлення волі, що супроводжується зміною поглядів і способу 

життя дорослої, морально сформованої людини, повинен бути заснований на 

глибокому, всеохоплюючому врахуванні психологічних особливостей, 

якостей засуджених та їх колективів. Тобто, у широкому сенсі мають 
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враховуватись: 1) загальні об’єктивні уявлення про деструктивність 

особистості професійного злочинця (те, що особу засуджено до позбавлення 

волі за вчинення кримінальних правопорушень на професійній основі, 

дозволяє формувати відносно цієї особи базові стереотипні підходи 

виховання та перевиховання її особистості кримінально-виконавчими 

методами, що ґрунтуються на загальних уявленнях про особистість 

злочинця-професіонала та про її небезпечність, котра констатується видом її 

кримінального покарання); 2) індивідуалізовані об’єктивні уявлення про 

деструктивність особистості професійного злочинця (стереотипне уявлення 

про міру деструктивності особистості конкретного професійного злочинця 

уточнюється мірою кримінального покарання цього злочинця, яке 

визначається судом, із врахуванням рецидиву, характеру та рівня суспільної 

небезпеки раніше скоєних кримінальних правопорушень, обставин, в силу 

яких виправний вплив попереднього покарання виявився недостатнім, а 

також, враховуючи характер і рівень суспільної небезпеки знову скоєних 

кримінальних правопорушень). 

10. Кримінально-виконавча характеристика особистості злочинця-

професіонала, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, – це 

комплекс об’єктивної (про місце та режим відбування покарання, про 

забезпеченість зайнятістю в умовах ізоляції тощо, з одного боку, та фактичну 

модель життя після звільнення, з іншого боку) та суб’єктивної (відношення 

засудженого злочинця-професіонала до суспільно корисної праці, освіти 

тощо) інформації, що дає достатньо цілісне уявлення про рівень 

трансформації особистості професійного злочинця у законослухняну 

особистість та готовність цього засудженого (або ж звільненого від 

відбування покарання) злочинця-професіонала вести після відбування 

покарання законослухняний спосіб життя. 

11. До основних складових елементів кримінально-виконавчої 

характеристики особистості професійного злочинця, який відбуває покарання 

в місцях позбавлення волі, відносяться: 
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1) режим відбування покарання. Виправлення особистості засудженого 

професійного злочинця за допомогою режиму відбування покарання 

забезпечує усвідомлене прийняття засудженими необхідності дисципліни та 

певних моделей поведінки в суспільстві, що є важливою умовою деструкції 

соціально-психологічних дефектів особистості злочинця-професіонала. 

Проте, режим відбування покарання не справляється зі своїм виховним 

призначенням, на що, зокрема, вказує те, що звільненні від відбування 

покарання професійні злочинці вчиняють нові кримінальні правопорушення 

протягом перших п’яти років, перебування «на свободі». Ефективному 

виховному впливу режиму відбування покарання протидіють наступні 

бар’єри для благотворної трансформації особистості злочинця: стабільність 

ідеології злочинного світу в якості основоположної ідеї паразитарного 

існування професійного злочинця; повернення у знайоме і комфортне для 

нього середовище, яке підтримувало його (а також, як правило, і його сім’ю) 

протягом усього періоду відбування покарання та готове «допомогти» і після 

відбування ним покарання; негативний вплив місць позбавлення волі на 

особистість професійного злочинця; 

2) кількість заохочень і стягнень. Наявність заохочень та відсутність 

стягнень формально вказують на позитивну трансформацію особистості 

злочинця-професіонала, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, 

однак, існуюча практика доводить, що окремі види злочинців-професіоналів 

(зокрема, «злодії в законі»), відбуваючи покарання, відверто негативно 

ставляться до адміністрації колонії, зневажають правилами внутрішнього 

розпорядку, проте, під час порушення цих правил не потрапляють в поле 

зору адміністрації, з якими безпосередньо спілкуються ввічливо. У результаті 

цього, може з’явитись хибне враження, що ці засуджені є законослухняними 

особистостями, що виправляються, позитивно перевиховуються; 

3) участь у роботі самодіяльних організацій. Участь у значній частині 

самодіяльних організацій (ті, що сприяють адміністрації виправних установ у 

підтриманні дисципліни та порядку чи займаються підтриманням чистоти та 
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порядку в приміщеннях і на території) суперечить злочинній ідеології, а 

тому, злочинець-професіонал, який добровільно бере участь в цих формах 

самодіяльності, об’єктивно виправляється. Разом із тим, участь професійного 

злочинця у роботі самодіяльних організацій певних направленостей (зокрема, 

тих, що організовують художню самодіяльність та фізкультурну роботу) 

може бути частиною підтримання чи підвищення рівня власної злочинної 

кваліфікації; 

4) характеристика ставлення до праці, участь в трудовому процесі. 

Трудова діяльність засуджених до позбавлення волі є корисною для 

підтримання психофізіологічного стану здоров’я засудженого, а якість 

виконання ним роботи може позначитись на його терміні чи умовах 

відбування покарання. У зв’язку із цим, слід мати на увазі, що засуджені 

професійні злочинці, котрі, як правило, зневажують суспільно корисну 

працю, можуть бути зацікавлені у трудовій діяльності, яку за них будуть 

виконувати їх «шістки», а також у імітації сумлінної праці для того, щоби 

швидше отримати можливість повернутись до професійної злочинної 

діяльності поза межами колонії;  

5) участь в освітніх процесах та у релігійному переосмисленні 

особистості. Рівень освіти сприяє переродженню особистості, розширює його 

світоглядні горизонти, хоча професійні злочинці можуть використовувати 

можливість долучитись до освітнього процесу під час відбування покарання 

у якості підвищення власної кваліфікації для здійснення у майбутньому 

більш кваліфікованої професійної злочинної діяльності. Між тим, факт 

навернення професійного злочинця, що відбуває покарання у виді 

позбавлення волі, до релігії є формально позитивним зрушенням у процесі 

його трансформації особистості, однак, необхідно враховувати, що не всі 

релігії благотворно впливають на психіку людини, і не завжди релігійність 

злочинця сприяє відмові його від злочинної діяльності, зважаючи на те, що 

низка професійних злочинців є активними прибічниками тих чи інших 

релігій; 
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6) приналежність до поведінкових груп засуджених. В процесі 

адаптації до умов позбавлення волі, засуджені професійні злочинці займають 

власне місце у в’язничному світі, яке відображає рівень їх виправлення, 

суттєво позначаючись на їх поведінці, котра в необхідній мірі дозволяє цій 

особі належати до певних груп засуджених (актив колонії; нейтрально-

пасивні засуджені особи; активно-протидіючі ув’язнені; знехтуванні, 

скривдженні), які стереотипно можна розглядати в контексті готовності 

членів цих груп до подальшого законослухняного способу існування. При 

цьому, на практиці більшість злочинців-професіоналів, що відбувають 

покарання у виді позбавлення волі, відносяться до групи нейтрально-

пасивних та активно-протидіючих засуджених. 
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РОЗДІЛ 3 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗЛОЧИННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

ПРОФЕСІЙНОГО ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ ВІДБУВАЄ ПОКАРАННЯ В 

МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

 

 

3.1. Основні заходи попередження професійної злочинності 

 

До сьогоднішнього дня вплив держави на злочинність в 

кримінологічній теорії не позначається єдиним терміном, вчені-кримінологи 

в цьому контексті використовують, серед іншого, наступні поняття: 

«боротьба зі злочинністю» [7; 31; 39; 47; 106; 203], «запобігання 

злочинності» [2; 64; 130; 131; 281; 327], «контроль над злочинністю» [40; 

139; 303], «попередження злочинності» [65; 94; 137; 161; 169; 278; 319], 

«протидія злочинності» [23; 79; 110; 166; 316; 317], «профілактика злочинів» 

[22; 32; 164; 167; 260] тощо. При цьому, не вступаючи у дискусію з 

означеного питання, зважаючи на обмеженість об’єму дисертації, вважаємо 

доцільним використовувати в межах цього дослідження саме поняття 

«попередження професійної злочинності», оскільки попередження 

(превенція), «випереджаючи» відповідними заходами вчинення нових 

кримінальних правопорушень, протидіє в межах цих заходів існуючій в 

суспільстві злочинності, з тим, щоби не поширювати її вплив на 

законослухняних членів суспільства.  

Зважаючи на різні підходи до визначення поняття «попередження 

злочинності», що були сформульовані вченими [див. напр.: 4, с. 406; 290, 

с. 30; 296, с. 16], вважаємо за доцільне під поняттям «попередження 

професійної злочинності» розуміти прямий (спеціальний) чи 

опосередкований (загальний) вплив державних органів, суспільства, 

інститутів громадського контролю, а також окремих громадян на 

криміногенні фактори, котрий обумовлює зменшення та/або позитивну зміну 
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структури професійної злочинності, а так само – унеможливлює стійкість і 

поширення злочинного світу, злочинної ідеології й «моральності» в межах 

законослухняного суспільства. 

Незважаючи на те, що й по сьогодні в Україні та світі саме кримінальне 

покарання вважається заходом протидії злочинності, що має пріоритетне 

значення [147, с. 107; 281, с. 167], слід зауважити, що не менш, але й більш 

пріоритетне значення в цій протидії, попередженні мають інші заходи 

спеціального та загального характеру. Більш того, загальновідомим є те, що 

«покарання не лише відвертає, а ще й провокує злочинну діяльність 

рецидивістів» [262, с. 438], що є особливо важливим аспектом в межах 

нашого дослідження. Загалом, у сучасній теорії кримінології вчені 

підтримують пропозицію радянського вченого-кримінолога А.М. Яковлєва 

[329, с. 5] виокремлювати наступні складові елементи системи попередження 

злочинності: (залежно від системи причин й умов злочинності): 1) загальне 

попередження (загальносоціальний рівень); 2) спеціальне попередження 

(спеціально-кримінологічний рівень); 3) індивідуальну профілактику 

(індивідуальний рівень) [див. напр.: 84, с. 182; 131, с. 195]. 

Так, що стосується загальносоціального попередження професійної 

злочинності, то слід зауважити, воно є похідним від загальносоціального 

попередження злочинності загалом, являє собою основу для реалізації різних 

зусиль щодо превенції кримінальних правопорушень, вчинюваних 

злочинцями-професіоналами, незважаючи на те, що вони, як зазначають 

вчені [86, с. 136; 117, с. 23] безпосередньо не спрямовані на попередження 

злочинності, а переслідують в якості прямої мети вирішення більш 

масштабних завдань і проблем суспільства. Відтак, під загальносоціальним 

попередженням професійної злочинності пропонуємо розуміти одну зі сторін 

соціального розвитку та комплексний, безперервний процес, який 

реалізується в рамках державного механізму економічного й державного 

розвитку, є змістовно спрямованим на суспільство, сприятливо впливаючи на 

соціально-економічні, сімейні, культурні статуси членів цього суспільства, їх 
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психофізичне і духовне здоров’я, а, відповідно, не допускаючи криміналізації 

особистості та всього суспільства у напрямку професійної злочинної 

діяльності, опосередковано мінімізуючи вплив причин та умов професійної 

злочинності. 

При цьому заходами загальносоціального попередження професійної 

злочинної діяльності є різні комплексні заходи [23, с. 263], що безпосередньо 

не спрямовані на викорінення злочинності та впроваджуються у життя через 

державний механізм економічного та державного розвитку [51, с. 138–140; 

62, с. 15–16; 274, с. 191], врегульовуються в межах соціальної політики 

держави, виконують відповідні завдання, головним чином, заходи, які: 

опосередковано здійснюють попереджальний вплив на комплекс причин й 

умов професійної злочинності чи на окремі їх елементи; будучи 

спрямованими на зменшення негативних соціальних явищ і процесів, що 

виступають фундаментом для виникнення та існування злочинності загалом, 

разом із тим, обмежують дію факторів, котрі обумовлюють виникнення, 

існування та поширення професійної злочинності, злочинної ідеології та 

«моралі». Відтак, приймаючи до уваги, що безпосереднім об’єктом 

загальносоціальних заходів попередження професійної злочинності є 

причини та умови професійної злочинності, в межах цього підрозділу 

дисертації вважаємо доцільним розглянути наступні досліджувані заходи. 

1. Заходи соціально-економічного характеру. У силу низки об’єктивних 

і суб’єктивних причин останні економічні перетворення у державі та світі 

зумовили ваговитий негативний ефект: немислиме майнове розшарування 

населення; розчарування народу у державі, оскільки відсутність для 

переважної більшості населення реальної перспективи гідного існування 

компрометує державу в очах громадян [310, с. 55]. Саме тому, заходи 

соціально-економічного характеру мають суттєве превентивне значення для 

зменшення кількості кримінальних правопорушень, що вчиняються на 

професійній основі. Зважаючи на це, слід зазначити, що досліджувані нами 
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соціальні заходи економічного характеру являють собою цілісний комплекс 

заходів з протидії професійної злочинної діяльності, основними з яких є: 

1) продовження ринкових перетворень економіки в умовах 

економічних кризових явищ. На сьогоднішній день Україну пронизує низка 

політичних та соціально-економічних кризових явищ, які держава вирішує в 

межах політики продовження ринкових перетворень економіки, зокрема, 

шляхом оптимізації використання ресурсного потенціалу економіки, 

спрямованими на підвищення ефективності використання виробничих і 

природних ресурсів [див. напр.: 211; 213; 214], мінімізуючи таким чином 

різке зменшення можливості суспільства і його членів для забезпечення 

нормального процесу розширеного відтворення та вирішення найважливіших 

соціально-економічних завдань. Паралельно цьому, держава активно 

здійснює загальнонаціональні заходи щодо стабілізації відносин в кредитно-

фінансовому секторі, вирішенні конфліктів та протиріч демонополізації 

економіки, стимулювання ринкової економіки в державі, розвитку 

інфраструктури ринку, зміцненню гарантій приватної власності тощо. Як ми 

можемо бачити, спірність успіхів у даному напрямку попередження 

професійної злочинності відображається на зростанні різних видів злочинної 

діяльності (зокрема: квартирних крадіжок, грабежів, розбоїв та шахрайств 

[19, с. 6–7; 20, с. 5]); 

2) протидія зубожінню населення та вирівнювання громадян в їх 

соціально-економічному становищі. Забезпечення соціальної, економічної, а 

також правової захищеності громадян нашої держави в умовах множинних 

кризових явищ, що спостерігаються в сучасній Україні, визнається 

пріоритетним завданням нашої держави [див. напр.: 215; 220; 251], яке має 

багатозначне антикриміногенне значення. Це в кримінологічних розвідках 

пояснюється тим, що, хоча людина стає злочинцем і тоді, коли її рівень 

бідності не характеризується абсолютною відсутністю коштів для існування, 

саме в умовах бідності особа, «не дозволяє собі міркувань про моральність, 

не витрачає свій час на усвідомлення моральності власних вчинків». Більшу 
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частину свого часу ці люди турбуються про «насущне» – про низинні 

потреби, не маючи змоги та інтересу на витрачання часу на роздуми про 

стратегію свого гідного майбутнього. Ця проблема, як зазначає В.В. Гладкий, 

значно посилюється тим, що бідна людина не може собі дозволити: достатню 

освіту, а її рівень інтелектуального розвитку (якщо бідність об’єктивна, а не 

суб’єктивна) оцінюється як досить або ж вкрай примітивний; достатню 

медичну допомогу, хоча «через нестачу їжі у такої людини відбуваються 

численні патологічні процеси та функціональні порушення, в тому числі – 

психологічні проблеми» [59, с. 39–41]. Так, хоча не всі бідні стають 

злочинцями, тим не менш, бідність являє собою сприятливе середовище для 

поширення злочинної ідеології та «кримінальної моралі». Показово 

підтверджують це також і статистичні дані про криміногенну ситуацію в 

Україні: на сьогоднішній день найбільшого поширення отримують 

кримінальні правопорушення проти власності, кількість яких з кожним 

роком безперервно зростає, займаючи вже майже 70% від усіх видів 

злочинів. Так, у 2016 році було обліковано 405 549 кримінальних 

правопорушень проти власності, що майже на 20% більше ніж у минулі роки 

(у 2015 – 362 213, у 2014 – 311 342 та в 2013 – 334 821). Найбільш 

вразливими в 2016 році до вчинення злочинів даної категорії виявилися м. 

Київ (54 177), Запорізька (38 491), Харківська (37 617), Дніпропетровська 

(32 070) та Львівська (25 755) області. На третину зросла кількість зазначених 

злочинів у Київській, Волинській та Житомирській областях. Зокрема, 

особливу увагу звертає на себе й зростання фактів крадіжок, яких, як 

зазначає провідний український вчений-кримінолог О.В. Баганець, у 

2016 році обліковано 312 172, що більше ніж на 30 % у порівнянні з 

попередніми роками (у 2015 – 273 756, у 2014 – 226 833 та в 2013 – 242 769). 

З їх числа 27 204 – складають квартирні крадіжки, кількість яких стрімко 

росте з року в рік (у 2015 році – 21 379, у 2014 – 18 992 та в 2013 – лише 

17 450). Суттєво зростає й кількість більш суспільно небезпечних злочинів, а 

саме грабежів: у 2016 році – 27 199 (у 2015 – 22 108, у 2014 – 20 541 та в 2013 
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– 22 695); розбоїв – 3 904 (у 2015 році – 3 556, у 2014 – 3 895 та у 2013 – 

2 856) й тих же шахрайств – 46 019 (45 904, 41 963 та 47 142, відповідно) 

[див. дет.: 19, с. 6–7; 20, с. 5]. З наведеної статистики випливає, що 

найдинамічніше зростають у своїй кількості кримінальні правопорушення, 

що вчиняються (квартирні крадіжки, шахрайства) чи як правило вчиняються 

(грабежі та розбої) у межах професійної злочинності. Тому, для ефективного 

попередження професійної злочинності в цьому напрямку, перш за все, 

велике значення мають: 

а) вирівнювання рівнів життя в різних регіонах України. Наша держава 

є найбільшою за територією державою в Європі, і характеризується широкою 

об’єктивно існуючою економічною, природоресурсною нерівністю різних 

частин держави. По суті, ці фактори багато в чому обумовлюють рівень 

криміналізації відповідних регіонів. Зазначимо, що за рівнем безпечності до 

2014 року регіони поділялись на: безпечні (Волинська, Вінницька, 

Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська та Чернівецька 

області); достатньо безпечні (Донецька, Дніпропетровська, Житомирська, 

Кіровоградська, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 

Харківська, Херсонська області та м. Київ); небезпечні (АР Крим, Запорізька 

область та м. Севастополь) [273, с. 768]. Починаючи з 2014 року тимчасова 

окупація АР Крим та м. Севастополя, а також активна діяльність 

терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» на території Донецької та 

Луганської областей суттєво спотворили рівень безпеки, як у відповідних 

регіонах, так і в усій державі загалом, давши таким чином широкі 

можливості для існування та поширення діяльності злочинців-професіоналів 

у різних сферах життєдіяльності держави. Разом із тим, слід звернути увагу 

на те, що, як зазначає О.В. Баганець, вже з 2016 року «спостерігається 

зростання кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень у 

стабільно криміногенних областях та колись «спокійних» західних регіонах, 

а також зниження цього показника в східних областях України». Дійсно, у 
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той час, як у Донецькій області показники злочинності (у порівнянні з 2015 

роком) впали на 8,5%, у Сумській – на 10,9%, Миколаївській – на 6,4%, то у 

Волинській області цей показник виріс на 23,2%, у Івано-Франківській – 

12,8 %, у Чернігівській – на 11,3 %, а у Одеській – на 10,5 % [див. дет.: 19, 

с. 6–7]. У зв’язку із цим, можна стверджувати, що з 2016 року вчергове 

змінилась загальна картина рівня безпечності регіонів в нашій державі: 

найбільш небезпечними стають західні області України та менш 

небезпечними – східні та північні. 

Відтак, активні кроки держави за досліджуваним напрямком мають 

бути зроблені з урахуванням тимчасової окупації АРК та проведення АТО на 

території Донецької та Луганської областей, що, безумовно, сприятиме 

мінімізації впливу детермінантів соціально-економічної нерівності громадян, 

згладжувати соціальні та політичні протиріччя в державі, тим самим 

сприяючи вирівнюванню рівня життя, а також встановлення єдиних 

соціальних стандартів для усіх українських громадян, запобігаючи їх 

криміналізації та «рекрутуванню» до злочинного світу в якості професійних 

злочинців; 

б) підвищення зайнятості населення. Як ми вже неодноразово 

відзначали, вплив праці, як антикриміногенного фактору складно 

недооцінити, саме тому, держава, виконуючи завдання, покладені на неї 

Законом України «Про зайнятість населення» [207], постійно реалізує 

політику зайнятості населення [див. напр.: 221; 223; 225–228; 232], роблячи у 

цьому напрямку особливий акцент на популяризації самозайнятості громадян 

[див. напр.: 239; 247; 248; 252] та підвищенні конкурентоспроможності 

недостатньо конкурентних на ринку праці працівників (жінок, інвалідів, 

студентів, внутрішньо переміщених осіб), не допускаючи їх переходу до 

андеркласу («соціального дна»). 

2. Заходи соціально-демографічного характеру. Ці заходи реалізуються 

державою та більшою мірою неурядовими організаціями (перш за все, це 

релігійні організації та різні благодійні організації), спрямованими, зокрема, 
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на підтримку: осіб, звільнених від відбування покарання у виді позбавлення 

волі (підтримка у полишені паразитарного способу існування та у побудові 

сім’ї чи підтримки існуючих родинних зв’язків тощо) [див. напр.: 218]; сімей 

(а так само: допомога при народженні дитини; допомога малозабезпеченим 

сім’ям; усунення причин, що породжують кризи в сім’ях та розлучення, 

дитячу та материнську смертність; зниження захворюваності, головним 

чином, на ВІЛ-інфекцію та туберкульоз) [див. напр.: 208; 212; 219; 224; 231]; 

дітей та молоді (зокрема, шляхом забезпечення їх нормального 

психофізіологічного розвитку, реалізацію їх права на оздоровлення тощо) 

[див. напр.: 209; 217; 222; 237; 243]. 

В межах цих заходів загальносоціального попередження професійної 

злочинності наразі безумовною необхідністю є популяризація інституту сім’ї. 

Виправданість цього більш аніж очевидна, оскільки, як ми вже зазначали в 

рамках підрозділу 2.1 цієї дисертації, сім’я та родинні зв’язки – це достатній 

антикриміногенний фактор, а особливо тоді, коли в сім’ї оптимальний 

морально-психологічний клімат. Сім’я, як зазначає українська вчена 

Г.В. Дідківська, це первинний осередок суспільства, його соціально-побутова 

основа, що знаходиться у тісному взаємозв’язку і взаємодії з соціально-

виробничою основою суспільства (трудовими колективами). На своєму рівні 

вона зосереджує, концентрує в життєдіяльності своїх членів весь комплекс 

стосунків, що існують в суспільстві, є своєрідним показником економічних, 

політичних, ідеологічних, соціально-психологічних процесів, що 

відбуваються в нім. Саме сім’я формує у людей базові соціальні цінності, 

орієнтації, потреби, інтереси і звички, а також передумови їх розподіл на 

пріоритетні, більш менш значущі. Перші «уроки життя» відбуваються саме в 

сім’ї закладають основу людської особистості, наявність якої зумовлює 

вибіркове сприйняття, переробку або несприйняття у подальшому соціальної 

інформації як керівництва до дії [83, с. 4]. 

3. Заходи організаційно-управлінського характеру. Для того щоб 

ефективно впливати на злочинність, необхідна, як справедливо зазначає 
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українська вчена А.М. Корягіна, сильна політична влада, економічна 

стабільність і справедливе кримінальне законодавство [83, с. 193]. При 

цьому, зазначене безпосереднім чином пов’язане із комплексом заходів 

організаційно-управлінського характеру, що направлені на попередження 

професійної злочинності, зокрема: 1) підвищення рівня реального соціально-

економічного становища співробітників поліції, установ виконання 

кримінальних покарань, а також національної прокуратури та суддів; 

2) підвищення рівня технічного забезпечення співробітників установ 

виконання кримінальних покарань, а також національної прокуратури і судів, 

впровадження сучасних інформаційних технологій в їх діяльності; 

3) створення та активна підтримка мережі курсів підвищення кваліфікації та 

практичних семінарів щодо запобігання професійній злочинності в Україні і 

світі, на яких би проводився обмін досвідом (у тому числі й міжнародним 

досвідом) роботи по боротьбі з професійною злочинністю, зокрема, й в 

установах виконання кримінального покарання. 

4. Заходи духовно-морального, виховного та ідеологічного характеру. 

За останні роки серед громадян нашої держави, у силу тих чи інших чинників 

спостерігаються такі тенденції, як зростання недовіри до центральної влади, 

соціальний песимізм, а також тривога та невпевненість в завтрашньому дні, 

правовий нігілізм. Посилює цю проблему той факт, що держава, через 

очевидну потребу вирішення низки питань національної безпеки, фактично 

усунулась від не менш пріоритетних завдань формування духовної культури 

суспільства, виховання в свідомості громадян моральності та 

правосвідомості. Надзвичайна актуальність даної проблеми обумовлена тим, 

що професійна злочинність у світлі ідеології, яку пропагують злочинці-

професіонали, не лише переконана у тому, що бореться проти суспільства 

шляхом паразитарної моделі існування професійних злочинців, але й у тому, 

що таким чином веде тотальну війну з мораллю суспільства, яку 

досліджувана злочинність вважає вкрай лицемірною. Саме тому політика 

держави, виражена в реалізації різних програм та стратегій захисту 
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суспільної моралі [див. напр.: 206; 233; 250; 321–323], має істотне 

антикриміногенне значення. 

Зважаючи на те, що злочинна ідеологія професійної злочинності 

передбачає залучення до цього виду злочинної діяльності саме молоді, 

вважаємо, що в сьогоднішніх кризових умовах, коли молодь є 

неконкурентною на ринку праці, аморальна культура, у тому числі 

кримінальна й в’язнична субкультура, культ збагачення «будь-якою ціною» 

масштабно пропагуються, серед іншого, у мережі Інтернет та на телебаченні, 

держава має зосередити увагу саме на захисті суспільної моралі серед молоді. 

У цьому контексті слід погодитися з білоруською вченою С.М. Свіло, 

зокрема з приводу того, що сьогодні «неповнолітні та молодь отримують 

гарне інтелектуальне, фізичне виховання, а моральне, навпаки, в недостатній 

мірі» [268, с. 155]. При цьому, означена проблема, аж ніяк не є результатом 

впливу негативних факторів і кризових явищ останніх років (останні роки 

лише посилили цю проблему). Погодимося з тим, що вказана проблема була 

обумовлена подіями кінця 80-х років ХХ ст., коли в процесі переходу до 

ринкових відносин радянські республіки зіткнулися зі несподіваними 

глобальними проблемами, котрі заступили пріоритет виховно-ідеологічної 

роботи. А.Я. Сухарєв з цього приводу справедливо вказує на те, що «система 

правового всеобучу, що була з великими труднощами й витратами створена в 

70-ті і на початку 80-х років, була зруйнована, як зруйновано і багато що 

інше, що було цінним в минулому досвіді боротьби зі злочинністю» [286, 

с. 50]. 

Таким чином, попередження професійної злочинності заходами 

духовно-морального характеру нерозривно пов’язане зі заходами 

ідеологічного та виховного характеру. При цьому, на думку Л.В. Крижної, 

заходи ідеологічного характеру профілактики кримінальних правопорушень 

– це заходи, які покликані на ґрунті загальнолюдських цінностей формувати 

у членів суспільства моральну свідомість, головним чином: за рахунок 

диференційованого споживання звужувати негативний вплив на поведінку 
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членів суспільства стандартів масової культури; шляхом індивідуально-

виховної роботи коригувати моральні деформації у криміналізованих осіб 

[135, с. 50–51]. І.О. Доброрез також слушно зауважує, що ідеологічні заходи 

випередження полягають у формуванні в особи верховенства 

загальнолюдських цінностей та створенні в її свідомості умовного «каркасу», 

який не дозволить зруйнувати цілісність та гармонію людини. Така ідеологія 

повинна активно прищеплюватися ще з дитинства в родині, навчальних 

закладах, засобами масової інформації [84, с. 184]. 

Відтак, для покращення соціальної адаптації молоді треба усунути або 

принаймні ослабити протиріччя у соціокультурній і морально-психологічній 

сферах суспільного життя. Для вирішення вказаних проблем необхідно 

вжити наступний мінімальний комплекс заходів:  

1) зупинити маргіналізацію еліт, яка переважно вже складається з 

кланово-олігархічних груп, «богеми шоу-бізнесу», «зірок» комерційного 

спорту, корумпованих чиновників та адаптованих у бізнесі кримінальних кіл 

[69, с. 23]; 

2) відновити віру людей у соціальну справедливість і рівність всіх 

перед законом. З цією метою, як зазначає Б.М. Головкін, надважливим є 

запобігання уседозволеності та безкарності, у першу чергу з боку 

представників квазі-еліт і наближених до них кіл, забезпечення втілення 

принципів рівності всіх перед законом і невідворотності покарання у 

повсякденному житті [69, с. 23];  

3) зберегти та примножити культурну спадщину, виробляти 

національний культурний продукт – усе те, з чого складається сутність та 

особливості ментальності народу, підвалини національної ідентичності. 

Зокрема, вимогою часу є піднесення ролі культури у державотворчих 

процесах, розбудові громадянського суспільства, етичному вихованні 

молодого покоління, утвердженні гуманістичних цінностей, високої моралі, 

духовних ідеалів. Слід мати на увазі, що на свідомість молоді досить 
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негативно впливають комерціалізація мистецтва, культури, підміна духовних 

цінностей низькопробною продукцією [69, с. 23; 268, с. 155];  

4) захистити інформаційний простір від культу насильства, сексуальної 

розпусти, кримінальної контркультури, пропаганди пияцтва, наркоманії та 

інших девіацій, що згубно впливають на суспільну свідомість, розтлівають 

суспільну мораль [69, с. 23; 310, с. 56]. Отже, у зв’язку із тим, що ідеологія 

професійної злочинності сьогодні як ніколи раніше активно поширюється 

шляхом тотального інформаційно-ідеологічного впливу на особистість, 

вбачається доцільність у повернені держави до жорсткої цензури у цьому 

аспекті: з одного боку, у молоді і всіх громадян необхідно виховати низьку 

сприйнятливість до негативного інформаційного потоку, який не вдасться 

обмежити, а, з іншого боку – максимально обмежити негативний 

інформаційно-ідеологічний потік. Вкрай неприпустимо, що низькопробна 

культура орієнтує громадян на нові еталони чоловіка та жінки, в рамках яких 

чоловік представлений відвертим кримінальним злочинцем, 

безвідповідальною, безпринципною, цинічною й агресивною особистістю, а 

жінка – особистістю, що позбавлена будь-якого сорому, є розпусною, 

агресивною та мужикуватою жінкою, яка відкидає всі норми 

благопристойності! Власне, ці «еталони» є тими стереотипними о́бразами, 

що пропагують та яким відповідають професійні злочинці, і поширення цих 

стереотипів, повторимось: є вкрай недопустимим в законослухняному 

суспільстві; 

5) розробити та поширювати ідеологію, спрямовану на усвідомлення 

цінності сім’ї та дітей. У зв’язку з тим, що морально і психічно здорова сім’я 

є істотним антикриміногенним фактором, вважаємо, що культивація ідеї 

цінності інституту шлюбу, цінності сімейних зв’язків і дітей повинна 

відігравати вирішальну роль у попередженні професійної злочинності 

державою, так і неурядовими організаціями. При цьому, в даному питанні 

серйозний вплив може здійснити Церква як суспільний інститут, що 

здійснює серйозний вплив не тільки на віруючих у Бога людей, але і на тих, 
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хто «сумнівається», і на атеїстів. Тим більше важлива роль Церкви у 

вирішенні означеної проблеми, враховуючи той факт, що християнство (в 

рамках більшої частини конфесій) активно пропагує святість родини, 

моральних еталонів жінки і чоловіки тощо [120; 192; 197]; 

6) потрібно викорінити зі свідомості громадян широко 

розповсюдженого культу збагачення «за будь-яку ціну», у тому числі й 

незаконним шляхом, а з життя всього суспільства – поширеність у ньому 

неприпустимих традицій, правил та інших атрибутів кримінальної та 

в’язничної субкультури; 

7) підвищити правосвідомість громадян. Держава постійно реалізує 

програми та стратегії щодо підвищення правосвідомості громадян [див. 

напр.: 230; 234; 238], проте, зважаючи на низький рівень правосвідомості 

громадян та тенденції до подальшого зниження цього рівня, не можна 

однозначно говорити про ефективний просвітницький вплив держави з 

приводу підвищення правової культури та обізнаності суспільства. Слід мати 

на увазі, що формування правосвідомості – це наслідок досить тривалого у 

часі правового виховання особи, яке переслідує в якості мети перетворення 

знання вимог права в тверде особисте переконання кожного громадянина, а 

також розвиток у цієї особи навичок непорушності правомірної та соціально 

корисної поведінки. Відповідно, правосвідомість громадян – це суттєвий 

антикриміногенний фактор, у підриві якого активно зацікавлена професійна 

злочинність й в укріпленні якого має бути заінтересована держава, котра 

дійсно займається попередженням професійної злочинності. 

З урахуванням викладеного, вважаємо, що державі вже сьогодні слід 

запровадити комплекс профілактичних, організаційних, правових та інших 

заходів, головним чином, посилити профілактичну спрямованість виховної, 

керівної, управлінської, освітньої, нормотворчої діяльності у всіх ланках, де 

формується правосвідомість; поглибити теоретичну розробку проблеми 

вдосконалення правового виховання молоді з урахуванням регіональної 

специфіки; при організації правового виховання молодих людей, акцент слід 
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робити на єдності прав і обов’язків; в ході організації правовиховної роботи 

доцільно налагодити зв’язок правоохоронних органів з усіма ЗМІ. У свою 

чергу, як справедливо вказує М.А. Костюченко, активність населення у 

попередженні злочинності могла б істотно підвищитися, якщо би воно було 

повніше ознайомлене зі заходами, що реалізуються для розкриття 

кримінальних правопорушень, притягнення винних до відповідальності, а 

також з кримінальною статистикою злочинності [132, с. 93–94]. У свою чергу 

В.О. Черкашин вважає, що досягненню зазначених цілей буде істотно 

сприяти збільшення асигнувань на освіту та науку, оскільки рівень 

освіченості та розвитку науки свідчать про ступінь благополуччя в 

суспільстві. «У суспільстві, в якому існують проблеми в отриманні освіти, 

економлять на науці, комерціалізують її, не можна домогтися від населення 

правослухняної поведінки» [310, с. 55]. Дійсно, практика доводить, що 

освічені люди – це люди з більш розширеним світоглядом, ніж неосвічені 

люди. Окрім широти поглядів, ці люди виявляються більш кваліфікованими 

та затребуваними на ринку праці, аніж неосвічені громадяни. Відповідно, 

освічені люди більш поглиблено беруть участь у житті суспільства, 

практикують навички суспільного життя, принципів життя в суспільстві, а, 

відповідно, є більш правосвідомими, що в комплексі не допускає їх 

криміналізації, насамперед, в напрямку професійної злочинності. 

Окрім того, незважаючи на важливість профілактичних можливостей 

загальносоціальних заходів попередження професійної злочинності, слід 

визнати, що вони не абсолютні й мають свої межі. На відміну від 

загальносоціальних заходів, заходи спеціального попередження 

досліджуваного виду злочинної діяльності володіють власним змістом, 

пов’язаним зі специфікою кримінальних явищ, на які ці заходи 

безпосередньо спрямовані, про що вже вичерпно зазначалось українськими 

та зарубіжними вченими-кримінологами [див. напр.: 43, с. 192–193; 50, 

с. 102; 62, с. 133; 306, с. 35–36].  
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Відтак, зважаючи на викладене, зазначимо, що спеціально-

кримінологічне попередження професійної злочинності являє собою 

наступну систему заходів:  

1. Кримінологічна профілактика кримінальних правопорушень, 

вчинюваних в межах професійної злочинної діяльності. Приймаючи до уваги 

різні підходи до визначення поняття «кримінологічна профілактика», що 

сформульовані в спеціальній юридичній довідковій літературі та спеціальних 

кримінологічних розвідках [див. напр.: 18, с. 161; 49, с. 742; 50, с. 102; 61, 

с. 147–148, 151; 66, с. 194], можна дійти висновку, що кримінологічна 

профілактика професійної злочинності – це система комплексних державних 

і суспільних, соціально-економічних і правових, методико-санітарних, 

психолого-педагогічних і психологічних заходів щодо виявлення й усунення 

(чи нейтралізації) детермінантів професійної злочинності. 

В Україні комплексні програми профілактики правопорушень 

приймаються на національному, регіональному [205; 241; 245] та локальному 

рівні [див. напр.: 127; 216; 234; 246] (далі – комплексні програми), однак в 

них не звертається увага на потребу попередження професійної злочинності 

й цей вид злочинності взагалі не визначається в якості проблеми, яку слід 

попереджати. Зокрема, в Гадяцькому районі Полтавської області 

комплексною програмою не передбачається здійснення заходів 

попередження професійної злочинності, однак, закріплено завдання щодо 

протидії рецидивній злочинності, яке планується досягти за рахунок 

проведення роботи щодо здійснення належного громадського контролю за 

дотриманням прав і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених 

від відбування покарань, організації виховної роботи з особами умовно-

достроково звільненими від відбування покарання [246]. В населених 

пунктах Вашковецької сільської ради з метою попередження рецидивної 

злочинності комплексною програмою [127] передбачається забезпечення 

ефективного здійснення індивідуально-профілактичних заходів стосовно 

осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, які перебувають під 
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адміністративним наглядом, засуджених до кримінальних покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі, та виконання вимог Закону України «Про 

адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» 

[204]. 

Вважаємо, що державі необхідно на загальнонаціональному та на 

регіональному і локальному рівнях прийняти комплексні програми щодо 

профілактики професійної злочинності так само, як держава протидіє 

організованій злочинності та корупції [240], тероризму [236] та торгівлі 

людьми [210]. При цьому важливо врахувати, що у профілактиці професійної 

злочинності домінуюча роль належить саме органам внутрішніх справ, а 

також установам кримінально-виконавчої системи [3, c. 209]. При цьому, у 

діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження професійної 

злочинності можна виділити два основних напрямки профілактики цього 

виду злочинності: а) встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню 

засудженими особами повторних кримінальних правопорушень, і вжиття 

заходів щодо їх усунення в межах своєї компетенції; б) контроль у межах 

своєї компетенції за особами, звільненими з місць позбавлення волі, 

головним чином, за дотриманням ними встановлених для цих осіб у 

відповідності з законом обмежень [38, с. 84–85]. Зважаючи на це, очевидно 

проблематичним питанням є проблема істотного ослаблення як державного, 

так і соціального контролю за особами, які ведуть антигромадський спосіб 

життя. При цьому, мова йде і про тих осіб, які раніше не вчиняли 

спеціальний рецидив, однак оцінюються в якості осіб, схильних до вчинення 

кримінальних правопорушень (квартирних крадіжок, шахрайства, 

виготовлення та/або реалізації наркотичних засобів тощо) в якості 

професійної діяльності. У кримінологічних дослідженнях цілком слушно 

звертається увага на те, що люди, які знаходяться на «соціальному дні», 

знаходяться досить близько від вчинення кримінального правопорушення, в 

тому числі і на професійній основі, представляючи для суспільства достатньо 

прогнозовану небезпеку [59, с. 36–37, 53], Тому, кримінологічна 
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профілактика в рамках попередження професійної злочинності має 

першочергово спрямовуватись саме на представників андеркласу. В силу 

цього, очевидно необхідним виявляється профілактика алкоголізму, 

наркоманії, проституції, бродяжництва та інших соціально-негативних явищ, 

тісно пов’язаних зі злочинною діяльністю. В цьому напрямку слід 

погодитися з доцільністю реанімування роботи рад з профілактики 

правопорушень на підприємствах і в трудових колективах [305, с. 55]. 

Окрему увагу слід приділити спеціально-кримінологічному 

попередженню професійної злочинності в місцях позбавлення волі. 

Профілактика професійної злочинності в колоніях є ускладненим процесом 

низкою об’єктивних факторів, зокрема, у зв’язку із тим, що соціальне 

мікросередовище місць позбавлення волі характеризується яскраво 

вираженою негативною спрямованістю, що пояснюється одночасним 

перебуванням на обмеженій території відразу сотні кримінально активних 

осіб, котрі мають, як правило, стійку протиправну мотивацію [121, с. 188]. Ці 

обставини не можуть не впливати на особистість та її поведінку, а також на 

ефективність впливу профілактичних заходів на засуджених. Разом з тим 

колишні соціальні зв’язки, якими користувались злочинці-професіонали до 

засудження, досить часто втрачають своє значення (змінюються лідери, 

змінюється ставлення колишнього злочинного середовища до засудженого 

тощо). Тому засуджені, одразу чи поступово втрачаючи колишні злочинні 

зв’язки, шукають в місцях позбавлення волі нові кримінальні зв’язки, що 

виявляється негативним цілепокладальним процесом, якому мають 

протидіяти компетентні органи в межах профілактики злочинності. 

Відтак, кримінологічна профілактика у цьому напрямку має 

охоплювати наступні заходи: протидія кримінальній й в’язничній 

субкультурі (зокрема, шляхом залучення засуджених до суспільно корисної 

праці, освітнього процесу тощо); залучення громадськості (щонайперше, це 

стосується залучення Церкви, яка проповідує спасіння в покаянні, адже, 

загальновідомо, що покаяння засудженого у його злочинній діяльності 
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сприяє трансформації його злочинної особистості) до профілактичної і 

попереджувальної роботи в місцях позбавлення волі (зокрема, створення 

недільних шкіл, проведення лекцій про моральність та суспільно активний 

спосіб життя, котрі проводили би визнані авторитети – громадські діячі); 

надання медичної (у тому числі і педагогічної, психічної) допомоги 

потерпілим від кримінальних правопорушень.  

2. Запобігання кримінальним правопорушенням, вчинюваним в межах 

спеціального рецидиву – на професійній основі. Запобігання кримінальним 

правопорушенням являє собою систему дій, спрямованих на перешкоджання 

здійснення злочинного наміру конкретної особи до початку посягання на 

стадіях виявлення умислу або приготування до кримінального 

правопорушення [169, с. 13]. Зважаючи на складність такого явища як 

професійна злочинність, особливо, коли нею займаються злочинні 

організації, запобігання цій злочинній діяльності є також досить складним 

процесом, котрий має враховувати соціально-демографічну, морально-

психологічну, кримінально-правову та кримінально-виконавчу 

характеристику особистості злочинця-професіонала, а також кримінологічну 

ситуацію, як у державі загалом, так і у відповідній місцевості, на території 

якої здійснюються заходи щодо запобігання професійній злочинній 

діяльності. 

В межах цього питання слід розглянути проблему запобігання 

кримінальних правопорушень, вчинюваних злочинцями-професіоналами, під 

час відбування ними покарання у виді позбавлення волі. Запобігання в таких 

умовах, на нашу думку, виявляється у всьому (законному), що зменшує 

практичну можливість вчинення кримінального правопорушення. Основними 

компонентами цих заходів кримінологи називають: охорону засуджених і 

нагляд за ними; застосування заходів і технічних засобів, що забезпечують 

ізоляцію; встановлення обмежень та особливого порядку спілкування з 

засудженими особами, котрі не є працівниками установ виконання 

покарання; попередження кримінальних правопорушень та правопорушень 
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шляхом реалізації заходів профілактики; використання дисциплінарної 

практики; застосування заходів безпеки, розкриття злочинів, попереднє 

розслідування у справах про вчинені злочини [283, с. 146–147]. Проте, 

вважаємо, що основні компоненти зазначених заходів слід зводити саме до 

ізоляції, охорони, контролю та нагляду, а також до дисциплінарної практики, 

застосування заходів заохочення та стягнення. 

У зв’язку з викладеним, закономірним буде припустити, що переважна 

частина причин вчинення професійних кримінальних правопорушень у 

місцях позбавлення волі обумовлена недостатньою технологічністю 

адміністрації установ виконання кримінального покарання, з одного боку, а, з 

іншого боку – непрофесіоналізмом адміністрації, її пасивною роллю у 

вирішенні конфліктів (та у їх виявленні), контроль за діями засуджених, чому 

«сприяє» діюче кримінально-виконавче законодавство. Зважаючи на це, 

співробітники колоній не належною мірою суворості регулюють процеси, що 

протікають у в’язничній субкультурі, що, безумовно, є необхідною умовою 

ефективної діяльності щодо виправлення злочинців-професіоналів, які 

відбувають покарання у виді позбавлення волі, та профілактики 

кримінальних правопорушень, вчинюваних у їх середовищі.  

У кримінологічних розвідках справедливо відзначається той факт, що 

переважна частина пенітенціарного професійного рецидиву здійснюється 

саме у нічний час, чому є кілька пояснень: у цей період знижується 

інтенсивність контролю та нагляду за засудженими; далеко не всі місця 

життєдіяльності засуджених обладнані засобами охорони, нагляду та, що 

особливо важливо, – спостереження. Незважаючи на передбачувану строгість 

самої ізоляції від законослухняного суспільства, суворість режиму 

відбування покарання, багато хто з професійних наркозлочинців 

продовжують займатися виготовленням, зберіганням і реалізацією 

наркотичних засобів на території колоній. Вкрай проблематичним 

виявляється й те, що наркотичні засоби або «сировина», з якої ув’язнені 

виготовляють наркотичні та психотропні речовини доставляються їм 
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деякими співробітниками колонії «заради своєї вигоди, а саме за гроші, які їм 

пропонують засуджені, їхні адвокати, родичі та знайомі». Саме тому, як 

зазначає І.О. Петін, важливим антикриміногенним чинником у цьому напрямі 

запобігання кримінальних правопорушень є забезпечення надійного 

внутрішнього порядку, котрий повинен перешкоджати проникненню до 

засуджених заборонених предметів, спиртних напоїв, наркотичних засобів. 

Ці заходи багато в чому зможуть нейтралізувати вплив неформальних норм 

поведінки, що сприятиме стабілізації криміногенної обстановки в цілому 

[196, с. 9–10]. Крім цього, ефективність запобігання професійній злочинності 

в місцях позбавлення волі може досягатись за рахунок зміни режиму 

утримання засуджених, а саме за рахунок ізоляції професійних злочинців від 

інших засуджених та встановлення для них більш жорсткого порядку в 

колонії, посилення відповідальності за вчинення «професійних» чи 

«непрофесійних» кримінальних правопорушень. 

Окрім цього, слід погодитись з тим, що важливим заходом запобігання 

професійній злочинності в місцях позбавлення волі є також втручання у 

кризові ситуації, що є комплексом різноманітних заходів по утриманню 

злочинних проявів. Це втручання, як зазначає С.Ю. Лукашевич, «припускає 

нейтралізацію і розв’язання міжособистих (групових) конфліктів засуджених 

з допомогою набору специфічних для місць позбавлення волі засобів 

діяльності суб’єктів попереджувальної діяльності» [169, с. 14]. Заходи 

втручання є досить важливими в процесі попередження професійної 

злочинності в колоніях, оскільки, окрім того, що зменшують ризики 

вчинення злочинцями-професіоналами непрофесійних кримінальних 

правопорушень, які здійснюються засудженими в рамках боротьби за владу 

чи покарання (приміром, якщо засудженого підозрюють у таємній співпраці з 

адміністрацією колонії), також зменшують престиж в’язничних 

«авторитетів», котрі є «повноваженими» вирішувати конфлікти за 

злочинними законами та принципами. 



177 

 

3. Припинення кримінальних правопорушень, вчинюваних в межах 

професійної злочинної діяльності. Припинення, як захід попередження 

професійної злочинної діяльності спрямоване на попередження та 

припинення розпочатих кримінальних правопорушень у рамках оперативно-

розшукових, а також режимно-профілактичних заходів. Цілком очевидно, що 

керувати й бути основними виконавцями цих заходів повинні співробітники 

правоохоронних органів та кримінально-виконавчі органи. Також, не 

викликає сумнівів, що ефективність запобігання кримінальним 

правопорушенням, вчинюваним злочинцями-професіоналами, напряму 

залежить від професіоналізму відповідних органів влади (з тим, щоби 

оперативно та правильно виявляти, реєструвати, а також правильно 

кваліфікувати і повно, об’єктивно розслідувати кримінальні 

правопорушення, вчинювані злочинцями-професіоналами). Проте, нажаль, 

професіоналізм співробітників зазначених органів влади на сьогодні 

ставиться під виправданий сумнів. Це питання є вкрай актуальним, у зв’язку 

з існуючими показниками запобігання професійної та непрофесійної 

злочинності в Україні, наприклад, співробітниками поліції. Яскраво 

ілюструють проблему показники виявлених кримінальних правопорушень у 

господарській сфері, які протягом останніх 4-х років продовжують стрімко 

понижуватись, що однозначно свідчить про послаблення боротьби з 

економічною злочинністю. Зокрема, зі статистичних даних, які наводить у 

своїх дослідженнях [див. дет.: 19, с. 6–7; 20, с. 5] О.В. Баганець, випливає, що 

в 2016 році було зафіксовано 6 940 вказаних правопорушень, у той час як у 

2015-му їх кількість складала – 7 628, у 2014 – 8 418, а в 2013 – 11 104, що є 

на 38,5% більше ніж у минулому році. Про значне зниження активності 

правоохоронців у виявленні кримінальних правопорушень, вчинюваних у 

межах професійної економічної злочинності, свідчить той факт, що ними в 

2016 році було обліковано всього 681 випадок фіктивного підприємництва (в 

той час як у 2015-му – 885, у 2014 – 858 та у 2013 – 891), 159 фактів 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (у 2015 році – 221, у 2014 і 
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– 296 та у 2013 – 291), лише 63 випадки шахрайства з фінансовими ресурсами 

(у 2015 році – 133, у 2014 – 347 та в 2013 – 337). Певна річ, означені дані 

можна розуміти як такі, що вказують не на непрофесіоналізм багатьох нових 

співробітників правоохоронних органів, а на декриміналізацію українського 

суспільства, проте, із цією позицією не можна погодитись, зокрема, 

зважаючи на те, що в 2016 році припинили діяльність сотні комерційних 

банків, в тому числі й ті, що були штучно доведені до банкрутства. 

Аналогічна ситуація спостерігається також із попередженням професійної 

злочинної діяльності, спрямованої на наркотизацію населення. Зокрема, у 

2016 році було виявлено всього 2 293 випадки виявлення незаконного 

виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання наркотичних засобів, у 2015-му – 6 614, у 2014 – 8 412, а в 2013 

– 9 430. При цьому слід врахувати, що стрімке зниження рівня попередження 

професійної наркозлочинності правоохоронними органами не було 

викорінено навіть й у результаті створення у січні 2016 року в Національній 

поліції України Бюро протидії наркозлочинності, в яке, як зазначає О.В. 

Баганець, «не дозволялося навіть набирати працівників колишнього відділу 

по боротьбі з незаконним обігом наркотиків». 

На цю проблему, однак, враховуючи політичну складову питання, 

також звертає увагу провідний український кримінолог В.М. Бесчастний, 

аналізуючи рівень виявлення організованих груп та злочинних організацій, 

котрі, як ми вже неодноразово зазначали, як правило, займаються 

професійною злочинною діяльністю. Вчений наголошує на тому, що, 

починаючи з 2010 року фіксується планомірне та вельми суттєве зниження 

кількості виявлених організованих груп та злочинних організацій. Окрім 

падіння у 2016 році загального показника кількості виявлених організованих 

груп та злочинних організацій порівняно з 2010 роком, звертають на себе 

увагу й деякі негативні структурні зміни відповідних результатів 

правоохоронної діяльності. Особливо відчутними вони є в розрізі викриття 

представників організованої злочинності з транснаціональними зв’язками, 
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яких у 2016 році виявлено лише 4 (для порівняння: 40 – у 2010 році, 28 – у 

2014 році та 4 – у 2015 році). На думку В.М. Бесчастного, ця обставина 

пов’язується з розривом оперативно-службових зв’язків вітчизняних 

правоохоронних органів із правоохоронними органами РФ – країни, з 

організованих груп й злочинних організацій якої традиційно найбільш 

потужними виявлялися кримінальні зв’язки українських злочинних 

угрупувань [28, с. 211]. 

Що ж стосується заходів, котрі охоплені комплексом індивідуальних 

заходів попередження злочинності, то окремі вчені вважають, що на 

індивідуальному рівні ці заходи слід зводити до: профілактики, запобігання 

та припинення [138, с. 220–221; 101, с. 119]. При цьому до вказаних заходів 

український вчений В.В. Голіна відносить: переконання (індивідуальна 

переорієнтація антигромадської настанови); примус; перестереження; 

допомогу [60, с. 35]. Отже, вважаємо за доцільне, комплекс індивідуальних 

заходів попередження професійної злочинності розглядати в межах 

наступних основних груп заходів: 

1. Переконання, що є заходом, що спрямований на трансформацію 

світогляду особи, у результаті якої зміниться антисуспільна спрямованість 

цієї особи у бік позитивної орієнтації. При цьому, основними організаційно-

тактичними формами переконання осіб, на яких здійснюється 

профілактичний вплив, є індивідуальні та колективні бесіди. Зокрема, 

особливу цінність мають індивідуальні профілактичні бесіди з засудженим, 

які відбувають покарання у виді позбавлення волі. Означені бесіди можуть 

бути правороз’яснювальними та ознайомлювальними, виховними, 

коригуючими, попереджувальними тощо. У цих бесідах, що проводяться, як 

правило, в найбільш складні періоди життя особи в місцях позбавлення волі 

(у період адаптації до в’язничних умов, в моменти «терору» різних 

в’язничних угруповань негативної спрямованості тощо), також, для 

підвищення результативності цього заходу, можуть бути присутні родичі та 

інші близькі цієї особи. 
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2. Надання психологічної та педагогічної допомоги особам, щодо яких 

здійснюються відповідні попереджувальні заходи. Слід зазначити, що заходи 

психолого-педагогічної допомоги в основному представлені заходами 

психологічного впливу, спрямованих на попередження професійної 

злочинності у місцях позбавлення волі, головним чином, надання 

професійної і непрофесійної (в цьому випадку особливу допомогу можуть 

надавати досвідчені представники Церкви) психологічної підтримки особам, 

котрі відбувають покарання у виді позбавлення волі, особливо у період їх 

адаптації до в’язничного середовища, щоби уникнути поступового прийняття 

ними злочинної ідеології, якщо ці особи не є професійними злочинцями, або, 

якщо мова йде про засуджених злочинців-професіоналів, то, щоб уникнути 

подальшої деградації особистості засудженого, сприяючи його виправленню. 

Крім іншого, з метою зменшення криміналізації особистості 

засуджених у період їх адаптації до в’язничних умов, повноважні суб’єкти, а 

також неспеціальні суб’єкти (громадські організації) допомагають їм в 

орієнтації у зазначений та наступні періоди на свідомий вибір позитивного 

кола спілкування (тобто на спілкування ув’язнених, які дієво змінюються в 

позитивний бік – займаються суспільно корисною працею, долучаються до 

освітнього процесу, беруть участь у духовних, культурних заходах тощо), а 

також на недопущення неформальних зв’язків з тими засудженими, що 

відбувають покарання за вчинення кримінальних правопорушень у рамках 

професійної злочинної діяльності. 

3. Індивідуальні запобіжні заходи, що, як правило, зводяться до: 

1) аналітичних заходів – кримінологічного прогнозування та 

планування. Кримінологічне прогнозування у цьому контексті являє собою 

науково обґрунтований прогноз змін тенденцій і закономірностей 

злочинності у майбутньому [6, с. 28]. У свою чергу під кримінологічним 

плануванням слід розуміти науково обґрунтоване визначення ситуації зі 

злочинністю, у системі її попередження, заходів і конкретних завдань, 

спрямованих на попередження кримінальних, а також інших правопорушень 
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[158, с. 111]. Отже, результати означеної аналітичної роботи виявляються 

фактичними підставами для запобігання протиправної поведінки конкретних 

осіб, головним чином, у межах індивідуальних профілактичних планів; 

2) активних контрзаходів (втручання в особисте життя особи) в межах 

оперативно-розшукової діяльності компетентних суб’єктів (правові підстави 

запобігання). Органи та установи виконання покарань та слідчих ізоляторів 

Державної кримінально-виконавчої служби України, а також, зокрема, 

співробітники Національної поліції, Державного бюро розслідувань, Служби 

безпеки України, Національного антикорупційного бюро України можуть на 

підставі ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» [242] 

здійснювати гласні та негласні пошукові, розвідувальні та 

контррозвідувальні заходи відносно професійних злочинців, що 

здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних 

засобів, зокрема, за наявності достатньої інформації, одержаної в 

установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою 

оперативно-розшукових заходів і засобів, зокрема, про кримінальні 

правопорушення, що готуються професійними злочинцями, про осіб, які 

готують вчинення кримінального правопорушення в межах професійної 

злочинної діяльності тощо. 

4. Примус. Цей захід створює для особи несприятливі наслідки 

фізичного, матеріального та технічного характеру [60, с. 42] та 

застосовується до засуджених професійних злочинців та інших осіб, що 

потенційно спрямовані на цей вид злочинної діяльності, за вчинення 

протиправних дій. В межах позбавлення волі, зокрема, заходи примусу 

можуть реалізовуватись лише компетентними суб’єктами у межах діючого 

законодавства, з урахуванням певних обмежень. Зокрема, відповідно до ст. 

132 КВК України [145] до осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення 

волі, за невиконання ними покладених на них обов’язків та порушення 

встановлених заборон можуть застосовуватися такі заходи стягнення: 

попередження; догана; сувора догана; грошовий штраф до 2 мінімальних 
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розмірів заробітної плати; скасування поліпшених умов тримання; 

поміщення засуджених чоловіків, які тримаються у виправних колоніях, у 

дисциплінарний ізолятор з виведенням або без виведення на роботу чи 

навчання на строк до 14 діб, а засуджених жінок – до 10 діб; поміщення 

засуджених, які тримаються в приміщеннях камерного типу виправних 

колоній максимального рівня безпеки, у карцер без виведення на роботу на 

строк до 14 діб; переведення засуджених, які тримаються у виправних 

колоніях, крім засуджених, які тримаються у виправних колоніях 

мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, до 

приміщення камерного типу (одиночної камери) на строк до 3 місяців. 

Отже, підводячи підсумок викладеному, зауважимо наступне: 

1. Загальносоціальне попередження професійної злочинності 

виявляється важливою стороною розвитку суспільства та комплексним, 

безперервним процесом, що реалізується в рамках державного механізму 

економічного й державного розвитку, будучи змістовно спрямованим на 

суспільство, сприятливо впливаючи на соціально-економічні, сімейні, 

культурні статуси членів цього суспільства, їх психофізичне і духовне 

здоров’я, а, відповідно, не допускаючи криміналізації особистості та всього 

суспільства у напрямку участі в професійній злочинній діяльності, 

опосередковано мінімізуючи вплив причин та умов професійної злочинності. 

2. Спеціально-кримінологічне попередження професійної злочинності 

являє собою соціальний процес, що базується на реалізації компетентними 

суб’єктами державної влади спеціальних методів і прийомів, знань і навичок, 

які відповідають законності та гуманності, спрямовані на: запобігання 

виникненню та ліквідацію існуючих факторів, які обумовлюють існування та 

поширення професійної злочинності; недопущення вчинення кримінального 

правопорушення злочинцями-професіоналами на різних стадіях вчинення 

правопорушення та припинення триваючого кримінального правопорушення, 

вчинюваного професійним злочинцем. Основними заходами спеціально-

кримінологічного попередження професійної злочинності є: кримінологічна 
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профілактика «професійних» кримінальних правопорушень; запобігання 

вчиненню професійних кримінальних правопорушень. 

3. Попередження професійної злочинності засобами індивідуального 

характеру являє собою комплекс заходів (переконання; надання психолого-

педагогічної допомоги; індивідуальні запобіжні заходи, що зводяться в 

основному до аналітичних заходів та активних контрзаходів в межах 

оперативно-розшукової діяльності компетентних суб’єктів; примус), що 

виходять зі системи соціального контролю, який позначається у 

безпосередньому впливі держави на причини та умови індивідуальної 

професійної злочинної поведінки, з метою: 1) усунення можливості 

здійснення особою кримінального правопорушення на професійній основі; 

2) запобігання вчиненню кримінального правопорушення (який планується, 

готується на професійній основі) чи недопущення переростання 

незакінченого «професійного» кримінального правопорушення, у закінчене. 

 

 

 3.2. Вдосконалення правового регулювання попередження 

професійної злочинності 

 

Як вже неодноразово зазначалося, основа попередження професійної 

злочинності виражається в загальносоціальних заходах, а, відповідно, і у 

вдосконаленні законодавства, котре регулює трудові правовідносини та 

зайнятість, господарську діяльність, соціальне забезпечення одиноких 

батьків, безробітних тощо. Перш за все, «загальносоціальне» законодавство 

(у відповідному сенсі) має бути позбавлене декларативного характеру та 

забезпечуватись реальними програмами дій, розрахованими на 

довгострокову й короткострокову перспективи. Окрім цього, у 

законодавчому процесі повинні адекватно враховуватися втрата Урядом 

фактичного контролю над АР Крим, м. Севастополя, окремих територій 

Донецької та Луганської областей, не обумовлюючи таким чином збільшення 
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темпів криміналізації суспільства. Поряд з цим, потрібний також більш 

зважений підхід законодавця у реформуванні законодавства та 

правоохоронних органів влади, в силу чого, результатами реформ не повинні 

стати зниження рівня професіоналізму органів влади, що запобігають 

професійній злочинності, а також збільшення рівня криміналізації нашого 

суспільства. 

Разом з тим, вважаємо, що багато в чому досить несприятливі сучасні 

тенденції росту професійної злочинної діяльності у нашій державі стали 

наслідком відсутності в кримінальному законі норм, що визначають 

професійну злочинність, ознаки професійного злочинця та відсутність 

належної правової оцінки зазначеної злочинної діяльності як обставин, що 

обтяжують кримінальну відповідальність.  

Додаткова проблема – надмірна гуманізація кримінальної політики, що 

суперечить реальним кількісним та якісним показниками зростання 

професійної злочинності, що в кінцевому підсумку демонстративно сприяє 

тому, що значна кількість осіб, котрі вчинили кримінальні правопорушення, 

звільняються від кримінальної відповідальності або ж від кримінального 

покарання. Разом із тим, слід визнати, що сучасна концепція кримінального 

покарання переживає затяжну кризу, оскільки покарання вже тривалий час 

практично не досягає мінімальних успіхів у досягненні своїх цілей, перш за 

все, щодо виправлення злочинців-професіоналів. На цю обставину також вже 

звертав увагу Я.І. Гіленський, зазначаючи, що існуюча «криза кримінального 

покарання», тобто неефективність традиційних форм соціального контролю 

над злочинною поведінкою (та девіантною поведінкою загалом), вказує на 

необхідність все глибшого приділення уваги виробленню стратегії й тактики 

соціального контролю над злочинністю [58, с. 506–521]. Проте, вважаємо 

вкрай нерозумною практику, коли кримінальне покарання інтерпретується в 

якості виняткової міри, що застосовується до найбільш злісних злочинців, які 

вчинили тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення. Відтак, у 

повній мірі зрозуміло, що означена кримінальна політика держави сприяє 
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підвищенню злочинної спеціалізації засуджених, з одного боку, а, з іншого – 

дозволяє найбільш «кваліфікованим» злочинцям уникати відповідальності та 

покарання. 

Саме тому, на нашу думку, не викликає достатнього сумніву 

необхідність розробки та прийняття спеціального закону України «Про 

попередження професійної злочинності», яким би вносились зміни до чинних 

кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого 

законів України, спрямовані на попередження відповідного виду злочинної 

діяльності. 

Відтак, вважаємо, що основними положеннями цього закону повинні 

стати наступні розділи: 

1. Поняття та характеристика професійної злочинної діяльності. Як ми 

вже неодноразово зазначали, суттєвою проблемою попередження 

професійної злочинної діяльності є відсутність у чинному кримінальному 

законі категорій «професійна злочинна діяльність» та «злочинний 

професіоналізм». У зв’язку із цим, пропонуємо змінити існуючу назву 

розділу VII КК України [144] на «Повторність, сукупність, рецидив злочинів 

та злочинний професіоналізм» та, відповідно, доповнити цей розділ Кодексу 

ст. 33-1 «Злочинний професіоналізм» наступного змісту: 

«1. Вчиненням злочинів у межах злочинного професіоналізму 

(професійна злочинна діяльність) визнається вчинення другого за рахунком 

однотипного злочину, кримінальна відповідальність за який передбачається 

тим же розділом Особливої частини цього Кодексу, що і за попередній 

злочин (кримінальна спеціалізація), якщо основною метою вчинення злочинів 

було отримання прибутку». 

Зважаючи на викладене, вбачаємо також доцільність у доповненні 

ст. 34 КК України ч. 2 наступного змісту: 

«Рецидив злочинів визнається небезпечним: 
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1) у разі вчинення особою умисного злочину, за який вона засуджується 

до позбавлення волі, якщо раніше ця особа була не менше трьох разів 

засуджена і відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисні злочини; 

2) у разі вчинення особою тяжкого або особливо тяжкого злочину, 

якщо раніше вона була не менше двох разів засуджена і відбувала покарання 

у виді позбавлення волі за тяжкі злочини або була засуджена і відбувала 

покарання у виді позбавлення волі за особливо тяжкий злочин; 

3) у разі вчинення особою умисного злочину в межах злочинного 

професіоналізму, якщо вона раніше хоча би одноразово була засуджена за 

вчинення умисного злочину в межах злочинного професіоналізму». 

2. Поняття та характеристика професійного злочинця. Не викликає 

сумнівів, що ні коригуючий, ні профілактичний вплив на професійну 

злочинність не буде можливим (а коли і буде можливим, то не виявиться у 

повній мірі ефективним), якщо об’єктом цього впливу не буде особа, що 

вчинила відповідні протиправні посягання. У зазначеному контексті 

проблематичною виявляється відмова українського законодавця (за 

прикладом багатьох інших пострадянських законодавців) від поняття 

«рецидивіст» та «небезпечний рецидивіст» в процесі перенесення акценту з 

особистості злочинця на вчинені ним кримінальні правопорушення. З цього 

приводу О.В. Сорокін стверджує, що розрив понять «рецидивіст» та 

«рецидив злочинів» носить штучний характер, що утруднює теоретичне 

осмислення проблем рецидивної злочинності [280, с. 49]. Тому, незважаючи 

на те, що вживання в кримінальному законодавстві поняття «рецидивіст» у 

повній мірі не буде здатним вирішити проблему рецидивної, а насамперед – 

професійної злочинності, разом з тим, вживання в законодавстві терміну 

«професійний злочинець» зможе суттєво сприяти вирішенню проблеми 

протидії професійній злочинності. Зокрема, сприятиме переносу 

законодавчого акценту з дій на особистість, що допомагатиме попередженню 

професійної злочинності, зокрема, передбаченими законодавством 
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функціями правосуддя, адже це, серед іншого, дозволить конкретизувати 

кримінальну відповідальність винного. 

Так, у разі закріплення в кримінальному законі поняття «професійний 

злочинець» і, відповідно, керуючись ознаками цієї категорії злочинців, за 

наявності відповідних підстав державне обвинувачення зможе 

обвинувачувати особу в професійній злочинній діяльності, а суд, відповідно, 

зможе визнати підсудного таким злочинцем і констатувати цей висновок в 

обвинувальному вироку. Безумовно, констатація відповідного висновку у 

вироку не має становитись самоціллю правосуддя, і цими діями відповідна 

міра протидії держави професійній злочинності не повинна вичерпуватись, 

оскільки, констатація вчинення особою «професійних» злочинів має також 

конкретні правові наслідки, які повинні бути закріплені у чинному 

законодавстві. Ознака кримінального професіоналізму істотним чином 

підвищує суспільну небезпеку вчинюваного злочинного посягання, і 

зазначена ознака, без сумнівів, має обов’язково враховуватися при 

призначенні покарання професійного злочинця. 

У зв’язку з цим, вбачаємо необхідність у доповненні пропонованої 

нами ст. 33-1 «Злочинний професіоналізм» ч. 2, в якій би містилось 

визначення поняття «професійний злочинець» з урахування 

сформульованого нами визначення цього терміну у підрозділі 1.2. 

При цьому, необхідно також доповнити перелік випадків, коли особа, 

що вчинила злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягає 

кримінальній відповідальності (ч. 2 ст. 22 КК України), одразу після слів 

«… хуліганство (стаття 296)», фразою:  

«вчинення зазначених та інших злочинів в якості професійного 

злочинця». 

3. Заходи щодо попередження професійної злочинності. Незважаючи 

на постійне вдосконалення впливу загальних заходів державного примусу, 

можна дійти висновку, що очевидні результати цих заходів до 

сьогоднішнього дня не досягнуті у сфері протидії професійній злочинності 
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осіб, у тому числі тих, що відбувають кримінальне покарання у виді 

позбавлення волі, що є неприпустимим. Тому, в означеному розділі 

пропонованого проекту закону «Про попередження професійної 

злочинності» пропонуємо також передбачити, серед іншого, наступне: 

1) підвищення меж покарання у санкціях статей кримінального закону. 

В першу чергу, у цьому контексті слід доповнити професійною злочинною 

діяльністю список обставин, що враховуються при призначенні покарання, 

обтяжуючи його. Зважаючи на це, необхідно викласти п. 1 ч. 1 ст. 67 КК 

України у наступній редакції:  

«1) вчинення злочину особою повторно, рецидив злочинів та у межах 

злочинного професіоналізму». 

Окрім того, враховуючи те, що кримінальний професіоналізм досить 

часто фактично виступає в якості типової та відносно поширеної ознаки, хоча 

і не характерної для більшості кримінальних правопорушень, у тих випадках, 

коли цю ознаку можна вважати органічною, вона повинна враховуватися. 

Однак, задля унеможливлення практики досить широкого застосування даної 

ознаки, вважаємо, що перелік випадків, коли ця ознака може враховуватися, 

повинен чітко закріплюватися в тексті КК України. Наприклад, професійна 

злочинна діяльність може вчинятись шляхом незаконного позбавлення волі 

або викрадення та/або тримання (захоплення) в заручниках людини, підміни 

дитини, торгівлі людьми або укладання іншої незаконної угоди щодо 

людини, експлуатації дітей (так само, використання малолітніх дітей для 

заняття жебрацтвом). Відтак, вважаємо за доцільне доповнити розділ III КК 

України ст. 151-2 «Вчинення злочинів проти волі, честі та гідності особи на 

основі злочинного професіоналізму», якою би, передбачалось за вчинення на 

основі злочинного професіоналізму кримінальних правопорушень, 

передбачених ст.ст. 146, 147, 148, 149, 150 та 150-1 КК України, покарання у 

виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років (утім, повинні 

враховуватись також додаткові покарання, передбачені санкціями 

відповідних частин статей). Аналогічні зміни повинні бути також внесені у 
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розділ VI (відповідно, доповнити ст. 198-1 за вчинення кримінальних 

правопорушень, передбачених ст.ст. 185, 186, 187, 189, 190, 192, 198), 

розділ VII (доповнити ст. 235-1 за вчинення кримінальних правопорушень, 

передбачених ст.ст. 199, 200, 201, 203-1, 203-2, 204, 205, 205-1, 206, 206-2, 

209, 209-1, 213, 216, 218-1, 219, 222, 222-1, 224, 231, 232, 232-1), розділ VIII 

(доповнити ст. 254-1 за вчинення кримінальних правопорушень, 

передбачених ст.ст. 239-1, 239-2, 246, 248, 249) і т. д.;  

2) правові наслідки констатації у вироку суду злочинця в якості 

професійного злочинця на характері відбування покарання у виді 

позбавлення волі. Пропонованим законопроектом «Про попередження 

професійної злочинності» слід закріпити правило, відповідно до якого, до 

засуджених професійних злочинців можна було би застосовувати більш 

сувору ізоляцію, що, як ми вже зазначали, буде суттєво мінімізувати 

поширення кримінальної ідеології та стримувати трансформацію умов 

ізоляції в якості так званого «інституту підвищення злочинної кваліфікації», 

в якому непрофесійні злочинці, долучаються до означеної категорії 

злочинців, замість того, щоби виправлятись, ресоціалізуватись. Окрім того, 

зауважимо, що залишення професійних злочинців в тих самих умовах, в яких 

вони відбувають покарання на сьогоднішній день, є недоцільним. Це 

пояснюється тим, що ця категорія засуджених злочинців, на що ми вже 

неодноразово звертали увагу, пристосувалась до існуючих умов, поширюючи 

злочинну ідеологію в межах в’язничної субкультури, забезпечуючи собі як 

«комфортне» відбування покарання (власне, інші засуджені стають в своєму 

статусі залежними від професійних злочинців, при цьому сталим уявленням 

«верхніх каст» професійних злочинців є те, що відповідне місце позбавлення 

волі, в якому вони відбувають покращання, фактично належить їм, і вони 

здійснюють основне управління та «судочинство» в цих умовах, фактично 

стаючи трьома гілками влади для інших засуджених), так і можливість 

продовження здійснення ними професійної злочинної діяльності в межах 

колонії та поза її межами. 
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Відповідно, слід внести зміни до ст. 92 КВК України [145], 

доповнивши її ч. 2-2 наступного змісту: 

«Засуджені до позбавлення волі професійні злочинці тримаються 

окремо від інших засуджених», 

а також ч. 7: 

«Встановлені цією статтею вимоги роздільного тримання засуджених 

до позбавлення волі професійних злочинців можуть змінюватись відносно 

тих засуджених, які: 

більше аніж 3 місяці добросовісно займаються соціально корисною 

працею та більше як 6 місяців не порушували порядку у сфері виконання 

покарань; 

не є засудженими до довічного позбавлення волі». 

Сувора ізоляція професійних злочинців, засуджених до позбавлення 

волі, окрім того, повинна позначатись і на обсязі їх прав та обов’язків, у 

порівнянні з іншими засудженими до позбавлення волі. У зв’язку із цим, 

необхідно доповнити ст. 107 КВК України ч. 2-1 такого змісту: 

«Засуджені професійні злочинці можуть реалізовувати власні права, 

передбачені абзацами 6, 7, 8, 11 та 13 під суворим контролем 

адміністрації». 

Додатково, з метою обмеження можливостей тримання зв’язку 

засуджених професійних злочинців зі злочинним світом, доцільно доповнити 

ст. 113 КВК України ч. 2-2 наступного змісту: 

«Листування між перебуваючими в місцях позбавлення волі 

засудженими професійними злочинцями, які не є родичами, не допускається, 

окрім випадків, передбачених у частинах 4 та 5 цієї статті Кодексу». 

Фактично з вказаних вище підстав вбачається необхідність у 

доповненні ст. 114 КВК України ч. 3 такого змісту: 

«Засуджені професійні злочинці не мають права одержувати грошові 

перекази і відправляти грошові перекази особам, що не є їх близькими 

родичами». 
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В означеному контексті слід також переглянути й положення Правил 

внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, що затверджені 

наказом Міністерства юстиції України від 29 грудня 2014 року № 2186/5 

[229], якими регулюється порядок й умови виконання та відбування 

кримінальних покарань, зокрема, у виді позбавлення волі на певний строк та 

довічного позбавлення волі. 

Поряд із тим, слід наголосити також на тому, що концентрація 

професійних злочинців в місцях позбавлення волі не повинна сприяти 

процесу їх подальшої консолідації тощо, не перетворюватись у «інститут 

підвищення злочинної кваліфікації для злочинців-професіоналів». У зв’язку 

із цим, необхідно, з одного боку, щоби комфорт відбування покарання для 

цієї категорії засуджених був найбільш мінімальним (однак, не повинен 

становити порушення прав людини засуджених), а, з іншого боку – ті особи, 

котрі засуджені за вчинення кримінальних правопорушень на професійній 

основі, та дієво ресоціалізуються (з одного боку, дійсно долучається до 

суспільно корисної праці, долучається до освітнього процесу та добросовісно 

навчається, займається також самонавчанням, бере участь в духовних та 

культурних заходах тощо, а, з іншого боку – дистанціюється від 

кримінальних груп в’язничної субкультури), мали змогу переводитись до 

інших груп засуджених-непрофесіоналів. Безперечно, подробиці 

запропонованого нами кримінально-правового інституту, умови та порядок 

його застосування вимагають подальшої науково-практичної дискусії вчених, 

практиків та правозахисників, однак, його необхідність в умовах поширення 

кримінальної ідеології в місцях позбавлення волі, а також тотальної 

криміналізації суспільних відносин, в умовах множинних викликів, які кидає 

законослухняному суспільству злочинний світ, видається досить очевидним 

й практично необхідним. 

Загалом, діюче законодавство має звертати більш пильну увагу на 

мотивацію професійних злочинців, що відбувають покарання у виді 

позбавлення волі, до виправлення. Зважаючи на важливість збереження 
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родинних зв’язків засудженого до позбавлення волі в аспекті його 

ресоціалізації, суттєва важливість чого нами доводилась в межах 

підрозділів 2.1 та 2.3 цього дисертаційного дослідження, зазначимо, що 

відвідування вказаної категорії засуджених їх родичами не повинно 

невиправдано обмежуватись. Загалом, та частина соціального дискомфорту, 

що становить загальну соціальну тривожність засуджених професійних 

злочинців, котрі відбувають покарання у виді позбавлення волі, необхідно і 

можливо нейтралізувати за рахунок таких позитивних змін режиму 

відбування ними покарання як: зняття обмежень з кількості телефонних 

розмов із дітьми неповнолітнього віку (у тому числі за рахунок відео-

дзвінків, що мають відбуватись під контролем адміністрації колонії); розумне 

розширення часу спілкування з власними батьками, братами і сестрами, а 

також зі законною дружиною (або чоловіком); сприяння систематичним 

побаченням із дітьми. Однак, означене право не повинно надаватися 

абсолютно всім засудженим злочинцям-професіоналам, котрі є батьками 

малолітніх дітей. Вважаємо, що вказаними можливостями (вони мають бути 

відображені у ст. 110 та ч. 4 ст. 131 КВК України, а також у законах України 

«Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 17 березня 

2011 року № 3160-VI [249], «Про пробацію» від 5 лютого 2015 року № 160-

VIII [244]) засуджений до позбавлення волі професійний злочинець повинен 

винагороджуватися за сумлінне виконання правил внутрішнього розпорядку 

установи виконання кримінального покарання. 

Особлива увага в кримінально-виконавчому законодавстві має 

звертатись також соціально-виховній роботі із засудженими до позбавлення 

волі, особливо враховуючи їх психологічну, моральну, кримінально-правову 

та кримінально-виконавчу характеристику особистості, яку ми визначали у 

межах підрозділів 2.2 та 2.3 цієї дисертації. Зважаючи на це, вбачається 

необхідність у доповненні КВК України, серед іншого, ч. 4-1 ст. 123 Кодексу 

наступного змісту: 
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«Стимулювання правослухняної поведінки засуджених професійних 

злочинців здійснюється за допомогою окремих програм диференційованого 

виховного впливу з урахуванням їхньої поведінки, психічного стану і ступеня 

соціальної занедбаності». 

3) оптимізація заходів адаптації засудженого до позбавлення волі 

злочинця-професіонала, після звільнення. Соціальна адаптація осіб, які 

відбули покарання, по ряду причин неможлива без надання їм відповідної 

допомоги з боку державних і громадських організацій. При цьому соціальна 

адаптація осіб, які відбули покарання, полягає перш за все в наділенні їх 

такими соціальними статусами, котрими би забезпечувався їх нормальний, з 

точки зору суспільства, спосіб життя. Як ми вже зазначали, особи, які 

відбули покарання за вчинення злочинів на основі злочинного 

професіоналізму, повертаються в суспільство з різними життєвими планами: 

одні поривають зі злочинним минулим, а інші взагалі не мають наміру 

долучатись до суспільства, вбачаючи своє майбутнє зі злочинним світом. У 

зв’язку із цим, погодимось, що система заходів соціальної адаптації осіб, які 

відбули покарання, повинна включати в себе: контроль за засудженими 

особами з метою виявлення тих з них, які потребують допомоги в процесі 

пристосування і нормальних умов життя, а також з метою виявлення 

невиправлених осіб; надання допомоги засудженим особам в їх соціальній 

адаптації (працевлаштування, побутовий пристрій, матеріальна допомога 

тощо); застосування виховних і примусових заходів у відношенні до тих, хто 

не виправився та є такими, що з великою вірогідністю можуть вчинити у 

подальшому нові кримінальні правопорушення [13, с. 113]; 

4) здійснення нагляду та контролю після звільнення. Спершу 

зазначимо, постпенітенціарний контроль на території нашої держав має 

довготривалу історію становлення. Спочатку цей контроль проводився через 

таврування засудженого, що було запозичено руськими князівствами з 

візантійського та татарського права [324, с. 346–348], хоча й ця практика не 

отримала широкого поширення. Згодом, контроль зводився до відтинання 
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повноважними особами окремих частин тіла засуджених, у результаті чого 

злочинця можна було пізнати за зовнішніми ознаками з тим, щоби «кожен 

громадянин і кожен орган влади знав, з ким зустрічається та з ким має 

справу» [270, с. 131–132]. Отже, відтинання частин тіла засуджених (вух, 

носів, пальців, рук, ніг тощо), як захід контролю, не відмежовувався від 

заходу покарання та застосовувався, як ми вже зазначали у підрозділі 1.1 цієї 

дисертації за повторне вчинення злочину. У радянський період 

постпенітенціарний контроль за звільненими був остаточно закріплений у 60-

х роках ХХ ст., однак зводився до контролю за умовно-достроково 

звільненими особами. На сьогоднішній день постпенітенціарний контроль та 

нагляд в Україні продовжує реформуватись під впливом європейського 

права, однак, не в належній мірі враховує особливості професійних 

злочинців, котрі відбули покарання у виді позбавлення волі.  

Зважаючи на те, що адміністративний нагляд є формою попередження 

рецидивної злочинності та здійснюється на підставі правозастосовного акту 

органами внутрішніх справ в якості примусового заходу у вигляді 

встановлення контролю над поведінкою осіб, звільнених з місць позбавлення 

волі, яким встановлено певні законодавством обмеження з метою 

попередження правопорушень з їхнього боку [109, с. 637], у межах нашого 

дослідження пропонуємо наступне: 

а) уточнити перелік повнолітніх осіб, щодо яких встановлюється 

адміністративний нагляд. У цьому напрямку вважаємо доцільним доповнити 

ст. 3 Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими 

з місць позбавлення волі» від 1 грудня 1994 року № 264/94-ВР [204] пунктом 

«а-1» такого змісту: 

«а-1) засуджених до позбавлення волі за професійні злочини, 

незважаючи на їх поведінку під час виконання покарання». 

б) уточнити термін адміністративного нагляду за звільненими особами, 

що відбували покарання у виді позбавлення волі за вчинення професійних 

кримінальних правопорушень. Враховуючи особистість професійного 
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злочинця та потребу у стимулюванні законослухняної поведінки цієї 

категорії засуджених, необхідним вбачається доповнити ст. 6 Закону від 

1 грудня 1994 року № 264/94-ВР ч. 2-1 наступного змісту: 

«Адміністративний нагляд за особами, зазначеними у пункті «а-1» 

статті 3 цього Закону, встановлюється у визначеному статтею 5 цього 

Закону порядку терміном від одного року до двох років і не може 

перевищувати термінів, передбачених законом для погашення або зняття 

судимості, якщо поведінка професійного злочинця під час відбування 

покарання свідчила, що він наполегливо бажає стати на шлях виправлення і 

після звільнення не залишається небезпечними для суспільства». 

А також ч. 2-2 відповідної статті Закону такого змісту: 

«Адміністративний нагляд за особами, зазначеними у пункті «а-1» 

статті 3 цього Закону, встановлюється у визначеному статтею 5 цього 

Закону порядку терміном, що складає половину терміну, передбаченого 

законом для погашення або зняття судимості, та не може перевищувати 

термінів, передбачених законом для погашення або зняття судимості». 

Окрім того, вважаємо доцільним, щоби до контролю і нагляду за 

досліджуваною категорії звільнених могла долучатись також і громадськість. 

У цьому контексті корисним вважаємо досвід США, в якому спостерігається 

повне стирання меж суспільного інтересу до приватного життя засудженого 

та звільненого від відбування покарання. Наприклад, будь-який бажаючий в 

США може зайти на веб-сайт https://www.nsopw.gov/ru/Search/Verification та 

провести пошук засуджених за статеві злочини, котрі проживають за певною 

адресою або в заданому користувачем радіусі, у залежності від обраної точки 

на мапі. Між тим, у низці штатів США відкриті інформаційні регістри про 

судимих осіб не обмежуються категорією засуджених за статеві злочини, а 

включають в себе відомості про всі категорії засуджених. Зокрема, в 

американських штатах Огайо, Індіана, Канзас та Мічиган на основі досвіду 

опублікування відомостей про осіб, які вчинили статеві злочини, була 

введена обов’язкова реєстрація засуджених до позбавлення волі всіх 
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категорій з наданням будь-якому охочому права отримувати інформацію про 

таку особу (Інформаційна система відстеження правопорушників – OTIS). В 

розміщених у відкритому доступі в мережі Інтернет регістрах містяться: ім’я 

та прізвище засудженого, його вік, зріст, дані про попередні судимості та 

місце проживання. Однак, важливо звернути увагу на те, що обов’язкова 

реєстрація всіх засуджених до позбавлення волі має як прихильників, так і 

супротивників. З одного боку, як зазначає Д.Н. Сергєєв, особа засуджується 

за суспільно небезпечні діяння, отже, суспільство має право знати, кого і за 

що засудили (крім того, людина, знаючи про кримінальне минуле включеної 

до реєстрів особи, зможе самостійно оцінити ступінь ризику спілкування з 

нею; практика знає безліч прикладів, коли інформація про попередню 

протиправну поведінку могла б сприяти запобіганню новим суспільно 

небезпечним діянням). З іншого боку, повний доступ до відомостей 

подібного роду має і негативний аспект, адже інформування, безумовно, 

ускладнює соціальну адаптацію колишніх засуджених, особливо небажаючих 

продовжувати протиправну діяльність (негативні наслідки обов’язкової 

реєстрації можуть проявитися не лише в зайвій стигматизації, а й в можливих 

актах помсти з боку потерпілих та інших осіб). У зв’язку із цим, Д.Н. Сергєєв 

справедливо наголошує на тому, що, повідомляючи суспільству про 

кримінальне минуле особи, «держава повинна приймати соціальні, 

організаційні та правові заходи щодо забезпечення безпеки включених до 

реєстру» [269, с. 62]. Погоджуючись із викладеним аргументом, разом з тим, 

вважаємо, що введення подібних систем в Україні щодо осіб, засуджених за 

професійні злочини, є цілком виправданим, особливо, якщо врахувати види 

кримінальних правопорушень, які найчастіше скоює означена категорія 

злочинців («білокомірцеві злочини», шахрайство, підробка грошових знаків, 

рейдерство тощо). 

4. Питання попередження професійної злочинності, що вирішуються на 

рівні держави. Зазначені питання, вважаємо, законодавчо повинні зводитися 

до наступного: 1) розробка та затвердження загальнонаціональних цільових 
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програм, що спрямовані на оптимізацію процесу попередження злочинності, 

яка здійснюється на професійній основі; 2) визначення заходів фінансування 

процесу попередження професійної злочинності, беручи до уваги той факт, 

що недостатність фінансування заходів щодо попередження професійної 

злочинності не дозволяє компетентним органам виконувати свої 

повноваження за відповідними напрямами своєї діяльності; 3) введення 

обов’язкових для співробітників правоохоронних органів курсів підвищення 

кваліфікації (мають здійснюватися на базі вищих навчальних закладів МВС 

України) щодо попередження професійної злочинності в державі. 

Загалом, зважаючи на викладене (головним чином, на висновки, 

отриманні у підрозділі 3.1 цієї дисертації), вважаємо, що 

загальнонаціональна програма попередження професійної злочинності має 

охоплювати наступні напрямки:  

1) вдосконалення роботи державних органів, адміністрації підприємств 

щодо сприяння особам, звільненим з виправних установ, в їх трудовому і 

побутовому влаштуванні;  

2) закріплення шефства та наставництва над раніше судимими особами, 

котрі відбули покарання у виді позбавлення волі за вчинення кримінальних 

правопорушень на професійній основі, а також підвищення їх освітнього і 

культурного рівня (щонайперше, у напрямку підвищення правосвідомості), а 

також спонукання недержавних організацій (релігійні общини, монастирі, 

благодійні фонди) до процесу підтримки недостатньо адаптованих осіб, котрі 

знаходяться у «пограничному стані» – ще не рекрутували до злочинного 

світу, проте зазнають сімейних, побутових труднощів, складнощів з 

працевлаштуванням та зайнятістю загалом, а також осіб, які звільнилися з 

місць позбавлення волі, однак не мають практичної можливості оптимальним 

шляхом стати законослухняним та активним членом суспільства; 

3) активізація взаємодії правоохоронних органів зі засобами масової 

інформації. Наголосимо, що у багатьох зарубіжних державах (наприклад, у 

США, Англії, ФРН, Швеції) взаємодії правоохоронних органів зі засобами 
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масової інформації справедливо надається пріоритетне значення в загальній 

стратегії попередження професійної та іншої рецидивної злочинності. При 

цьому теоретиками та практиками визнається, що вихідним моментом у 

зміцненні зв’язку поліції із засобами масової інформації є усвідомлення її 

керівництва тим, що, по-перше, в основі діяльності вищий пріоритет повинен 

бути відданий відкритості та гласності; та, по-друге, успіхи боротьби зі 

злочинністю безпосередньо залежать від стану громадської думки про 

національну поліцію у цілому та її працівників, зокрема, від здатності й 

бажання співгромадян надавати допомогу в розкритті кримінальних 

правопорушень. При цьому, на думку вчених, поліція може добитися успіхів 

в своїй діяльності лише в тому випадку, якщо вона буде користуватись 

достатнім авторитетом серед населення відповідної держави [55, с. 88]. Саме, 

користуючись тісною взаємодією зі засобами масової інформації, 

правоохоронні органи могли би пропагувати ідеї моралі, пояснювати 

хибність культу насилля та збагачення «за будь-яку ціну» тощо; 

4) оптимізація профілактичної роботи з неповнолітніми, а особливо з 

тими з них, хто вже порушував чинне законодавство чи знаходиться у «групі 

ризику», головним чином, адже загальновідомо, що найбільш інтенсивно 

професійна злочинність поширюється завдяки втягненню до злочинного 

світу підлітків з неблагополучних сімей. Стійкий зв’язок цих дітей з 

кримінальною субкультурою виражається, як ми вже зазначали, в бажанні 

мати різні матеріальні блага, яких вони позбавлені та якими володіють інші 

соціальні верстви населення, й які підлітки ставлять на перше місце у своїй 

групі цінностей. Так, наприклад, за період з січня по грудень 2015 року було 

розкрито органами внутрішніх справ 524 факти втягнення неповнолітніх у 

злочинну діяльність, а виявлено організованих груп і злочинних організацій у 

липні 2016 – 80, з них за участю неповнолітніх – 4; а у грудні 2016 – 136, з 

них за участю неповнолітніх – 5 [93]. 

Поряд із тим, слід звернути увагу на те, що в зарубіжних державах 

достатня увага щодо попередження як професійної, так і непрофесійної 
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злочинності також спрямована на усіх дітей (тобто, не лише тих, хто 

знаходиться в «групі ризику), хто за віком здатен усвідомлювати 

антизлочинну пропаганду. У цьому контексті заслуговує увагу програма 

профілактики, котра практикується у США, а саме в штаті Флорида. Ця 

програма розроблена переважно для дітей, що навчаються у 7-8 класах 

загальноосвітніх шкіл, оскільки, на думку фахівців, саме в цих класах діти 

вже здатні усвідомлено сприймати дійсність (крім того, вже через кілька 

років ці діти перейдуть на стадію дорослого життя). Означена програма 

знайомить учнів з тим, що в суспільстві існує певна система цінностей, з 

основами кримінального права, а також формує уявлення про те, що стане 

наслідком того, що неповнолітній громадянин вчинить кримінальне 

правопорушення. Програма викладена у підручниках й ефективно 

застосовується в поєднанні з поліцейськими бесідами про профілактику 

злочинності, які проводяться з учнями на постійній основі. У той же час, в 

Лос-Анджелесі для боротьби з неповнолітньою злочинністю 

використовується метод впливу на психологічну атмосферу підлітків, через 

відвідування ними виправних установ [187, c. 108–109]. Вважаємо, що 

відповідні профілактичні дії щодо підлітків, поза сумнівом, могли б 

виявитися корисними і в Україні, а тому, мають передбачатися 

загальнонаціональною програмою попередження професійної злочинності. 

Між тим, слід враховувати також той очевидний факт, що зазначені 

профілактичні дії чинять ефективний вплив здебільшого на свідомість 

неповнолітніх, котрі раніше не здійснювали протиправних діянь злочинного 

характеру, та, відповідно, не досить ефективним чином впливають на 

свідомість тих підлітків, що вже здійснювали і, тим більше, відбували 

покарання за кримінальне правопорушення (насамперед, коли такі 

правопорушення є такими, що популярні серед злочинців-професіоналів, 

зокрема, шахрайство, квартирні крадіжки тощо); 

Таким чином, підводячи підсумок викладеному наголосимо на 

наступному:  
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1. В рамках загального процесу попередження професійної злочинності 

в Україні необхідно приділити суттєву увагу вдосконаленню нормативно-

правової бази (кримінальне, кримінальне процесуальне та кримінальне 

виконавче законодавство), прагнучи звести до мінімуму негативні наслідки 

тривалого ігнорування законодавцем очевидної необхідності попередження 

професійної злочинності. Саме тому, в короткостроковій перспективі 

доцільно розробити і прийняти спеціальний законодавчий акт, яким би 

вносилися зміни в чинне законодавство у напрямку посилення заходів щодо 

попередження професійної злочинності в нашій державі, стрімке зростання 

якої особливим чином відбувається сьогодні. 

2. Крім того, що загальний процес запобігання професійній злочинності 

потребує достатньої законодавчої бази, саме по собі законодавство не є 

повною мірою ефективним засобом, що виявляється здатним позбавити 

сучасне українське суспільство від впливу злочинного світу, в якому є 

професійні злочинці. Тому, в повній мірі необхідною виявляється також і 

програмно-стратегічна діяльність держави у вказаному напрямку. При цьому, 

при розробці та прийнятті відповідних загальнонаціональних і локальних 

програм попередження професійної злочинності слід виходити з відповідного 

позитивного зарубіжного досвіду, а також враховувати особливості 

культурної спадщини українців, менталітет нашого народу та кризові явища 

соціально-політичного, економічного та культурного характеру, що мають 

місце в нашій державі. 

   

Висновки до Розділу 3 

 

1. Під поняттям «попередження професійної злочинності» пропонуємо 

розуміти прямий (спеціальний) чи опосередкований (загальний) вплив 

державних органів, суспільства, інститутів громадського контролю, а також 

окремих громадян на криміногенні фактори, котрий обумовлює зменшення 

та/або позитивну зміну структури професійної злочинності, а так само – 
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унеможливлює стійкість і поширення злочинного світу, злочинної ідеології й 

«моральності» в межах законослухняного суспільства. 

2. Поняття «загальносоціальне попередження професійної злочинності» 

означає одну зі сторін соціального розвитку та комплексний, безперервний 

процес, який реалізується в рамках державного механізму економічного й 

державного розвитку, є змістовно спрямованим на суспільство, сприятливо 

впливаючи на соціально-економічні, сімейні, культурні статуси членів цього 

суспільства, їх психофізичне і духовне здоров’я, а, відповідно, не 

допускаючи криміналізації особистості та всього суспільства у напрямку 

професійної злочинної діяльності, опосередковано мінімізуючи вплив причин 

та умов професійної злочинності. 

3. Основними заходами загальносоціального попередження 

професійної злочинності є наступні заходи: 1) соціально-економічного 

характеру, головним чином: продовження ринкових перетворень економіки в 

умовах економічних кризових явищ (наприклад, протидія зубожінню 

населення та вирівнювання громадян в їх соціально-економічному 

становищі; підвищення зайнятості населення); 2) соціально-демографічного 

характеру (зокрема, популяризація інституту сім’ї); 3) організаційно-

управлінського характеру (зокрема, підвищення рівня реального соціально-

економічного становища, а також підвищення рівня технічного забезпечення 

співробітників поліції, установ виконання кримінальних покарань, а також 

національної прокуратури та суддів; створення та активна підтримка мережі 

курсів підвищення кваліфікації та практичних семінарів щодо запобігання 

професійній злочинності в Україні і світі тощо); 4) духовно-морального, 

виховного та ідеологічного характеру (протидія маргіналізації еліт; 

відновити віру людей у соціальну справедливість і рівність всіх перед 

законом; розроблення та поширення ідеології, спрямованої на усвідомлення 

цінності сім’ї та дітей; викорінення культу збагачення «за будь-яку ціну» 

тощо). 
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4. Під поняттям «спеціально-кримінологічне попередження 

професійної злочинності» слід розуміти соціальний процес, що базується на 

реалізації компетентними суб’єктами державної влади спеціальних методів і 

прийомів, знань і навичок, які відповідають законності та гуманності, та 

спрямовані на: запобігання виникненню та ліквідацію існуючих факторів, які 

обумовлюють існування та поширення професійної злочинності; 

недопущення вчинення кримінального правопорушення злочинцями-

професіоналами на різних стадіях вчинення правопорушення та припинення 

триваючого кримінального правопорушення, вчинюваного професійним 

злочинцем. 

5. Спеціально-кримінологічне попередження професійної злочинності 

являє собою наступну систему заходів: 1) кримінологічна профілактика 

кримінальних правопорушень, вчинюваних в межах професійної злочинної 

діяльності (система комплексних державних і суспільних, соціально-

економічних і правових, методико-санітарних, психолого-педагогічних і 

психологічних заходів щодо виявлення й усунення чи нейтралізації 

детермінантів професійної злочинності); 2) запобігання вчиненню 

професійних кримінальних правопорушень (зокрема, втручання у кризові 

ситуації в місцях позбавлення волі; підвищення професіоналізму 

співробітників правоохоронних органів у реалізації заходів з приводу 

запобігання вчиненню злочинцями-професіоналами кримінальних 

правопорушень тощо). 

6. Під поняттям «попередження професійної злочинності засобами 

індивідуального характеру» слід розуміти комплекс заходів (як у місцях 

позбавлення волі, так і поза межами установ виконання покарання), що 

виходять зі системи соціального контролю, який позначається у 

безпосередньому впливі держави на причини та умови індивідуальної 

професійної злочинної поведінки, з метою: 1) усунення можливості 

здійснення особою кримінального правопорушення на професійній основі; 

2) запобігання професійному вчиненню кримінального правопорушення 
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(який планується, готується) чи недопущення переростання незакінченого 

кримінального правопорушення, у закінчене. 

7. Індивідуальні заходи попередження професійної злочинності 

спрямовуються на: професійних злочинців (також і на тих, котрих було 

засуджено та, які відбувають покарання за професійну злочинну діяльність); 

осіб, які звільнились з місць позбавлення волі, незалежно, чи відбували вони 

покарання за професійну злочинну діяльність; незлочинця, що своєю 

незлочинною поведінкою проявляє себе в якості потенційно небезпечної для 

суспільства особи, яка у перспективі може рекрутувати до злочинного світу. 

8. Комплекс індивідуальних заходів попередження професійної 

злочинності складається з наступних груп заходів: 1) переконання; 

2) надання психологічної та педагогічної допомоги особам, щодо яких 

здійснюються відповідні попереджувальні заходи; 3) індивідуальні запобіжні 

заходи, що зводяться в основному до аналітичних заходів (кримінологічного 

прогнозування та планування) та активних контрзаходів (втручання в 

особисте життя особи) в межах оперативно-розшукової діяльності 

компетентних суб’єктів; 4) примус. 

9. Нагальним є розроблення та прийняття спеціального закону України 

«Про попередження професійної злочинності», яким би вносились відповідні 

зміни до чинних кримінального, кримінально-процесуального та 

кримінально-виконавчого законів України. Основними положеннями цього 

закону повинні стати наступні розділи: 

1) поняття та характеристика професійної злочинної діяльності, а саме: 

доповнення КК України нормами, в яких перераховувались би випадки, коли 

рецидив має визнаватись небезпечним (тобто, у випадку професійної 

злочинності); 

2) поняття та характеристика професійного злочинця, головним чином, 

доповнення КК України нормами, в котрих, приміром, містилось визначення 

терміну «професійний злочинець»; 
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3) заходи щодо попередження професійної злочинності, зокрема: 

а) підвищення меж покарання у санкціях статей кримінального закону, 

доповнивши професійною злочинною діяльністю список обставин, що 

враховуються при призначенні покарання, обтяжуючи його та, відповідно, 

прямо закріпивши в КК України перелік випадків, коли така ознака, як 

вчинення кримінального правопорушення в межах злочинного 

професіоналізму, може мати місце; б) встановлення спеціальних правових 

наслідків констатації у вироку суду факту, що злочинцем є професійний 

злочинець (зокрема, доповнити КВК України нормами, котрими 

передбачалось би: обмеження для засуджених злочинців-професіоналів 

окремих прав засуджених); в) розширення можливостей для оптимальної 

ресоціалізації засуджених, зокрема, за рахунок широкого підтримання 

злочинцем родинних зв’язків; г) оптимізація заходів адаптації засудженого 

до позбавлення волі злочинця-професіонала, після звільнення; д) здійснення 

нагляду та контролю після звільнення; 

4) питання попередження професійної злочинності, що вирішуються на 

рівні держави: а) розробка та затвердження загальнонаціональних цільових 

програм попередження професійної злочинності; б) визначення заходів 

фінансування процесу попередження професійної злочинності; 

в) запровадження обов’язкових для співробітників правоохоронних органів 

курсів підвищення кваліфікації щодо попередження діяльності в державі 

злочинців-професіоналів. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційне дослідження дало змогу комплексно вирішити наукове 

завдання, яке полягає у необхідності уточнення та поглиблення існуючих 

теоретичних розробок щодо особистості професійного злочинця, який відбуває 

покарання у місцях позбавлення волі. В результаті сформульовано відповідні 

науково-обґрунтовані теоретичні положення, а також розроблено низку 

актуальних пропозицій щодо удосконалення національних законодавчих норм. 

Основні з них наступні: 

1. Еволюція професійної злочинності на території сучасної України 

відбулась у межах наступних періодів: 1) зародження примітивних видів 

професійної злочинної діяльності (поява перших професійних злочинців 

пов’язана із втечею холопів та подальшим їх рекрутуванням до «лісових 

бандитів»); 2) утвердження в некримінальному суспільстві моделі 

злочинного промислу та становлення професійної злочинності в умовах 

жорстокої протидії влади царської Росії професійній злочинності; 

3) інтенсивна структуризація дореволюційної професійної злочинності за 

видами і спеціальностями та ускладнення злочинного професіоналізму 

(спротив незлочинного світу злочинному промислу, ускладнення суспільних 

відносин та розвиток економічних відносин вимагали від злочинців-

професіоналів ще більш чіткої спеціалізації, а також підвищення знань цієї 

категорії злочинців задля убезпеченої реалізації свого злочинного промислу); 

4) трансформація дореволюційної професійної злочинності у радянську 

українську професійну злочинність; 5) становлення радянської української 

професійної злочинності у воєнній і післявоєнній України та період 

внутрішньо злочинної війни за сфери впливу; 6) етап «перемоги держави над 

злочинним світом та викорінення професійної злочинності в СРСР», на 

якому вся професійна злочинна діяльність була проголошена викоріненою, 

насправді ж активно розвивалася, не маючи ніякого державного опору  та 

протистояння через «відсутність необхідності в останньому»; 7) етап 
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боротьби за сфери впливу після розпаду колишнього СРСР, що сприяло 

становленню та виділенню специфічних рис та особливостей української 

професійної злочинності; 8) сучасний етап української професійної 

злочинності, який характеризується неоднорідністю професійних злочинних 

ролей, виокремленням та появою нових професійних спеціалізацій, 

посиленням професійної злочинності через значну популяризацію «легкого» 

стилю життя та уведення в «моду» злочинних нахилів.  

2. Під поняттям «професійна злочинність» слід розуміти відносно 

самостійний вид злочинної діяльності, котрий на практиці здійснюється 

злочинцем, у межах його незмінної спеціалізації та зростаючої злочинної 

кваліфікації, будучи для нього промислом, результати якого є основним чи 

додатковим джерелом його існування, а також є показником, на підставі 

якого злочинець прямо чи опосередковано просувається ієрархічними 

ланками кримінального світу. 

Професійний злочинець – це фізична осудна особа, котра сповідує 

ідеологію злочинного світу, прямо чи опосередковано належачи до нього (та 

у відповідній мірі займаючи в ньому певну ієрархічну ланку), та 

систематично вчиняє кримінальні злочини в межах злочинної спеціалізації 

самостійно чи в якості члена злочинної групи професійних злочинців, 

прибуток від вчинення яких для нього є суттєвим джерелом існування (дохід 

для нього є або додатковим, або основним).  

«Особистість професійного злочинця, котрий відбуває покарання в 

місцях позбавлення волі» – це соціальна сутність й особистість людини, яка 

перебуває у місці позбавлення волі та є учасником злочинного світу, 

займаючи в ньому відповідне «соціальне» становище, а саме людини, котра: 

до засудження займалась злочинною професійною діяльністю за яку її 

позбавили волі; була засуджена до позбавлення волі за професійну злочинну 

діяльність й яка, відповідно, відбуває покарання та характеризується 

відповідним ставленням до законної дисципліни в місці позбавлення волі й 

готовністю (неготовністю) до виправлення й припинення злочинної 
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діяльності після відбуття покарання. Тому, особистість злочинця-

професіонала відрізняється від особистості злочинця-професіонала, який 

відбуває покарання в місцях позбавлення волі, що обумовлюється зміною 

середовища існування цього злочинця та його реакцією на необхідність 

виправлення, перевиховання, а саме: а) якщо засуджений займається 

професійною пенітенціарною злочинністю, особистість злочинця у такому 

разі відрізняється від особистості професійного злочинця поза межами 

установи виконання покарання, у залежності від міри впливу на особистість 

в’язничної субкультури та умов ізоляції від суспільства; б) якщо засуджений 

відмовляється від професійної злочинної діяльності та злочинної діяльності 

як такої, то у цьому випадку відбувається деструкція особистості злочинця, 

що об’єктивно закінчується у момент звільнення від відбування покарання; 

в) якщо професійна злочинна діяльність з тих чи інших причин припиняється 

лише на період відбування покарання, без відмови засудженого від злочинної 

ідеології, то деструкції особистості злочинця як такої не відбувається; 

г) якщо професійний злочинець в умовах ізоляції відмовляється від 

професійної злочинної діяльності, однак, не від злочинної діяльності загалом, 

можна констатувати трансформацію особистості професійного злочинця у 

звичайну особистість злочинця. 

3. В сучасній Україні, у залежності від ієрархічного становища у 

злочинному світі, професійних злочинців можна класифікувати на наступні 

категорії: 1) адміністрація злочинного світу, якою є «злодії в законі», що 

уособлюють кримінально-протиправну «виконавчу» і «судову» владу та 

назначаються злочинною «законодавчою» владою («злодійська сходка»); 

2) «інтелігенція» злочинного світу, яка охоплює: фальшивомонетників, 

шахраїв (у тому числі це і «білокомірцеві шахраї», кібер-шахраї, 

«банкоматчики», телефонні шахраї), професійних злодіїв (зокрема, 

«техніки», «ведмежатників», «домушників»), «кишенькових злодіїв»; 

3) фізичні та силові категорії професійних злочинців, тобто ті, хто вчиняють 

професійні злочини за рахунок власних фізичних здібностей та вмінь, 
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зокрема, це вимагачі чи рекетири, кілери; 4) декласовані професійні злочинці, 

котрі порушили ті чи інші «злодійські закони» за що були знецінені 

«авторитетами» злочинного світу як злодії. 

4. Соціально-демографічна характеристика особистості професійного 

злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, складається із 

таких складових елементів: 1) вік (як правило, є вищим середнього віку інших 

засуджених та конкретизує їх злочинні перспективи: для молодого злочинця 

місце позбавлення волі може оцінюватись в якості «злочинного інституту», а 

для професійного злочинця середнього віку термін відбування покарання 

може означати завершення активної кар’єри та перехід до лав «настоятелів»; 

приміром, за січень - червень 2017 року 2 особи вчинили умисне вбивство  у 

віці до 18 років, 36 – у віці 18–54 років, 2 – у віці 55 років і більше); 

2) соціальне походження і становище, які дозволяють з’ясувати сутність 

особистості злочинця, як до моменту його адаптації до умов життя в місцях 

позбавлення волі, так і його «соціального» становища в колонії у межах 

в’язничної субкультури; 3) професійна приналежність та/або рід занять (цей 

показник є неоднорідним, адже, незважаючи на те, що більшість професійних 

злочинців до моменту відбування покарання були безробітними, окремі 

категорії цих злочинців були долучені до трудового процесу, яке 

використовували в якості прикриття своєї злочинної діяльності; зокрема, за 

січень - червень 2017 року крадіжки здійснили 1 326 осіб, що навчаються у 

навчальних закладах, 17 266 осіб, що є працездатними, однак, не працюють і 

не навчаються, 2 366 безробітних та шахрайські дії вчинили 59 осіб, що 

навчаються, 1 169 осіб, що є працездатними, однак, не працюють і не 

навчаються, 160 безробітних 3 державних службовця та 1 посадова особа 

місцевого самоврядування); 4) стать (як правило, злочинцями-професіоналами 

є чоловіки, хоча на сьогодні відбувається активна фемінізація професійної 

злочинності; наприклад, за період січень - червень 2017 року частка жінок, які 

вчинили умисне вбивство на замовлення становила 7,5 % від загальної 

кількості виявлених осіб, котрі вчинили це кримінальне правопорушення, 
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12,77 % – вчинили крадіжки, 28,79 % – вчинили шахрайські дії); 5) сімейне 

становище (сучасні професійні злочинці часто знаходяться у законних 

шлюбах, проте, не завжди здатні підтримувати родинні зв’язки під час 

відбування покарання). 

5. Морально-психологічна характеристика особистості злочинця-

професіонала, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, являє 

собою комплекс таких її якісних характеристик як: 1) загальну психологічну 

характеристику, що обумовлена умовами ізоляції (професійні злочинці 

характеризуються порівняно швидкою адаптацією до в’язничної 

субкультури, однак і для них типовим є загальний фон стану очікування змін, 

який, з одного боку, посилюється переживаннями через покарання, а, з 

іншого – загострюється з моменту, коли злочинець-професіонал все більше 

переконується у відносно невідворотних перспективах його існування у 

наступні роки); 2) ставлення до покарання, а також до можливості 

перевиховатися та стати повноправним членом суспільства; 3) ціннісні, 

антиціннісні орієнтації та життєві прагнення професійних злочинців, які 

відбули покарання в місцях позбавлення волі. 

6. Кримінально-правова характеристика особистості професійних 

злочинців, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, являє собою 

комплекс ознак, котрі сукупно вплинули на: вирішення питання про 

притягнення злочинця до кримінальної відповідальності саме в якості 

професійного злочинця; призначення судом виду покарання у вигляді 

позбавлення волі; визначення судом відповідної міри покарання. Відтак, 

зазначена характеристика особистості професійного злочинця, який відбуває 

покарання у вигляді позбавлення волі, охоплює такі складові елементи цієї 

характеристики: 1) мотив і мету кримінального правопорушення 

(протиправні діяння ними вчиняються, як правило, з корисливих мотивів); 

2) риси особистості, що вказують на приналежність засудженого до певної 

категорії професійних злочинців та його роль в злочинному угрупуванні 

злочинців-професіоналів; 3) категорія та характер вчиненого кримінального 
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правопорушення (у повній мірі залежить від злочинної кваліфікації та 

спеціалізації злочинця-професіонала); 4) стан психіки в момент вчинення 

кримінального правопорушення (у більшості випадків, професійні злочинці 

під час готування та вчинення злочину не вживають алкогольних, 

наркотичних та інших токсичних речовин); 5) наявність співучасті у вчиненні 

кримінального правопорушення (сьогодні все частіше злочинці-професіонали 

консолідуються в організовані злочинні групи, проте, це не є типовим для 

тих злочинців, котрі вчиняють кримінальні правопорушення, в яких 

протиправна ціль досягається без співучасті); 6) місце та час вчинення 

кримінального правопорушення; 7) кількість судимостей (професійна 

злочинна діяльність завжди є фактично рецидивною – систематичною, проте, 

сьогодні все частіше спостерігаються випадки, коли відповідна категорія 

злочинців уникає відповідальності, а тому, кількість судимостей вказує не на 

те, що злочинець є професіоналом, а, щонайперше, на рівень його 

«професіоналізму», адже найбільш «кваліфіковані злочинці залишаються 

поза «полем зору» правоохоронної системи); 8) показник інтенсивності 

вчинення кримінальних правопорушень (професійна злочинна діяльність у 

практичній дійсності характеризується різним рівнем інтенсивності вчинення 

ними однотипних кримінальних правопорушень, визначення якого, з 

урахуванням «показника складності злочину», дозволяє в повній мірі 

з’ясувати небезпечність відповідного злочинця та його злочинної діяльності). 

7. Кримінально-виконавча характеристика особистості злочинця-

професіонала, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, – це 

комплекс об’єктивної (про місце та режим відбування покарання, про 

забезпеченість зайнятістю в умовах ізоляції тощо, з одного боку, та фактичну 

модель життя після звільнення, з іншого боку) та суб’єктивної (відношення 

засудженого злочинця-професіонала до суспільно корисної праці, освіти 

тощо) інформації, що дає достатньо цілісне уявлення про рівень 

трансформації особистості професійного злочинця у законослухняну 

особистість та готовність цього засудженого (або ж звільненого від 
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відбування покарання) злочинця-професіонала вести після відбування 

покарання законослухняний спосіб життя. Отже, до основних складових 

елементів кримінально-виконавчої характеристики особистості професійного 

злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, відносяться: 

1) режим відбування покарання; 2) кількість заохочень і стягнень; 3) участь у 

роботі самодіяльних організацій; 4) характеристика ставлення до праці, 

участь в трудовому процесі; 5) участь в освітніх процесах та у релігійному 

переосмисленню особистості; 6) приналежність до поведінкових груп 

засуджених. 

8. Попередження професійної злочинності в Україні реалізується в 

межах ряду заходів, які потребують подальшого вдосконалення, зокрема в 

таких напрямках: 

1) спеціальний кримінологічний напрямок. У межах цього напрямку 

потребується вирішення питання попередження професійної злочинності, що 

здійснюються на рівні держави: розробка та затвердження 

загальнонаціональних цільових програм попередження професійної 

злочинності; визначення заходів фінансування процесу попередження 

професійної злочинності; введення обов’язкових для співробітників 

правоохоронних органів курсів підвищення кваліфікації щодо попередження 

професійної злочинності в державі. Підвищення ефективності здійснення цих 

заходів можливе у разі розробки та прийняття спеціального закону України про 

внесення змін до кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-

виконавчого законів України, котрим визначались би: а) поняття та 

характеристика професійної злочинної діяльності, а саме: доповнення 

КК України ст. 33-1 «Злочинний професіоналізм» та ч. 2 ст. 34, в котрій 

перераховувались би випадки, коли рецидив має визнаватись небезпечним; 

б) поняття та характеристика професійного злочинця, головним чином: 

доповнення пропонованої ст. 33-1 «Злочинний професіоналізм» ч. 2, в котрій 

містилось би визначення поняття «професійний злочинець»; доповнення 

переліку випадків, коли особа, що вчинила злочини у віці від чотирнадцяти до 
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шістнадцяти років, підлягає кримінальній відповідальності, відповідно до ч. 2 

ст. 22 КК України; в) заходи щодо попередження професійної злочинності 

(зокрема, встановлення спеціальних правових наслідків констатації у вироку 

суду факту, що злочинцем є професійний злочинець). Окремої уваги заслуговує 

потреба створення загальнодоступної Інформаційної системи відстеження 

злочинців-професіоналів (за аналогами, що мають місце в практиці США), 

котрі відбувають покарання у вигляді позбавлення волі чи відбули це 

покарання. Запровадження веб-регістру професійних злочинців, в яких 

містилась би персональна інформація про злочинців (їх фотознімок, ім’я, вік, 

зріст, фактичне місце проживання) могло би дієво мінімізувати можливості 

професійних злочинців, що відбули покарання, у поверненні до паразитарної 

моделі існування; 

2) індивідуальний кримінологічний напрямок. В межах цього напрямку 

необхідно: а) розширити можливості для оптимальної ресоціалізації 

засуджених, зокрема, за рахунок широкого підтримання злочинцем родинних 

зв’язків; б) оптимізувати заходи адаптації засудженого до позбавлення волі 

злочинця-професіонала, після звільнення (серед іншого, чинне законодавство 

має виходити з того, що соціальна адаптація осіб, які відбули покарання, 

повинна включати в себе також і контроль за цими особами); в) здійснювати 

нагляд та контроль після звільнення, зокрема, розробити та впровадити 

Інформаційну систему відстеження професійних злочинців зі загальним 

доступом. 

Також нагальною потребою є розробка та затвердження 

загальнонаціональної стратегічної програми попередження зазначеного виду 

злочинної діяльності, котра має щонайменше охоплювати наступні 

напрямки: вдосконалення роботи державних органів, адміністрації 

підприємств щодо сприяння особам, звільненим з виправних установ, в їх 

трудовому і побутовому влаштуванні; закріплення шефства та наставництва 

над раніше судимими особами, котрі відбули покарання у вигляді 

позбавлення волі за вчинення кримінальних правопорушень на професійній 
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основі, а також підвищення їх освітнього і культурного рівня; активізація 

взаємодії правоохоронних органів зі засобами масової інформації; 

оптимізація профілактичної роботи з неповнолітніми, а особливо з тими з 

них, хто вже порушував чинне законодавство чи знаходиться у «групі 

ризику». 
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