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ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ 

МОРАЛЬНОСТІ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ 

 

 

Автором досліджуються питання вироблення ефективних засобів запобігання 
злочинам проти моральності у сфері культури. Ґрунтуючись на визначенні основних 
детермінант вказаних злочинів, визначаються першочергові, загальні для всіх злочинів 
проти моральності в сфері культури, засоби запобігання цим протиправним діянням. 

Ключові слова: злочини проти моральності в сфері культури, запобігання, 
протидія, профілактика.  

 

Автором исследуются вопросы разработки эффективных средств противодействия 
преступлениям против нравственности в сфере культуры. Основываясь на определении 
основных детерминантов указанных преступлений, определяются первоочередные, 
общие для всех преступлений против нравственности в сфере культуры, средства 
противодействия этим противоправным деяниям. 

Ключевые слова: преступления против нравственности в сфере культуры, 
предупреждение, противодействие, профилактика. 

 

Author is research questions of development of effective counteraction weapons for crimes 
against morality in cultural sphere. In recent years the theme of low morality in society is very 
actual. That’s why the mane issue of this article is devoted to analyze of determinants of crimes 
against morality in cultural sphere. On the basis of determination of main determinants of these 
crimes, hatch primary, general for all crimes against morality in cultural sphere, counteraction 
weapons for these illegal acts. 
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Вироблення більш ефективних заходів запобігання 
злочинам в цілому в Україні є однією з нагальних 

проблем сучасності, а тому є одним із основних 

завдань кримінальної політики України. Тому і 

запобігання злочинам в цілому, в тому числі і 

злочинам проти моральності у сфері культури, до 

яких нами віднесено протиправні діяння, передбачені 

ст.ст. 297 – 300 КК України, є досить актуальним.  

Варто відмітити, що вироблення заходів 

запобігання злочинам проти моральності у сфері 

культури як одне з проблемних питань, в 

кримінологічній науці у комплексі не розглядалося. 

Хоча окремі аспекти цієї проблеми розглядалися 
вченими в контексті дослідження кримінальної 

відповідальності за окремі злочини проти моральності. 

До таких належать: Н. О. Горб, О. М. Костенко, 

А. В. Ландіна, П. П. Сердюк, О. П. Рябчинська та ін. 

Взагалі спочатку відмітимо, що існує велика 

кількість визначення поняття запобігання злочинам. 

Ситуацію з великою кількістю різноманітних 

визначень може дещо прояснити встановлення 

основних завдань профілактики злочинності і 

протидії злочинності. В даному питанні ми 

погоджуємось із І. Б. Медицьким і умовно поділяємо 
всі види профілактичної діяльності залежно від 

масштабу на декілька категорій, а саме: 

загальносоціальний вид (рівень) профілактичної 
діяльності, спеціальний, індивідуальний [1, c. 10]. 

До загальносоціального виду запобігання 

належить весь комплекс заходів, що проводяться 

державними органами і організаціями, а також 

недержавними організаціями, для яких проведення 

таких заходів є основним напрямком діяльності. До 

спеціального виду профілактики доцільно віднести 

заходи, безпосередньо направлені на усунення певних 

криміногенних факторів, які провокують вчинення 

тих чи інших злочинів, є своєрідними «каталізаторами» 

злочинності. При цьому спеціально-профілактичні 

заходи, що стосуються визначених криміногенних 
факторів можуть провадитись як на загально-

державному рівні (наприклад, державні програми 

боротьби із проявами певних видів злочинності), так і 

на регіональних рівнях (територіальний поділ). 

Індивідуальна профілактика провадиться безпосередньо 

стосовно конкретних осіб, схильних до вчинення тих 

чи інших видів злочинів, а також такі профілактичні 

заходи спрямовані на усунення причин і умов 

конкретних злочинів. 

Пропонуємо розглянути найбільш характерні 

засоби запобігання злочинам проти моральності у 
сфері культури, оскільки саме в запобіганні, 

недопущенні вчинення злочинів проти моральності у 
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сфері культури ми вбачаємо найбільш ефективний 

засіб профілактики вказаних злочинів. При цьому, 

розглянемо засоби запобігання кожному із злочинів 
проти моральності у сфері культури окремо, щоб в 

подальшому виокремити найбільш характерні заходи, 

спільні для вказаних злочинів.  

До найнагальніших заходів даного процесу 

доцільно віднести: розробка загальнодержавної 

Концепції, яка б визначала основні напрямки роботи, 

спрямованої на підвищення рівня культури 

суспільства України, його духовного рівня; подолання 

вад у процесі виховання підростаючого покоління, 

нормалізація системи освіти (відмова від формалізації 

культурно-соціального і морально-етичного виховання 

неповнолітніх); активізація здійснення контролю за 
поширенням інформації негативного характеру в 

інформаційному просторі України; дії, спрямовані на 

активізацію діяльності недержавних громадських 

організацій, релігійних організацій (з одночасним 

обмеженням активності деструктивних релігійних 

організацій) у процесі підвищення рівня культури 

суспільства України, його духовного рівня. 

На нашу думку, превалювання діяльності, 

спрямованої на попередження злочинів проти 

моральності у сфері культури повинно мати не просто 

очевидну, але й тотальну перевагу над репресивними 
засобами подолання вказаного виду злочинності. 

Наруга над могилою, іншим місцем поховання, 

або над тілом померлого однією з найвагоміших 

детермінант має існування своєрідного духовного 

вакууму громадян України, специфічного стану 

«безкультур’я», відсутності духовних ідеалів і поваги 

до вірувань і традицій як українського народу, так і 

решти національностей, що населяють Україну. Тому 

основним напрямком діяльності як держави, так і 

недержавних організацій, має стати процес 

підвищення рівня культури суспільства України, 

своєрідний процес регенерації духовного рівня. 
Детермінанти вчинення злочину, передбаченого ст. 

297 КК України обумовлюють і першочергові заходи, 

спрямовані на запобігання вчиненню такого злочину. 

Найбільш ефективними засобами запобігання 

злочину, передбаченому ст. 297 КК України, є наступні:  

1. Вироблення заходів, спрямовані на процес 

підвищення рівня культури суспільства України. Як 

зазначає О. М. Костенко, «Якщо соціальна криза – це 

стан суспільства, спричинений протиприродним 

станом волі і свідомості людей, що утворюють 

суспільство, то процвітає суспільство тоді, коли воля і 
свідомість людей узгоджені з законами суспільного 

життя, тобто тоді, коли в країні набуває поширення 

соціальна культура громадян цієї країни» [2, c. 137]. 

Нерозуміння або невизнання ролі і значення культури 

в існуванні суспільства і функціонуванні суспільних 

інститутів (в тому числі – і в існуванні злочинності, як 

негативного суспільного явища) призводить до 

ситуації, коли визначення ефективних засобів 

протидії злочинності неможливо. 

2. Розроблення ефективних засобів подолання 

соціально-правової, політичної та економічної кризи в 

суспільстві, що також стануть засобами профілактики 
наруг над могилою.  

3. Антизлочинна пропаганда, а також подолання 

ілюзії безкарності, що існує в злочинця, який вчинив 

наругу над могилою, можливе як складова частина 
вже згаданих культурно-правових заходів, спрямованих 

на підвищення рівня культури суспільства України. 

Особлива роль в справі протидії негативній 

пропаганді відводиться засобам масової інформації 

(ЗМІ). «Правосвідомість виникає не сама собою, а в 

наслідок процесу соціалізації, під яким розуміється 

входження індивіда в правове середовище, послідовне 

набуття ним правових знань, залучення його до 

правових цінностей і культурних досягнень суспільства, 

правової активності, практичне перетворення 

правовідносин у напрямку їх прогресивного 

гуманістичного розвитку» [3, c. 76].  
4. Активізація роботи представників правоохоронних 

органів по усуненню детермінант наруги над 

могилою. До одного з найвагоміших детермінантів 

злочину ми пропонуємо віднести алкоголізацію і 

наркотизацію населення. Відтак, діяльність по 

боротьбі на визначеній території із самогоноварінням, 

зловживанням алкогольними напоями і поширенню 

наркотичних речовин, покладена на дільничних 

інспекторів міліції одночасно може розглядатися як 

опосередкована профілактична діяльність по 

усуненню причин і умов наруг над могилою.  
Наступним злочином проти моральності у сфері 

культури, засоби запобіганню якому необхідно 

визначити, є знищення, руйнування або пошкодження 

пам’яток – об’єктів культурної спадщини та 

самовільне проведення пошукових робіт на 

археологічній пам’ятці (ст. 298 КК України).  

1. Першочерговим засобом запобіганню цьому 

злочину, як і у випадку із злочином, передбаченим 

ст. 297 КК України, є здійснення заходів, 

спрямованих на процес підвищення рівня культури 

суспільства України.  

2. Подолання економічної кризи та безробіття 
також є вагомим кроком на шляху до подолання 

розглядуваного злочину.  

3. Приведення національного законодавства в 

сфері захисту культурної спадщини у відповідність до 

умов сьогодення. Тому необхідною є зміна редакції 

зазначеної статті, за відсутності якого неможлива 

ефективна протидія так званій «чорній археології». 

Щодо злочину, передбаченого ст. 298¹ КК України 

«Знищення, приховування або пошкодження 

документів чи унікальних документів Національного 

архівного фонду», то найбільш ефективні засоби 
запобігання злочину в цілому відповідають засобам, 

характерним для інших злочинів проти моральності у 

сфері культури.  

Розглядаючи засоби запобігання злочину, 

передбаченому ст. 299 КК України «Жорстоке 

поводження з тваринами», вважаємо за доцільне, 

поряд з іншими, виокремити також специфічні. 

1. Активізація діяльності представників право-

охоронних органів і органів місцевого самовря-

дування по попередженню так званих «собачих боїв». 

На відміну від більшості інших злочинів, особи, що 

професійно займаються організацією боїв між 
собаками, таке діяння не лише не визнають суспільно-
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шкідливим і злочинним, але й ратують за легалізацію 

розваги. 

2. Посилення нагляду за державними організаціями, 
які здійснюють контроль за популяцією бродячих 

тварин у містах і селищах, з метою недопущення 

здійснення актів жорстокого поводження і умертвіння 

тварин жорстокими методами. Такий нагляд 

покладений на відповідні органи згідно ст. 28 Закону 

України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» від 21.02.2006 р. [4]. 

3. Здійснення контролю за забороною демонстрації 

за допомогою будь-яких технічних засобів творів 

(відзнятих кіно– і відеозаписів, фото– і мальованих 

зображень, літературних описів, Інтернет) які містять 

пропаганду насильства по відношенню до тварин, 
жорстокого поводження з тваринами та ін. При цьому 

необхідно відокремлювати твори, що описують сцени 

жорстокого поводження з тваринами від творів, які 

пропагують таке жорстоке поводження.  

3. Здійснення виховного впливу на неповнолітніх 

та малолітніх осіб шляхом пропаганди ненасильства 

та гуманного поводження по відношенню до тварин. 

4. Здійснення державними та недержавними 

органами профілактичного впливу на громадян (в 

першу чергу – неповнолітніх) за допомогою ЗМІ: 

демонстрація тематичних передач, Круглих столів, 
ток-шоу, що висвітлюють проблеми суспільства у 

сфері жорстокого поводження з тваринами; 

організація дискусій у друкованих ЗМІ, присвячених 

актуальним питанням співіснування представників 

людської цивілізації і тварин; роз’яснювальної роботи 

за допомоги всього ЗМІ, спрямованої на вироблення в 

суспільстві атмосфери нетерпимості до фактів 

жорстокого поводження з тваринами. 

Останнім злочином проти моральності у сфері 

культури, засоби запобігання якому ми пропонуємо 

розглянути, є ст. 300 КК «Ввезення, виготовлення або 

розповсюдження творів, що пропагують культ 
насильства і жорстокості». Слід зауважити, що як і 

детермінація розглядуваних злочинів, засоби 

запобігання вказаному злочину дещо перехрещуються 

із відповідними засобами запобігання діянням, 

передбаченим ст. 299 КК України. Отже, засобами 

попередження вчинення таких злочинів можуть стати 

як засоби соціального характеру, так і економічного. 

1. Першочерговими повинні стати заходи, які б 

дозволили виключити, або хоча б мінімізувати 

можливість отримання зазначеної інформації (в тому 

числі еротичного та порнографічного характеру 
[5, c. 41]) особами, які не досягли повноліття. Такими 

заходами може стати розробка програм, які дозволи б 

батькам, піклувальникам, особам, що їх заміняють, 

обмежити доступ до Інтернет-сайтів, які містять 

подібну негативну інформацію. 
2. Одним з проблемних аспектів запобіганню 

поширенню творів, що пропагують культ насильства і 

жорстокості є здійснення відповідними структурами 

(зокрема – МВС, прокуратурою, оскільки мова йде 

про вчинення злочину, передбаченого ст. 300 КК 

України) контролю над реалізацією неповнолітнім 

особам комп’ютерних ігор, що пропагують культ 

насильства і жорстокості, а також над іграми в 

ігрових та інтерент-клубах, в які дозволяють грати 

неповнолітнім.  

3. Профілактична робота в навчальних закладах 

має найважливіше значення в процесі запобігання 
поширенню творів, що пропагують культ насильства і 

жорстокості. Наріжним каменем здійснення 

профілактичної роботи має стати активна робота 

педагогів, спрямована на заміщення у підлітків 

інтересу до перегляду творів, що пропагують культ 

насильства і жорстокості. 

Таким чином, найбільш загальними засобами 

запобігання злочинам проти моральності у сфері 

культури є: 

1) Здійснення впливу на найбільш поширені 

негативні явища та процеси, що пов’язані із 
злочинністю проти моральності у сфері культури, з 

метою їх мінімізації. До таких засобів можна віднести 

антиалкогольну та антинаркотичну пропаганду, 

пропаганду здорового способу життя, антикриміногенну 

пропаганду, формування негативного громадської 

думки щодо насильницьких дій тощо.  

2) Здійснення безпосереднього впливу на основні 

детермінанти здійснення злочинів проти моральності 

у сфері культури з метою їх усунення. Не дивлячись 

на відмінності у детермінації різних злочинів 

зазначеної групи, можливим є вироблення загальних 

напрямків такої діяльності, про що докладніше буде 
повідомлено нижче. 

3) Активна робота, спрямована на оздоровлення 

суспільства в криміногенному плані, усунення 

криміногенних факторів, які провокують в суспільстві 

позитивне або нейтральне відношення до проявів 

злочинності. Вказані заходи, необхідні для боротьби з 

проявами злочинності в цілому, особливо актуальні в 

випадку здійснення профілактики злочинів проти 

моральності у сфері культури. 

4) Здійснення індивідуальної профілактики серед 

осіб, що знаходяться у так званій «групі ризику», є 
схильними до вчинення злочинів проти моральності у 

сфері культури.  
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